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Knurów

Dawid Kilian dziękuje za 1 %

WOPR zaprasza na kurs

Widać wpadł im w oko...
- Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy
nas wspierają, czy to przekazując 1 procent
podatku, czy w inny sposób – mówi mama
piętnastolatka

Miejski Oddział WOPR w Knurowie rozpoczyna kurs
przygotowujący do egzaminów na stopień młodszego
ratownika. Można jeszcze dołączyć do uczestników kursu
i doskonalić swoje umiejętności

Knurów. Koncert charytatywny

Zaśpiewają dla Martina
Martin niedawno skończył 14 lat, ale przeżył
więcej niż niejeden dorosły - ciężki wypadek,
zakończony obrażeniami mózgu, czaszki i obu
nóg, śpiączkę i kilka operacji. Dzięki kosztownej
rehabilitacji powoli wraca do zdrowia. Trwa
zbiórka pieniędzy

K

nurowianin jest uczniem Miejskiego Gimnazjum nr 1. Rówieśnicy nie zapomnieli o swoim chorym
koledze. Zorganizowali dla niego
koncert.
W niedzielę, 13 grudnia, w kościele Cyryla i Metodego zaśpiewają
dla chłopca knurowskie muzyczne
gwiazdy: Adam Sobierajski, Michał

Pozamiatane?
- Wydawało mi się, że po skońc zonej pracy tr zeba po sobie
posprzątać, ale ta zasada chyba
nie obowiązuje panów z Komartu.
W ubiegłym tygodniu zastałam w
śmietniku osiedlową sprzątaczkę
i spory bałagan. Kiedy zapytałam
ją, co tu się wydarzyło, powiedziała, że przed momentem Komart
opróżniał kontenery. Kiedyś dawni
śmieciarze wozili ze sobą miotły i
po skończonej robocie zmiatali to,
co się rozsypało. Teraz pracownicy
odbiorcy odpadów mają to w nosie,
wyręczając się sprzątaczkami. Nieładnie, panowie.
Halina z Wojska Polskiego II
Gdzie tu szaleć...
- Obserwuję zmiany na przestrzeni lat i nasunęła mi się refleksja: coraz mniej miejsc, gdzie
młodzież mogłaby się wyszaleć.
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Oprac. b

Przyszowice

Kiermasz
przy kościele

W niedzielę, 6 grudnia, w salkach
obok przyszowickiego kościoła odbędzie się kiermasz świąteczny. Organizatorzy zapraszają w godz. 8-16.
/bw/

Gasz, Marta Pagacz-Janik, Aleksandra
Śmieja i Olga Tomeczkowska. Początek koncertu o godz. 17.30. W czasie
występów będą zbierane wolne datki.
- Pomóżmy chłopcu odzyskać
sprawność fizyczną! - apelują organizatorzy: MG-1 oraz parafia św. Cyryla
i Metodego.
jb

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

strowania uczestnika na kurs, a przede
wszystkim numer PESEL.
– Osoby, które chcą dołączyć do
zapisanych już kursantów, powinny
pojawić się przygotowane do zajęć w
dniu rozpoczęcia. Wtedy dopełnimy
wszelkich formalności – informuje
kurowskie WOPR.

32 332 63 77
Mam kilka przykładów. Najpierw
błonia przy nasypie przy ul. Szpitalnej. Kiedyś były tam boiska i
korty, a teraz nie ma po nich ani
śladu. A taki fajny to był zakątek...
W rejonie ulic Puszkina i Stalmacha
można było pograć w koszykówkę. Kiedyś, bo obecnie jest tam
parking. Parking zastąpił też plac
przy Krasickiego, gdzie zimą robiło
się lodowisko. No i park przy ul.
Ogana – wyładniał, przyznaję, że
nawet bardzo wyładniał, ale znikły
gdzieś te urządzenia do akrobacji
na rolkach. Rozumiem, że postęp,
nowoczesność, estetyka, ale nie
zapominajmy przy tym o starych
wzorcach. Jakby tak tu i tam zamontować kosz, gdzieś indziej stół
do pingponga, a jeszcze indziej
siatkę, to szkody by nie było, a
młodzi mieliby dodatkowo gdzie
czas spędzać...
Stały Czytelnik
Nie dają paragonów!
- W sobotę rozbiłem zakupy na
targowisku przy ul. Szpitalnej. Ku
mojemu zdziwieniu nie otrzymałem paragonu. Jest mi potrzebny,
bo biorę udział w loterii paragonowej. Kiedy grzecznie poprosiłem o rachunek, usłyszałem od
sprzedawczyni, żebym jej gitary
nie zawracał... Kiedyś sam prowadziłem działalność i ze wszystkiego
musiałem się rozliczać. A teraz
co? Samowolka jest w Knurowie?
Sprzedający na targu nie muszą
mieć kas fiskalnych? Warto także
przyjrzeć się wagom na targowisku. Jestem bardzo ciekawy, kiedy
były ostatnio legalizowane....
Jan z Knurowa
not. pg, bw, jb

Knurów

Pijani za kółkiem
28 listopada drogówka namierzyła
35-letniego knurowianina, który na
motorowerze jechał ulicą Lignozy.
Stwierdzono u niego 1,5 promila alkoholu. Inny pijany kierowca wpadł
późnym wieczorem na ul. Zwycięstwa,
prowadząc opla zafirę. Miał 2 promile
alkoholu, a na dodatek sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Dzień później 35-letni gliwiczanin (1,8
promila) został przyłapany przez policję
za kierownicą fiata na ul. Marynarzy.
Wszystkie te sprawy prowadzi Wydział
Kryminalny KMP w Gliwicach.
MiNa

Foto: archiwum rodzinne

przeciwwskazań do odbycia kursu (za
osobę niepełnoletnią oświadczenie
składa jej opiekun prawny), * posiada
kartę pływacką lub specjalną kartę
pływacką.
Kurs rozpocznie się w sobotę, 12
grudnia (godz. 18), na basenie krytym
MOSiR w Szczygłowicach.
Należy mieć przy sobie strój kąpielowy oraz dane niezbędne do zareje-

W

ielu k nurow ia n zna Daw ida Kiliana. Ten uśmiechnięty
chłopiec wzbudza sympatię od pierwszego wejrzenia. Piętnastoletni Dawid
nie ma w życiu łatwo – od urodzenia
cierpi na zespół Westa, czyli niemowlęcą encefalopatię padaczkową
z hipsarytmią. Ten rok okazał się dla
chłopca nadspodziewanie trudny.
Pojawiły się nowe problemy – Dawid
zapadł na kolejną chorobę. W czerwcu
wyniki badań wykazały, że nastolatek
ma nadczynność tarczycy. Od sierpnia
choroba daje swoje widoczne objawy.
Prawdopodobnie to efekt uboczny
leków przeciwpadaczkowych. One
bardzo pomagają, ale nic za darmo –

MiNa

Dawidowi można pomóc, wpłacając dowolną kwotę na konto:
Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą’’ ul. Łomiańska 5, 01 - 685 Warszawa,
nr konta 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615,
z dopiskiem: 2944 KILIAN DAWID RAFAŁ - darowizna na pomoc i ochronę
zdrowia

Zagadka w stylu retro
Pani Irena pamięta, że podłoga
mieszkania na parterze była na poziomie chodnika, a w jednym z dwóch
kiosków najpierw mieściła się kolektura śląskiej gry liczbowej „Karolinka”, a później sprzedawano piwo.
Inni wspominają też kwiaciarenkę
prowadzoną przez panią Apostel i
kiosk Ruchu p. Drewniok.

Foto: arch. Ryszarda Krysiuka

arunkiem przyjęcia na kurs
jest spełnienie kilku kryteriów. Uczestnikiem może być osoba,
która: * ukończyła 12 rok życia, *
jest członkiem WOPR, * posiada
pisemną zgodę na udział w kursie
(w przypadku osoby niepełnoletniej
pisemną zgodę wyraża jej opiekun
prawny), * dysponuje zaświadczeniem
lekarskim lub oświadczeniem o braku

W tym tygodniu pytamy o nazwę ulicy w budowie, którą fotograf
uwiecznił na zdjęciu. Czekamy na
odpowiedzi, które można nadsyłać
na adres redakcji (ul. Niepodległości
5), drogą mailową: redakcja@przegladlokalny.eu lub kontaktując się z nami
telefonicznie (32 332 63 77). Oczywiście można też wstąpić do redakcji. Do
wygrania nagrody ufundowane przez

Urząd Miasta.
Podróż w czasie przypadła do
gustu naszym Czytelnikom, którzy
i tym razem nie zawiedli, poprawnie
odpowiadając na zagadkę fotograficzną. Zdjęcie autorstwa Władysława Szostaka przedstawia pochód na
ul. Dworcowej. W tle widać rozebrane przed laty budynki „Starego
Dworu”.

Dziękujemy za wszystkie maile i
telefony. Tym razem nagrody otrzymują: Irena Romaniuk, Dominika
Kaczor i Marian Preis. Po ich odbiór
zapraszamy do redakcji.
/g/

reklama

W

ich przyjmowanie odbija się na innych
narządach. Teraz, od trzech tygodni,
chłopak bierze też lekarstwa na tarczycę. Może choroba się zahamuje.
Chłopak rośnie, więc konieczny
był zakup nowego wózka. W tym
roku się to udało. Dawid, mimo że
ostatnio słaby, jest ciekawy świata.
Zawsze chętny do grania w piłkę, która
jest jego żywiołem. Pani Małgorzata,
mama Dawida, mówi z uśmiechem, że
gdyby syn był zdrowy, to pewnie byłby
piłkarzem.
Ta ciężka choroba wymaga od Dawida i jego bliskich niezwykłego hartu
ducha w życiu codziennym. Wymaga
też stałej rehabilitacji i sporych wydatków, które są nie do udźwignięcia dla
rodzinnego budżetu. Toteż co roku
państwo Kilianowie liczą na pomoc
tych, którzy zdecydują się na przekazanie Dawidowi 1 %. I nigdy się nie
przeliczyli.
- Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy nas wspierają, czy to
przekazując 1 procent podatku, czy w
inny sposób – mówi pani Małgorzata.
– Dzięki nim Dawid ma zapewnioną
rehabilitację, może też dwa razy w roku
wyjeżdżać na turnusy rehabilitacyjne
Są takie osoby, które regularnie przeznaczają darowiznę na rzecz Dawida.
Od marca zbieramy też nakrętki. W
październiku udało nam się wysłać
pierwszy transport. Ludzie zaczepiają
nas na ulicy, pytają, czy mogą mu dać
nakrętki, przynoszą je do domu. Lubią
Dawida – widać wpadł im w oko.
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Seniorom
na szkodę

Knurów. Policja poszukuje mężczyzny

Foto: miastoknurow.pl

Śledztwo mające wyjaśnić wszystkie okoliczności śmierci
nadal trwa, natomiast zapadły pierwsze (nieprawomocne)
wyroki związane z późniejszymi zamieszkami

W

Knurów, Gliwice

Pierwsze wyroki
po majowych
zamieszkach

W ubiegłą środę, 25 listopada zapadły
pierwsze wyroki, będące pokłosiem
majowych zamieszek wywołanych przez
kibiców po tragedii na knurowskim stadionie

Ś

mierć kibica, do jakiej
doszło 2 maja tego roku
na stadionie k nurowskiej „Concordii”, stała się
impulsem do zamieszek, które
przeniosły się na całe miasto,
w tym także na teren szpitala.
Zamieszki trwały trzy dni, zatrzymano podczas nich wiele
osób. Aby działania organów
ścigania i wymiaru sprawiedliwości przebiegły w miarę
szybko i sprawnie, gliwicka
prokuratura prowadziła w tej
sprawie nie jedno, ale szereg
równoległych postępowań.
Zostały już one zakończone,
sporządzono akty oskarżenia.
Teraz sprawy są na etapie sądowym. W ubiegłym tygodniu,
25 listopada, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach zapadł
pierwszy wyrok.
Był on wynikiem dochodzenia, które zaowocowało postawieniem w stan oskarżenia
trzech osób. Jak poinformowano nas w Prokuraturze Rejonowej Gliwice-Zachód, jedne-

mu z oskarżonych, 25-latkowi,
zarzucono czynną napaść na
funkcjonariusza publicznego
(art. 223 Kodeksu Karnego). Ten
zarzut wiązał się z wydarzeniami, do jakich doszło 2 maja na
stadionie „Concordii”, tuż po
śmierci kibica. Tego samego
dnia wszyscy trzej oskarżeni
brali udział w zbiegowisku przed
knurowskim szpitalem. Z tym
wiąże się zarzut z art. 254 KK,
postawiony każdemu z nich –
czynny udział w zbiegowisku,
którego uczestnicy wspólnie
dopuszczają się gwałtownego
zamachu na osobę lub mienie.
25-latek, któremu postawiono oba zarzuty, został skazany na 2 miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności
oraz 12 miesięcy ograniczenia
wolności (polegającego na comiesięcznym potrącaniu części
zarobku). Pozostali oskarżeni,
41- i 27-latek, zostali skazani
na kary po 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu
na 2 lata. Zostało też orzeczone

Kolejny oszust puka
do drzwi knurowian,
próbując wyłudzić od nich
dane osobowe. Obiecuje
im pomoc w uzyskaniu
odszkodowań wojennych...

zadośćuczynienie finansowe
na rzecz poszkodowanych
policjantów. Wyrok nie jest
prawomocny.
Na sądowe rozstrzygnięcie
czekają już następne sprawy
będące pokłosiem zamieszek,
tymczasem ciągle jeszcze trwa
śledztwo prowadzące do wyjaśnienia kwestii śmierci kibica.
– Oczekujemy na opinie biegłych
różnych specjalności – informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Piotr Żak.
Przypomnijmy: 27-letni
Dawid, kibic „Concordii”, został
trafiony gumowym pociskiem
wystrzelonym z broni gładkolufowej, użytej przez policję w
celu stłumienia zamieszek po
przerwanym meczu „Concordii” z „Ruchem” Radzionków.
Pocisk trafił mężczyznę w okolice prawego przedramienia. Nie
utkwił w ciele. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był
rozległy krwotok wewnętrzny i
zewnętrzny.

ubiegłym tygodniu
na Komisariat Policji w K nurow ie
wpłynęło zgłoszenie od pewnej
knurowianki. Mieszkankę budynku przy Alei Piastów zaniepokoiła wizyta, jaką złożył jej
nieznajomy mężczyzna. Młody,
bardzo uprzejmy człowiek,
zapukawszy do jej drzwi, zaproponował pomoc w uzyskaniu odszkodowań wojennych.
Poprosił kobietę o pokazanie
dowodu osobistego, aby spisać
jej dane, rzekomo potrzebne do
starań o obiecywane odszkodowanie, po czym pożegnał się.
Jak przyznała knurowianka,
mężczyzna nie był natarczywy
i od pierwszego kontaktu wzbudzał zaufanie.
Oto rysopis oszusta: około 176 cm wzrostu, wiek – z
wyglądu około 25 lat, ciemne,
krótkie włosy. Charaktery-

styczną cechą wyglądu mężczyzny jest znamię – ciemna
plama na jednym z policzków.
K nurowska policja apeluje
–jeśli mężczyzna odpowiadający temu rysopisowi odwiedzi
mieszkańców Knurowa czy
też gmin Gierałtowice lub Pilchowice, należy niezwłocznie
skontaktować się z knurow-

skim Komisariatem Policji pod
nr tel. 32 337 25 00.
Seniorzy, ale nie tylko oni,
powinni zachować czujność
przy wszelkich sytuacjach, w
których ktoś chce przyjrzeć
się ich dowodowi osobistemu,
spisać z niego dane, sfotografować go czy zeskanować. Zawsze warto się zastanowić, czy
aby nie mamy do czynienia z
oszustem, który chce wyłudzić nasze dane. Jeśli tak się
stanie, mogą one zostać wykorzystane choćby do wzięcia
kredytu „chwilówki” czy też
zawarcia umowy na telefon z
abonamentem. Dlatego, jeśli
po pewnym czasie od takiego
epizodu otrzymamy wezwanie
do zapłaty jakichś rachunków,
o których nic nie wiemy – w
żadnym razie nie bagatelizujmy tego faktu! Spróbujmy się
skontaktować z nadawcą i wyjaśnić pomyłkę. W przeciwnym
wypadku sprawa może trafić do
sądu, a wtedy jej wyjaśnienie
będzie skomplikowane.
MiNa

Foto: Mirella Napolska
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Foto: Justyna Bajko

foto-migawka

W środę, około godz. 7.30, na ul. Dworc
owej „stuknęły się” trzy samochody: dwa
volkswageny
i skoda. Na szczę ście nikomu nic się nie
stało. Zapewne do zdarzenia przyc zyniła
się nieuwaga
kierowców i złe warunki atmosferycz
ne. Na miejscu kolizji pojawili się policj
anci z gliwickiej
„drogówki”. Trwa ustalanie szczegółów
.

jb
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Knurów. Wymiana dachów pochłonęła 1,2 mln zł

Foto: Paweł Gradek

Idzie im to, nie?

ogłoszenie

URZĄD MIASTA KNURÓW
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W BEZPŁATNYCH
KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
W KNUROWIE
Celem konsultacji będzie zaprezentowanie założeń
„Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Knurów”.
Spotkanie odbędzie się:
8 grudnia 2015 r.
w godzinach 16.00-17.30
w Ratuszu przy ul. Niepodległości 7, w sali sesyjnej.
Plan konsultacji społecznych:
16.00-16.05 − Przywitanie uczestników
16.05-16.40 − Prezentacja wyników diagnozy w obszarze:
− preferencji komunikacyjnych mieszkańców,
pracowników oraz uczniów Knurowa,
− transportu publicznego oraz indywidualnego,
− ruchu pieszego,
− ruchu rowerowego,
− charakterystyk parkowania,
− jakości komunikacji publicznej.
16.40-16.50 − Przerwa kawowa
16.50-17.20 − Dyskusja
17.20-17.30 − Podsumowanie

Panowie Henryk i Waldemar z zadowoleniem obserwują
pracę dekarzy na ostatnim z 23 budynków na Koloniji,
jakie w tym roku doczekały się wymiany dachu

D

ekarze uwijają się na dachu
domu przy ul. Mickiewicza.
Robota, którą z uwagą obserwuje z chodnika pan Henryk, pali im
się w rękach.
- Widać, że solidna firma - ocenia. - Szkoda tylko, że najlepszą
pogodę traci. Mogła przecież latem
wszystko zrobić.
Dom przy ul. Mickiewicza jest ostatnim z 23 budynków, jakie doczekały się
w tym roku nowych dachów. Na ten
moment lokatorzy czekali wiele lat.
- Ile ja razy chodziłem w tej sprawie do MZGLiA - mówi pan Henryk.
- Aż w końcu, kilkanaście lat temu,
wymienili nam chyba 300 m² dachu.
Ale to było nic.

Knurowianin mieszka na Koloniji
prawie od urodzenia. Pamięta, że
kiedyś ludzie byli tu lepsi. O wszystko dbali, każdy swoją część ulicy w
sobotę zamiatał.
- Studzienki czyścili ludzie z kopalni. Przyjeżdżali wozem konnym i nikt
nikogo o zlecenia nie pytał. Dziś bez
tego ani rusz - śmieje się knurowianin.
- Idzie im to, nie? - sąsiad Waldemar z zadowoleniem patrzy na dach.
- Z pogodą też im się udało.
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie, Mieczysław Kobylec,
jest przekonany, że firma Olczyk z
Zabrza zakończy prace w terminie
określonym w umowie.

Przez ostatnie kilka miesięcy
dekarze wymienili spalone słońcem
i skruszone dachówki na 23 budynkach przy ul. Słoniny, Mickiewicza,
Miarki, Poniatowskiego i Kościuszk i. O kolejności dec ydowa ł stan
techniczny dachów. W niektórych
przypadkach trzeba było wymienić
zmurszałe więźby i pojedyncze sztuki krokwi.
Inwestycja pochłonęła ponad 1,2
mln zł. Przyszłoroczny plan zakłada,
że dekarze zajmą się dachami 21
budynków przy ulicach Kopernika,
Sienkiewicza, Janty, Słoniny, Mickiewicza, Kościuszki, Poniatowskiego i
Niepodległości.
/pg/

W środę wykonawca przejął plac budowy.
Od poniedziałku kierowcy mogą się spodziewać zmian
w organizacji ruchu. Roboty zakończą się w maju

olejne rondo w mieście zbuduje
Mostostal Zabrze, Gliwickie
Przedsiębiorst wo Budow nic t wa
Przemysłowego S.A. Umowa między
firmą a miastem została podpisana
w dniu 19 października.
Rondo będzie mieć 40 m średnicy
zewnętrznej – będzie jednopasmowe,
czterowlotowe z wyodrębnionym
pasem dla pojazdów skręcających w
prawo z ul. Szpitalnej w projektowaną drogę do terenów KSSE.
W ramach inwestycji ujęto wykona nie: nowej jezd ni i ścieżk i

4

rowerowej (z betonu asfaltowego) z
podbudową, chodnika, kanalizacji
deszczowej oraz budowę nowego
oświetlenia ulicznego i odpowiedniego oznakowania.
Na poniedziałek, 7 grudnia, zaplanowano wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanego
z realizacją I etapu zadania (budową
kanalizacji deszczowej, montażem
nowego oświetlenia i pracami przygotowawczymi pod budowę południowo-zachodniej części ronda, w
poboczu ulic Szpitalnej i 26 Stycznia).

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r.
poz.199 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku
z art. 46, pkt 1, art. 50, 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
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) a także zgodnie z Uchwałą
Nr XLVI/663/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy
Przemysłowej,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar
położony w rejonie ulicy Przemysłowej, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 11 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.,

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
odbędzie się w dniu 13 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 w Urzędzie
Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12
(sala sesyjna).

Foto: Archiwum UM
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Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji jest ﬁrma Collect Consulting S.A.

w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój
nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Knurów. Rusza przebudowa
skrzyżowania ulic Szpitalnej i 26 Stycznia

Krzyżówka
zmieni się
w rondo

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
• ustnej (poprzez udział w ww. spotkaniu konsultacyjnym i wniesienie
uwag do prezentowanego dokumentu),
• pisemnej (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza
uwag).
Adresatami konsultacji są wszyscy interesariusze, a w szczególności:
mieszkańcy, lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele
organizacji pozarządowych.

- Skrzyżowanie będzie przejezdne, jednak występować będą lokalne
zawężenia drogi – informuje Ewa
Szczypka z knurowskiego Urzędu
Miasta, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich. - Przystąpienie do
następnego etapu inwestycji będzie
wymagało kolejnej zmiany organizacji ruchu.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z
planem, kierowcy po nowym rondzie
pojadą wiosną – w maju.
/bw/

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres:
Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,
e-mail: um@knurow.pl, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
1 lutego 2016 r.
Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione
w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryﬁkowanym
przy pomocy ważnego kwaliﬁkowanego certyﬁkatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym proﬁlem zaufanym ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta
Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta
Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Foto: Justyna Bajko

Budynek przy ul. Dworcowej 13 czeka na remont...

... tak według projektantów będzie
wyglądał po zakończeniu modernizacji

Kompromis w emocjach

Wizualizacja: Miasto Projekt Chorzów Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI
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Knurów. Trwają przekwaterowania w starym Knurowie

W zeszłym roku miasto podjęło decyzję o gruntowanym remoncie
kilkunastu budynków na III Kolonii. Jednych ucieszyła, innych
niekoniecznie. Obawy wzbudziła przede wszystkim konieczność
przeprowadzki na czas remontu. Na razie po miesiącach indywidualnych
negocjacji udało się wypracować porozumienie z mieszkańcami
Dworcowej 13

III

Kolonia powstała 100 lat
temu – była realizacją
koncepcji przestrzeni
idealnej, łączącej wielofunkcyjność
z kameralnością. Z czasem znaczenie kolonii robotniczej malało, a
budynki niszczały. Dzisiaj, spacerując choćby ul. Dworcową, łatwo
zapomnieć, że k iedyś to miejsce
było chlubą Knurowa. Miasto chce
przywrócić III Kolonii dawny blask.
Dzięki pozyskaniu środków unijnych
jest na to szansa.
Plan inwestycyjny obejmie remont większości budynków przy
ul. Dworcowej (po lewej stronie,
jadąc w stronę Gierałtowic). Będzie
przebiegał etapami - najpierw bu-

źródła światła. Co najważniejsze - w
każdym mieszkaniu będzie łazienka
z toaletą. Do tej pory w większości
budy nków sanitariat y był y poza
lokalami, a nawet wspólne dla lokatorów. Rewolucja obejmie również
ogrzewanie - zamiast uciążliwych i
zatruwających środowisko pieców
na węgiel, w lokalach zainstalowane
zostaną systemy ogrzewania poprawiające jakość powietrza (piece gazowe dwufunkcyjne, umożliwiające
ogrzewanie mieszkania i podgrzewanie wody). Zmieni się przestrzeń
wokół budynków mieszkalnych.
Taki plan jawi się jak idealny.
Ale nie ma róży bez kolców. Zanim
bowiem dojdzie do jego realizacji,
dotyczących go mieszkańców czeka
parę niełatwych miesięcy. Ze względu
na bezpieczeństwo lokatorów i zakres
prowadzonych prac, na czas remontu
inwestor proponuje im przekwaterowanie do lokali zamiennych. Część
takich lokali zamiennych o wysokim
standardzie zostanie przygotowana
dla osób przekwaterowywanych tymczasowo w obrębie III Kolonii.

Jeśli plany się ziszczą,
ulica Dworcowa zmieni
się nie do poznania
- w miejsce starych
„familioków” powstaną
nowoczesne domy
Oswoić zmiany
mieszkalne
dynki z pierwszego kwartału (do ul.
Sienkiewicza), potem drugiego (do
ul. Kopernika) i na koniec trzeciego
(od ul. Poniatowskiego do ul. Kościuszki). Jeśli plany się ziszczą, ulica
Dworcowa zmieni się nie do poznania - w miejsce starych „familioków”
powstaną nowoczesne domy mieszkalne. Budynki przejdą termomodernizację: ocieplone zostaną ściany
i dachy. W planach jest wymiana
ok ien i d rz w i ora z prz ebudowa
instalacji w budynkach. Lokale zyskają nowe podłogi oraz otynkowane
ściany. Kuchnie oświetlą dodatkowe

Pierwsze spotkanie dotyczące
planowanej termomodernizacji budynków na III Kolonii odbyło się w
zeszłym roku w ratuszu.
- Chcieliśmy zasięgnąć opinii
mieszkańców już na etapie projektowania - mówi Ewa Piskorz, zastępca
dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie. - Tak, aby mieli świadomość, że robimy to dla nich, nie
przeciwko nim.
Każda zmiana budzi niepokój.
Mieszkańcy przyzw yczaili się do
swoich lokali, niektórzy sporo w nie
zainwestowali. III Kolonia to ich dom
- może nie idealny, ale znajomy.
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- Mam 53 lata, gdzie ja się będę
na starość przeprowadzać i wszystko
zaczynać od nowa. Remont robiliśmy z 10 lat temu. Człowiek dopiero
długi pospłacał, a tutaj musi się
wyprowadzać w obce miejsce. Sąsiad
też się wprowadził dwa lata temu.
Wyremontował sobie i teraz musi to

Urzędnicy zapewniają,
że rozumieją obawy
lokatorów, jednak –
przekonują - zmiany są
nieuniknione

wcześniej zaakceptowali. Trwają rozmowy z najemcami z ul. Dworcowej
9 i 11. Po zakończeniu modernizacji
lokatorzy (z prawami do mieszkań,
bez w yroków eksmisy jnych i zadłużeń) mają do wyboru dwie opcje
- wrócić albo nie. Cześć mieszkańców już zapowiedziała, że nie chce
powrotu na III Kolonię. Wyremontowane lokale zajmą więc inni, m.in.
na Dworcową 13 przeniesie się jeden
z lokatorów z Dworcowej 9, gdy tam
ruszy modernizacja.
Remont budynku przy ul. Dwor-

cowej 13 powinien rozpocząć się na
początku roku.
- Trwa przygotowywanie procedur
przetargowych - tłumaczy Krystyna Kostelecka, naczelnik Wydziału
Urbanistyki, Architektury, Strategii
Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych
Urzędu Miasta.
W planach jest adaptacja poddasza, co znacznie zwiększy powierzchnię mieszkań na pierwszym
piętrze. Na parterze powstaną wygod ne mieszka nia d la sta rsz ych
osób. Dzięki ogrzewaniu gazowemu
znikną niedogodności związane z
czyszczeniem pieca i zakupem opału.
W każdym lokalu będą łazienki skończą się więc wędrówki do wspólnych sanitariatów na korytarzu.
- Na pewno będzie piękniej - mówi
mieszkaniec III Kolonii. - Może w
końcu do tej naszej dzielnicy wróci
normalność.
Justyna Bajko

reklama

wszystko zostawić - usłyszeliśmy od
jednej z mieszkanek ul. Dworcowej.
- Nie wiadomo, jak to będzie.
Urzędnicy zapewniają, że rozumieją obawy lokatorów, jednak –
przekonują - zmiany są nieuniknione.
Konsultują się z mieszkańcami przyjmując ich propozycje co do wyglądu
lokali. To właśnie liczne i zróżnicowane potrzeby lokatorów sprawiły,
że zmieniono koncepcję przebudowy,
rezygnując z jednorodnych rozwiązań.
Mimo wszystko osiągnięcie kompromisu nie jest łatwe. Tym trudniejsze, kiedy w grę wchodzą emocje.
- Z każdym staramy się negocjować, słuchać, czego mieszkańcy
oczekują i dostosować te oczekiwania
do naszych możliwości - podkreśla
Ewa Piskorz. - Choć pierwszy etap był
trudny, najważniejsze, że mieszkańcy
chcą z nami współpracować.

Nie wszyscy wrócą

Na razie przekwaterowania objęły lokatorów z budynku przy ul.
Dworcowej 13: mieszkańcy przenieśli się do lokali zamiennych, które
5
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Historia kina w Knurowie, cz. VII

Kino, karate i kasety video

Tylko loży żal

987 seansów, 145700 widzów i 980
tys. zł wpływów - z takimi wynikami
„Casino” kończy 1973 rok. Placówka,
którą kieruje Alfred Zdrzałek, zatrudnia 10 pracowników. Wymiany 550
krzeseł i naprawy oświetlenia doczeka
się dopiero za 4 lata.
Plany, harmonogramy, przestoje
oraz braki materiałowe w zaopatrzeniu
przyczynią się do opóźnienia kapitalnego remontu „Casina”. Dodajmy, zaplanowanego na 1977 rok. Kiedy 2 lata później
w końcu do niego dojdzie, knurowianie
zostaną praktycznie pozbawieni możliwości oglądania filmów na wielkim
ekranie, bowiem kino związkowe w
Krywałdzie nie zaspokoi ich potrzeb.
- Remont trwa za długo i powinien
być ukończony w 1980 roku. Nie może
mieć miejsca fakt, by w 40-tysięcznym mieście nie było kina - raportuje
Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i
Turystyki przy Miejskiej Radzie Narodowej w Knurowie.
Po remoncie placówka wita widzów nowym szyldem. Robotnicy
rozebrali lożę, gdzie, jak wspominają
knurowianie, można się było pościskać
po ciemku, wypić jabola albo szaketym zasłonić Konopowi obiektyw.
Przez 10 lat kinem będzie kierować
Janina Sobaniak.
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Nici z planów

Liczba mieszkańców Knurowa
rośnie w szybkim tempie. W Domach
Górnika i hotelach robotniczych
mieszka ponad 2500 młodych mężczyzn. Dobrze zarabiają, nudzą się po
pracy. Jakoś trzeba im zorganizować
wolny czas.
Opracowano więc plany rozwoju
Knurowa, które z osady górniczej
miały uczynić prawdziwe miasto,
m.in. z obiektami służącymi kulturze
i sportowi.
- Plany były podporządkowane
stale zgłaszanym przez kopalnie potrzebom zwiększania zatrudnienia
- opowiada Franciszek Nosiadek,
ówczesny naczelnik miasta. - Najpierw
budowano to, co potrzebne było dla
zwiększenia wydobycia węgla, a z braku mocy w budownictwie odkładano
na później inne niezbędne inwestycje,
jak np. oczyszczalnia ścieków, szkoły,
żłobki, przedszkola, sklepy, restauracje,
kina i boiska.
Młodzieżowe Centrum Kultury
(późniejszy Power Play) otwiera swe
podwoje pod koniec 1979 roku. W pawilonie mieści się biblioteka, ognisko
muzyczne, świetlica, harcówka i klub
rozrywkowy „Tip-Top”.
W dalszej perspektywie zagospodarowania osiedla Ludowego Wojska
Polskiego (obecnie Wojska Polskiego
II) plan zakłada stworzenie Miejskiego
Ośrodka Kulturalnego z kinoteatrem
na 450 miejsc, biblioteką, a nawet
amfiteatrem.

Franciszek Konopka w 1982 roku

Ludziom i kolektywom

którzy swoją codzienną, rzetelną i
ofiarną pracą osiągają wyniki ponadprzeciętne, przodują w pracy społecznej, Egzekutywa KM PZPR i Prezydium
MRN w Knurowie wpisem do Księgi
Ludzi Zasłużonych Miasta Knurowa
składa hołd najwyższego szacunku i
uznania dla ich dorobku w budowie
socjalistycznej Ojczyzny - głosi wstęp
do Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta
Knurowa. Na jej kolejnych stronach są
zdjęcia i krótkie biogramy towarzyszy
obwieszonych medalami, działaczy i
wybitnych nauczycieli. Wśród zasłużonych jest i bezpartyjny Franciszek
Konopka. Wniosek o wpisanie go do

księgi czekał na akceptację 2 lata. Z
krótkiego życiorysu 78-latka wynika,
jakoby pracę zawodową rozpoczął
w kinematografii w 1947 roku. Miał
wtedy 43 lata! Celowo, bo nie można
tu mówić o przypadku, milczy się
na temat jego wcześniejszych dokonań: kierowania przed wojną kinami
„Śląskim” (późniejszą „Wandą”) i
„Casinem”, a w czasie okupacji „Casino-Lichtspiele”. Prawdopodobnie dlatego, że Konopka, nauczony przykrym
doświadczeniem, niechętnie wraca do
przeszłości. Pozbył się niemal całej
dokumentacji, zachowując tylko kilka
wizytówek i umowy leasingu na sprzęt
kinowy, którego używał w Knurowie
przed wojną.
Nie wie, że za kilka lat Księga
Ludzi Zasłużonych Miasta Knurowa
niewiele będzie znaczyć.

Trupy w kabinie

Ty mczasem Stefan Machulik,
były operator kina „Krywałd”, idzie
z córkami na filmowy poranek do
Zakładowego Domu Kultury KWK
„Szczygłowice”. Są spóźnieni, dlatego
dziewczynki od razu kierują się na
widownię. Ojciec, zamiast do nich
dołączyć, idzie do kabiny, zwabiony
dochodzącym z niej dźwiękiem. Przy

Dwa projektory stoją
na trójnogach. Na
scenie wisi płócienny
ekran, uszyty przez
krawcową, panią
Delkę. Za chwilę snop
światła rozleje się
na jego chropowatej
powierzchni
Jednak, kiedy w 1988 roku kończy
się kadencja Miejskiej Rady Narodowej, jej przewodniczący, Jan Owczarek, mówi w wywiadzie dla „Nowin
Rybnickich”, że budowę kinoteatru ze
względów finansowych przesunięto na
lata 90. Co ciekawe, wśród wniosków
zgłoszonych w trakcie kolejnej kampanii wyborczej do MRN znajduje się ten,
dotyczący utworzenia kina w klubie
„Tip-Top”.
- Sala była wielofunkcyjna - wspomina Nosiadek. - Po zasłonięciu wielkich okien ciężkimi kotarami można
było wyświetlać filmy. Nad barem była
kabina z projektorami, spełniająca
wszystkie wymagania techniczne, zaś
tylna ściana sceny posiadała ekran.
Kino w „Tip-Topie” nie przyjmuje
się. Popularniejszą formą rozrywki są
tam dyskoteki, zabawy i koncerty.

Foto: Marek Ostrowski
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eden z 52 poniedziałków 1973
roku. Przed Zakładowym Domem
Kultury kopalni „Knurów” stoi
mikrobus kina objazdowego z Katowic. Przy wejściu tłoczą się ludzie. Są
wśród nich sympatycy Harcerskiego
Klubu Dyskusyjnego, działającego
jeszcze nie tak dawno w kinie „Krywałd”. Dzięki kierownikowi placówki,
Bogusławowi Szygule, mogą ponownie cztery razy w miesiącu oglądać
ambitne filmy. Nie premiery, raczej
produkcje znane i lubiane, określane
mianem kina powtórek.
Wszystko gotowe. Dwa projektory
stoją na trójnogach i czekają na operatora, który jeszcze sprzedaje ostatnie
bilety (w tym biznesie jest też kierowcą,
bagażowym i bileterem). Na scenie wisi
płócienny ekran, uszyty przez krawcową i garderobianą, panią Delkę. Za
chwilę snop światła rozleje się na jego
chropowatej powierzchni, pomalowanej białą farbą emulsyjną, i rozlegnie
się sygnał Polskiej Kroniki Filmowej.
W każdy poniedziałek kino wyświetla dwa filmy. Po seansach Szyguła
wybiera z długiego wykazu kolejne
tytuły, które kiniorz przywiezie za
tydzień.
10 lat wcześniej nikt jeszcze nie
myślał o kinie w Zakładowym Domu
Kultury, Sporadycznie, zazwyczaj w
czasie ferii zimowych, odbywało się
zaledwie kilka pokazów dla dzieci.
Powstał za to Klub Filmowy Wąskiej
Taśmy „Gwarek”, skupiający kandydatów na przyszłych filmowców. Młodzież zgłębiała tajniki fotografii, pisała
scenariusze i uczyła się posługiwać
kamerą. Nie wiadomo, czy z planów
kręcenia filmów o życiu Knurowa i
pracy górników cokolwiek wyszło.

Foto: Archiwum Państwowe w Gliwicach

Po remoncie w 1980 roku „Casino” wita widzów nowym szyldem.
Robotnicy rozebrali lożę, gdzie, jak wspominają knurowianie, można
się było pościskać po ciemku, wypić jabola albo szaketym zasłonić
Konopowi obiektyw

projektorach uwija się jego kolega z
pracy w kopalni, Bogdan Chudak.
- Kaj mosz aparaty z Krywałdu? pyta Stefan.
- Zaroz ci je pokoża - operator
prowadzi kolegę do miejsca, gdzie
stoją AP-3.
- Ech, Bogdan, czemu ich nie podłączysz? Przecież jesteś elektrykiem.
Mnie by było wstyd grać na ruskich
trupach. Dobrze wiesz, że koło AP-3
trzeba tańcować, a te załączasz i lecą były kinooperator nie może zrozumieć
wygodnictwa kolegi.
Pierwsze seanse w ZDK w Szczygłowicach odbywają się w 1982 roku.
Początkowo są to poranki z ekranizacjami lektur dla uczniów z pobliskiej
szkoły, z czasem na wielkim ekranie
pojawiają się filmy fabularne dla dorosłych.
Młodzi chłoną wszystko, co wyróżnia się na tle burej rzeczywistości
lat 80., szczególnie filmy akcji i science-fiction. Bruce Lee staje się niedościgłym wzorem dla podwórkowych
karateków.
12-letniemu Andrzejowi ze Szczygłowic podoba się słowo „Godzilla”,
które wykrzykują na podwórku rówieśnicy. Nie wie, co oznacza, ale udaje
przed nimi, że wie. Od czasu do czasu
chodzi z kolegami do kina w ZDK.
- Raz, wykorzystując nieuwagę szatniarki sprzedającej bilety,
przemknęliśmy pod ladą na widownię.
Akurat wyświetlali film dla dorosłych
„Błękitny grom” - opowiada. - W podobny sposób dostaliśmy się też później
na „Zagadkę nieśmiertelności”.
Urszula Kumor rozpoczyna pracę
w sekretariacie ZDK w Szczygłowicach
w 1985 roku.
- Niedzielne poranki już wtedy

W siermiężnych latach 80. „Casino” było dla knurowian oknem na świat
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Młodzi chłoną
wszystko, co wyróżnia
się na tle burej
rzeczywistości lat
80., szczególnie filmy
akcji i science-fiction.
Bruce Lee staje się
niedościgłym wzorem
dla podwórkowych
karateków
miały słabą frekwencję, ale w tygodniu
sala zapełniała się uczniami z „Czwórki”, którzy przychodzili na seanse z
prelekcjami. Później z tego zrezygnowano. Sporadycznie wyświetlano po
południu fabularne filmy dla dorosłych.
Przypuszczam, że taśmy były do nas
przywożone z „Casina”, bo czasem nasz
pracownik odwoził je później melexem
na stację w Szczygłowicach, skąd pociągiem jechały do Knurowa.
Do pracy w Domu Kultury (do
kina też) kopalnia deleguje swoich
pracowników. Przez kabinę operatorską przewijają się Bogdan Chudak,
Rajmund Ryś i Franciszek Bieniek.
- Wiem, że wszystkie projektory
zostały wymontowane i wywiezione
na złom. A potem zabrali nam melexa
- dodaje pani Urszula.

Widz woli video

Pod koniec lat 80. coraz popularniejsze staje się video. Otwierają się pierwsze
w mieście wypożyczalnie. Wymiana kaset odbywa się też na targowisku. Kogo
stać na zakup urządzenia, może oglądać
w domu zagraniczne filmy, a kogo nie,
może iść do Domu Kultury KWK „Knurów”, zwłaszcza że kopalnia zakupiła
sprzęt video z dużym ekranem. Jakość
odbioru obrazu jest pierwszorzędna i
zadowala najwybredniejszych. Dzieci
mogą popatrzeć na „Przygody Bolka i
Lolka”, „Przyjaciela wesołego diabła” i
bajki Walta Disneya, a dorośli na filmy
sensacyjne.
Prawdopodobnie moda na video
sprawia, że pod koniec 1989 roku
działalność „Casina” stoi pod znakiem
zapytania. W prasie pojawia się ogłoszenie o możliwości jego wynajęcia, ale
brakuje chętnych. Dlatego Okręgowa
Instytucja Rozpowszechniania Filmów w Katowicach prosi radnych, by
w trakcie uchwalania stawek czynszowych na 1990 rok ustalili opłaty za lokale kinowe na najniższym poziomie.
Komisja przychyla się do tej prośby.
Na początku 1990 roku, po 44
latach zarządzania „Casinem”, OIRF
rozwiązuje umowę dzierżawy, przekazuje kino Urzędowi Miasta, a wyposażenie, w tym dwa projektory AP-62x i
ekran z PCV o wymiarach 10,40 x 4,40,
odsprzedaje.
W kwietniu dzierżawcą „Casina”
zostaje Adam Tomasik. Nie na długo.
Rezygnuje już we wrześniu.
Paweł Gradek

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 3 grudnia 2015 r.
o przystąpieniu do opracowywania: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego
obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową,
ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem
„III Kolonii”, który wymaga przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.
zm.) oraz na podstawie art. 29, 39, 40, w związku z art. 46 pkt 1, 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 (Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr IX/115/15 z dnia
17 czerwca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego
obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną
i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii”;
oraz o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XV/186/15 z dnia
18 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/115/15 z dnia
17 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną
i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii”.
Projekt ww. planu miejscowego wymaga przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
Do projektu planu miejscowego zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie
Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 5.01.2016 r.
(włącznie):
- pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów:
ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów;
- ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii
Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta Knurów,
ul. Niepodległości 7;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres:
ua@knurow.pl
Wniosek lub uwaga powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent
Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Zabrze. Knurowianie na 70-leciu „TeGietu”

Uczcili „kamienną” rocznicę

Orkiestra Dęta KWK Knurów
w akcji – dyryguje Mariusz Kowalczyk

Prawie 2 tysiące osób świętowało 7 dekad
zabrskiego Technikum Górniczego. Wśród nich wielu
absolwentów z Knurowa. Prawdziwą furorę zrobiła
Orkiestra Dęta KWK Knurów

J

ubileuszowa akademia odbyła
się w sobotę w Domu Muzyki i
Tańca. Zebrała uczniów, nauczycieli, gości i sympatyków popularnej
szkoły (obecnie działającej w ramach
Centrum Edukacji). I wielu absolwentów - wśród nich byłego wiceministra
przemysłu i handlu i senatora Jerzego
Markowskiego, prezydenta Knurowa
Adama Ramsa i prof. Jana Sarnę – dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa
Religi.
Nieobecni też dali o sobie znać.
Jak Łukasz Piszczek, reprezentacyjny
piłkarz z Borusii Dortmund, który
życzenia szkole i uczniom nagrał na
wideo. Piszczek to jeden z wielu wybitnych sportowców, których placówka
się dochowała.
Z gratulacjami (przyjmował je
dyrektor szkoły Marian Kitel) pospieszyli m.in. knurowianka, była minister
edukacji narodowej Krystyna Szumilas i wiceprezydent Zabrza Krzysztof
Lewandowski.
- Swoich pedagogów wspominam
ciepło – wyznał publicznie prezydent
Rams. – Jako humaniście najbardziej
jednak w pamięć wbili mi się profesorowie przedmiotów... ścisłych.
- Oj, dali nam niezłą szkołę – przyznał senator Markowski. – Ale to był
stabilny fundament wszystkich dalszych
zawodowych poczynań i osiągnięć.
- O sobie w tej szkole nie mogę powiedzieć tylko dwóch rzeczy: nie byłem
piłkarzem i nie poznałem tu swojej

W akademii uczestniczyli uczniowie, pedagodzy, absolwenci
i goście – wśród nich m.in. (od prawej): prezydent Adam
Rams, prof. Krystian Pera, b. minister Jerzy Markowski,
prof. Jan Sarna, insp. Dariusz Wesołowski – komendant KMP
Zabrze i b. minister Krystyna Szumilas

żony – rzucił prof. Sarna nawiązując
do specjalności sportowej „TeGietu” i
licznych miłości, które podczas nauki
szkolnej się w placówce zawiązały.
O wysmakowane doznania muzyczne zadbała Orkiestra Dęta KWK
Knurów pod dyrekcją absolwenta
- Mariusza Kowalczyka, na co dzień
wicedyrektora Centrum Kultury w
Knurowie. Orkiestra zaskoczyła publiczność brawurowym wykonaniem
utworów, które nie kojarzą się z typowym orkiestrowym repertuarem.

Pilchowice

Przyjdź na jarmark
W niedzielę, 6 grudnia, w Zespole Szkół
odbędzie się VII Pilchowicki Jarmark
Bożonarodzeniowy

P

oczątek o godz. 10. Będzie co
oglądać, podziwiać i kupić. W
programie m.in. kiermasz wyrobów
spoż y wcz ych, rękod ziel nicz ych

i pasma nter y jnych, w y pieka nie
i zdobienie pierników w kąciku
dziecięcym, loteria fantowa, występy dzieci i młodzieży (w godz.

Wręcz oszołomiła muzycznym hitem
z „akompaniamentem”... maszyny do
pisania – zachwycona publiczność
nagrodziła popis owacją.
Gromkie brawa zebrali też uczniowie – twórcy i wykonawcy programu
artystycznego. Bogatego i ciekawego,
ze śpiewem, tańcami, pokazami akrobatycznymi, scenkami aktorskimi, a
nawet popisami aikido.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

13-15.30), warsztaty „Świąteczne
iris folding”. Między godz. 10 a
12.30 św. Mikołaj będzie rozdawać prezenty.
O godz. 15 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejsze betlyki i ozdoby świąteczne”. Gośćmi specjalnym będą
pisarz Jerzy Buczyński (w godz.
12-13.30) i malarz Maciej Kozakiewicz (10-17).
/bw/
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Foto: Paweł Gradek

25-lecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Foto: Paweł Gradek

Na pomoc

Zastępca prezydenta, Piotr Surówka,
złożył życzenia i podziękowania na ręce
dyrektor MOPS, Małgorzaty Cisek-Sopel

Przez 25 lat nie zmieniło się jedno: w centrum
zainteresowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
są człowiek i rodzina. Z okazji jubileuszu powstała
fraszka. To dowód, że pracowników nie opuszcza dobry
humor, mimo że codzienność nie zawsze jest wesoła

W

pracy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej jak w
lustrze widać przemiany,
jakie zaszły w polityce społecznej
państwa po transformacji ustrojowej.
Nie każdy odnalazł się wtedy w nowej
rzeczywistości, gdzie bieda

przestała być tabu, a demokracja, zamiast nadziei, przyniosła początkowo
rozczarowanie i niezadowolenie. Dla
zepchniętych na margines powołano
w Knurowie Ośrodek Pomocy Społecznej. Wtedy nie przypominał on
dzisiejszej instytucji (skromna obsada,
niewielki zakres działania).
Z biegiem lat, jak tworzyło się nowe prawo, przybywało zadań własnych i
zleconych gminie. Dziś
MOPS to nie tylko
zasiłki i świadczenia
(w tym żywność,
lek i, remont y
mieszkań, artykuły szkolne), pomoc bezdomnym,

ale też Punkt Interwencji Kryzysowej,
projekty unijne, praca socjalna, usługi
opiekuńcze w domach podopiecznych
i dożywianie dzieci w szkole.
Ośrodek Wsparcia - Dzienny Dom
Pomocy Społecznej służy emerytom,
rencistom i samotnym w organizowaniu życia bez konieczności zmiany
miejsca zamieszkania.
Przez 25 lat nie zmieniło się jedno:
w centrum zainteresowania są człowiek i rodzina. Szacuje się, że od 30
do 40 proc. knurowian ma styczność
z MOPS-em. Ich sprawami zajmuje się
dziś niespełna 50 pracowników (z czego 17 to socjalni). Codziennie mierzą
się z problemami, zawiłościami prawa,
niezrozumieniem. Walczą z wypaleniem zawodowym. Każdy, nawet

najmniejszy sukces daje im satysfakcję
i umacnia wiarę w sens ich pracy.
Silnie sfeminizowana jednostka
organizacyjna gminy, jaką jest MOPS,
postanowiła uczcić w ubiegłym tygodniu swój srebrny jubileusz.
Do Domu Kultury w Szczygłowicach przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji z
terenu miasta i powiatu oraz parafii,
współpracujących z jubilatem.
Gości powitała dyrektor placówki
Małgorzata Cisek-Sopel, a następnie
zaprosiła ich na krótką prezentację.
Zanim rozpoczął się występ zespołu wokalno-instrumentalnego pod
kierunkiem Jacka Żyły i dziewcząt
z grupy Marzenie, przygotowanych
przez Joannę Kusy-Szpotańską, z

gratulacjami do dyrektorki MOPS-u
pospieszyli m.in. zastępca prezydenta
Knurowa, Piotr Surówka i wicestarosta
gliwicki, Ewa Jurczyga.
Wśród życzeń znalazły się te dotyczące większej przejrzystości prawa,
skuteczności w działaniu oraz miłości
jako niezbędnym składniku dodawanym do codziennej pracy.
Nikt z zaproszonych nie miał
wątpliwości, że zespół MOPS-u to
pasjonaci i ludzie z poczuciem misji,
dbający o swój rozwój zawodowy.
- Nas nie widać - przekonywała
dyrektor Cisek-Sopel, upatrując w
tym jeden z największych atutów
instytucji.
/pg/

Foto: Arch. MG-2

Zabrze. Sukces gimnazjalistów w XI Przeglądzie Małych Form Teatralnych

World Record

Anglojęzyczny skecz pod takim tytułem przyniósł gimnazjalistom
z „Dwójki” II miejsce w XI Przeglądzie Małych Form Teatralnych.
Młodzież błysnęła nie tylko talentem aktorskim i biegłą
znajomością języka, ale też wyjątkową wyobraźnią

W
Angielszczyzna
gimnazjalistów z „Dwójki”
okazała się nienaganna

8

konkursie wzięły udział szkoły podstawowe
i gimnazjalne z Bytomia, Knurowa, Gliwic,
Pyskowic i Zabrza. Knurowianie przedstawili
skecz, parodię programu telewizyjnego, którego
uczestnicy usiłują bić rekord świata w dość nietypowych, ale śmiesznych konkurencjach (stanie
na wiadrze z gorącą zupą, opieranie się na miotle).
Koloryt postaci okraszony nienaganną angiel-

szczyzną przyczynił się do sukcesu gimnazjalistów
z „Dwójki”.
Warto nadmienić, że aktorskie umiejętności
barwnych postaci zaprezentowali: Karol Barchański, Oliwia Niedworok, Karol Rzepa, Karol
Spruch i Sandra Szczelina. Uczniów przygotowała
anglistka Anna Szylaj.
Ewa Gołuch, oprac. /g/
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Knurów. Wernisaż „Podlasie - cztery żywioły”

Wielka cisza

- Podlasie niczego nie udaje, ono po prostu jest - coraz
bardziej ciche, coraz bardziej samotne - Jarosław Mazur
utrwala na fotograficznej kliszy miejsca, których za chwilę
nie będzie: umierające światy małych społeczności z ich
zwyczajami i codziennością. W piątek fotograf
zaprezentował swoje zdjęcia w „Sztukaterii”

N

a jednym ze zdjęć kilka krzyży
oplatają kolorowe wstążki.
Podobno mieszkańcy Podlasia wierzą, że wstążki te zatrzymują łzy
Jezusa Umęczonego, aby nie spadały
na grzeszną ziemię. Na innych fotografiach krzyże patrzą w niebo albo
opierają się o okienną framugę, widać
cerkwie misternie rzeźbione w drewnie i muzułmańskie symbole.
Na Podlasiu czas się zatrzymał,
codzienność przenika świętość, zwyczajność - niezwykłość. Tam, wciąż
można usłyszeć ciszę.
- Dzisiaj Podlasie to miejsce pustych ławek i otwartych okiennic opowiada fotograf. - Coraz bardziej
zapomniane, na uboczu.
Jarosław Mazur przez kilka dni
wędrował po Podlasiu. Efektami tej
wędrówki podzielił się z mieszkańcami Knurowa. Na wernisażu można
było nie tylko zobaczyć Podlasie, ale
także je posłuchać i posmakować: z
głośników sączyły się prawosławne
śpiewy, a na stołach rządziły pielmieni - małe pierożki przygotowane przez
Katarzynę Panfiluk.
- Zastanawiałem się, co łączy
Podlasie ze Śląskiem. Już wiem - spracowane ręce - mówił fotograf. - Bardzo

Knurów. Pierwsze posiedzenie MRM

Zaszczyt i obowiązek
Po 11 latach grupa młodych społeczników przywróciła do życia
Młodzieżową Radę Miasta. 25 listopada na pierwszym, po tak długiej
nieobecności, posiedzeniu młodzież złożyła przyrzeczenie i wybrała
prezydium

Jarosław Mazur (na zdjęciu z Justyną Kosik z Centrum Kultury
i Katarzyną Panfiluk) zaprezentował swoją wizję Podlasia

dziękuję za zaproszenie do Knurowa:
za niesamowity klimat, mądre pytania
i fascynujące rozmowy. Zapraszam na
Podlasie!

Zdjęcia Jarosława Mazura można oglądać na jego stronie internetowej: www.jarekmazur.
net

Tekst i foto: Justyna Bajko

M

RM to organ konsultacyjny,
działający przy „dorosłej” radzie. Wybory do rady odbyły się w
październiku - młodzież wybierała
swoich przedstawicieli w tajnym
głosowaniu. Pierwsze posiedzenie
zdominowały sprawy organizacyjne
- wybór komisji i prezydium. Młodzi
radni otrzymali również zaświadczenie o wyborze i uroczyście ślubowali
rzetelnie pracować na rzecz miasta.
Wybór przewodniczącego wzbudził sporo emocji. W szranki stanęli
dwaj panowie: Przemysław Grochal
i Dawid Puchalski. Zdecydowaną
większością głosów przewodniczącym MRM został Dawid Puchalski.
- Moim celem jest przede wszystkim aktywizacja młodzieży i stworzenie społeczeństwa obywatelskiego
- mówił nowo wybrany przewodniczący MRM. - Obiecuję, że to będzie
aktywny rok.
Na uroczyste posiedzenie w
knurowskim ratuszu przybyli samorządowcy na czele z prezydentem
Adamem Ramsem i sekretarzem

Piotrem Dudło oraz dyrektorzy
szkół, przedstawiciele samorządów
szkolnych i Młodzieżowej Rady
Miasta z Gliwic. Obecny był również
radny Paweł Szkatuła, który razem z
Tomaszem Rzepą będzie pełnił rolę
„łącznika” między młodzieżową a
„dorosłą” radą.
Sesję rozpoczął Tomasz Rzepa,
przewodniczący knurowskiej Rady
Miasta.
- Gratuluję, że koledzy obdarzyli
was zaufaniem. To zaszczyt, ale i obowiązek - mówił do nowo powołanych
radnych Tomasz Rzepa. - Życzę, aby
starczyło wam sił i zapału.
Prezydent Adam Rams podziękował młodzieży za ich zaangażowanie oraz życzył dobrych wyborów.
Radził również, aby nie obawiali
się prowadzenia merytorycznych
sporów, które są wpisane w demokratyczną dyskusję. Warto jednak
zawsze dążyć do kompromisu i porozumienia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta

Przewodniczący: Dawid Puchalski, zastępcy: Paulina Żyrkowska, Jacek
Grabowski, sekretarz: Kinga Włodarczyk, skarbnik: Kacper Kubik
Komisja Skrutacyjna
Przewodnicząca: Dominika Żmuda
Członkowie: Patryk Szołtysek, Agnieszka Snuszka
Komisja Uchwał i Wniosków
Przewodnicząca: Daria Grudziądz, członek: Kacper Kubik

- Chęci i energii nam nie brakuje - zapewniali dorosłych samorządowców nastoletni radni MRM
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rozrywka nr 48

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Mateusz Kot z Pilchowic

ur. 25.11.2015 r., 3300 g, 51 cm

Maria Król z Knurowa

Magdalena Bołkunowicz z Gliwic

ur. 25.11.2015 r., 3710 g, 51 cm

Marcin Kucharz z Knurowa

ur. 1.12.2015 r., 3900 g, 56 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).

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 46/2015 brzmiało: „KOSZYKÓWKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje
Kamil Krzemiński. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

Oliwia Kroczek z Knurowa

ur. 25.11.2015 r., 4280 g, 57 cm

ur. 1.12.2015 r., 3010 g, 51 cm

Szymon Cofalik z Gliwic

ur. 2.12.2015 r., 4060 g, 59 cm

informacja własna wydawcy

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

6.12.2015 r.
NIEDZIELA

3.12.2015 r.
CZWARTEK

48

Sawa. Mały wielki bohater
- godz. 16.30
Anioł
- godz. 18.15
Listy do M.2
- godz. 20.00
4.12.2015 r.
PIĄTEK
Święty Mikołaj dla wszystkich
- godz. 16.30
Listy do M.2
- godz. 18.00
Makbet
- godz. 20.00

Święty Mikołaj dla wszystkich
- godz. 15.00
Listy do M.2
- godz. 18.00
Makbet
- godz. 20.00
7-9.12.2015 r.
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA
Święty Mikołaj dla wszystkich
- godz. 16.30
Listy do M.2
- godz. 18.00
Makbet
- godz. 20.00

5.12.2015 r.
SOBOTA
Święty Mikołaj dla wszystkich
- godz. 16.00
Listy do M.2
- godz. 18.00
Makbet
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Knurów

Z wizytą u Cyranki

9 listopada drugoklasiści z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczygłowicach
odwiedzili myśliwych z koła łowieckiego „Cyranka”. Spacerując leśnymi ścieżkami, dzieci
słuchały fascynujących historii o tajemnym życiu zwierząt

O

barwnym świecie przyrody opowiadali
Tadeusz Musiał i Marek Starościk.
- Dzieci przypomniały sobie, jakie znaczenie
dla ludzi i zwierząt mają lasy, poznały także
zasady gospodarki łowieckiej - opowiadają nauczciele z MSP-4. - Prowadzący zwrócili również

uwagę uczniom na paśniki, podsypy i lizawki
dla zwierząt.
Leśnym duktem dzieci zawędrowały do
domku myśliwskiego, gdzie czekali już na
nich skarbnik Lesław Domogała, Arkadiusz
Michalski, Tadeusz Woźnica i łowczy Rafał

Drost. Panowie przygotowali ciekawą prelekcję
dotyczącą łowiectwa, a prezentacje kolejnych leśnych zwierząt okrasili sygnałem pokotu. Dzieci
z zainteresowaniem wysłuchały lekcji. Te, które
znały odpowiedzi na trudne pytania zadawane
przez myśliwych, otrzymały książeczki. Koło

„Cyranka” ufundowało także materiały edukacyjne dla całej klasy.
Dzień z myśliwymi zakończyło ognisko i
wspólne pieczenie kiełbasek.
oprac. jb, foto: arch. MSP-4

informacja własna wydawcy

foto-migawki
25 list opa da w Mie
jsk im Przeds zko lu
nr 12 uruchomiono
Przedszkolny Kącik
Biblioteczny - miejsc
e, gdzie na dzieci
i rodziców czekają
ciekawe książki. Cel
jest jeden: rozbud
zić w najmłodsz ych
mił ość do lite rat ury
. Na ina ugu rac ji
zat ańc zył y i zaśpie
wały przedszkolak
i
- pięciolatki z grup
„Tr uskawki” i „Malinki”. Nie mogło zab
raknąć tak że czytania. W roli lek tor
ów wystą pili goście
- Piotr Sur ówka, zas
tępca prezydent a
Knurowa i Tomasz
Rzepa, przewodniczący Rady Miasta,
oraz Anna Lomania,
przewodnicząca Rad
y Rodziców. Dzieci
wysłuchały wiersz y
Jana Brzechwy. Na
koniec otr zymały od
gości upominki przesympatyczne mis
ie.
jb, foto: arch. MP-12

W Pilchowicach Dzień Seniora obchodzono z przytupem. Dla najstarszych mieszańców miejscowości wystąpiła
m.in. młodzież z pilchowickiej szkoły. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie o dawnych zwyczajach panujących
w śląskiej rodzinie.
- Była czas na koncert piosenek i dyskusję wnuka ze staroszkiem na tematy raczej dziadkom odległe - opowiada
Tadeusz Puchałka.
Inscenizacja miała ważne przesłanie - jesień życia wcale nie musi oznaczać samotności. Oklaskom nie było końca.
Życzenia seniorom złożyli przedstawiciele Urzędu Gminy, GOK-u i Rady Sołeckiej.

oprac. jb, foto: Tadeusz Puchałka
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Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę. Tel.
664 847 725

USŁUGI

27/15-odw.

C z y s z c z e n i e d y w a n ów i t a p i c e r e k .
Firma CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka bez
nałogów, staż 9 lat (referencje), ukończony
kurs „Opieka do dziecka i osób starszych”.
Tel. 721 292 214

1/14-odw.

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
adaptacja poddaszy, ścianki, wyburzanie
ścian, panele, kafelkowanie. Remont y
kompleksowe. Tel. 602 470 190, 785 948 716

39-51/52/15

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399

48-50/15

Kompleksowe wykończenia wnętrz. Szybko i s o li dni e. w w w.rem o ntuj emy to.p l;
Tel. 721 170 237

41-odw.

S p r ze dam do m do z ami e s zkania b ez
remontu na działce 6 0 0 m 2 , 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, z możliwością adaptacji
poddasza. Centrum Bojkowa, ul. Rolników
323. Cena do uzgodnienia. Tel. 503 838 802

48/15

1-51/15

Z gliwickim oddziałem Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami „Bezpieczna
Łapa” szukamy nowych domów
dla bezpańskich psów

25/15-odw.

Sprzedam M-3. Kupię M-4. Tel. 667 273 269
RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

KTO PRZYGARNIE?

3/15-odw.

Szukam pracy, jako spacerowy Twoich czworonogów. W wyjątkowych sytuacjach również
hotel. Tel. 604 482 453
41-51/15

42-49/15

Spr zedam warsztat 120 m 2 na działce
o p o w. 13 0 0 m 2 w c e n t r u m B o j ko w a
na różną działalność: naprawa samochodów,
lakiernictwo, komis samochodowy, może być
również mieszkanie, ul. Rolników 321. Cena
do uzgodnienia. Tel. 503 838 802

48/15

Tanio sprzedam działkę budowlaną 12,5 a
Krywałd. Tel. 507 925 080

47-48/15

ZDROWIE I URODA

Joe Black jest zjawiskowo kruczoczarnym, średniej wielkości psem,
niezwykle mądrym i przyjaznym.
Ma około 4 lat i jest wykastrowany.
Z dnia na dzień Joe traci nadzieję
w schroniskowej klatce, że ktoś go
przygarnie. Tak bardzo potrzebuje
człowieka i odrobiny miłości...

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

DAM PRACĘ
Praca dla instalatora-ser wisanta sieci
t e l e i n f o r m a t y c z ny c h , d o b r e z a r o b k i .
Tel. 505 089 859

Prezik to bystry, ciekawski i bardzo
charakterny szczeniak. Ma około
7-8 tygodni. Prawdziwy okaz zdrowia. Został odrobaczony, a teraz
czeka na kogoś, kto go przygarnie.
W zamian wniesie do domu wiele
radości.

48-49/15

Praca sprzedaż aktywna, dobre zarobki,
szkolenia. Tel. 603 573 332
48-49/15

Zatrudnię do pracy w sklepie mięsno-wędliniarskim. Tel. 602 775 756
47-48/15

Zatrudnię pracownika na stanowisko technika
dent yst ycznego do w ykony wania prac
w akrylu i metalu. Tel. 506 049 226

Parys to brat Prezika. W przeciwieństwie do niego jest spokojny,
uwielbia spać, chociaż i do figli
nie trzeba go specjalnie zachęcać.
Szczeniak jest zdrowy i odrobaczony. Czeka na dobrego właściciela.

45-48/15

Wiktorka znaleziono w połowie
września. Niewiele brakowało, a zamarzłby. Niemal w ostatniej chwili
udało się go uratować. Szczeniak
wylizał się z zapalenia płuc. Kiedy
podrośnie, będzie średniej wielkości. Teraz potrzebuje wychowania, ponieważ załatwia się jeszcze
w domu i zdarza się, że coś zniszczy.

SZUKAM PRACY
M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
2/15-odw.

FINANSE

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Gmina Knurów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Knurów
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia w 2016 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
zwanych dalej zadaniem.
Zadanie może być wykonywane przez podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
z późn. zm.) - prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej.

EKSPRES gotówkow y! Poż yczymy
do 25.000 zł! Tel. 667 999 413

48/15

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

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej
www.knurow.bip.info.pl, zakładki: Jednostki Organizacyjne,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,- Tablica Ogłoszeń,- 2015
oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Knurowie - www.mops_knurow.republika.pl,
oraz na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie Miejskim
w Knurowie ul. Ogana 5 i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2

41-51/15

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

OGŁOSZENIE

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie ogłasza
przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu z możliwością
ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 36 m2
położonego w Knurowie przy ul. H. Sienkiewicza 31. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 17.12.2015 r. w siedzibie Spółdzielni w
Knurowie przy ul. Gen. J. Ziętka 18c o godz. 10.00.

41-51/15

13-48/15

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

13-48/15

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia zakład fryzjerski przy ul. Witosa
33. Tel. 609 606 641

46-48/15

Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe
w okazyjnej cenie. Tel. 602 638 719
46-48/15

MERKURY CENTRUM lokale handlowe
do wynajęcia. Tel. 509 441 515

48/15
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Zainteresowani adopcją proszeni są
o kontakt (tel. 505 299 686, 606 302 223).
Więcej szczegółów na stronie:
www.bezpiecznalapa.pl

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano do publicznej
wiadomości wykaz 12/GB/15 nieruchomości gruntowej położonej
w Knurowie przy ul. Dworcowej przewidzianej do wniesienia aportem
do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach.

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 8.12.2015 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

2
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Wilsona
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia w siedzibie
Spółdzielni n/w dokumentów:
1/ pisemne oświadczenie o zamiarze wynajęcia mieszkania
2/ oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania
i warunkami przetargu lokali
3/ dowód opłaty wadium w wysokości 1000,00 zł.
Cena wywoławcza dla czynszu najmu wynosi 8,46 zł/m2 pow.
Bliższe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32 235 16 70.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyny.
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„Czasówka” Mateusza
Kręplewskiego

Mateusz Kręplewski i Sławomir Tokarz mają
powody do zadowolenia, bo ich współpraca
przynosi oczekiwane efekty

kontynuować walki - słyszymy
w Spartan Teamie.
Sam zawodnik podkreśla,
że udany występ w Rybniku to

m.in. efekt znakomitej współpracy z trenerem Sławomirem
Tokarzem.

PiSk

Knurowska Liga Piłki Siatkowej

K

Ekipa Czwartkowa

Z

Foto: Tosia Łyczak

godnie z zapowiedzią, w
listopadzie ruszyły rozgrywki Knurowskiej Ligi Piłki
Siat kowej. Do r y wa l i z ac ji
przystąpiło osiem zespołów,
a pierwszym liderem została
Ekipa Czwartkowa.
Areną spotkań jest hala
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Szczygłowicach,
gdzie równolegle rozgrywane
są po dwa mecze. Te pierwsze w historii KLPS stoczyli:
TKKF Juniors Red i SALVATOR oraz FORFAN i TKKF
Juniors Blue.
Inauguracyjne spotkania
miały podobny przebieg, a zwycięzcę poznaliśmy po piątym
secie. Kolejne dwa spotkania
kończyły się po trzech setach.

TKKF Juniors RED - SALVATOR 3:2 (22:25, 25:18, 21:25,
25:19, 15:9)
FORFAN - TKKF Szczygłowice Blue 3:2 (25:14, 25:27,
16:25, 26:24, 15:10)
JRG Knurów - Ekipa Czwartkowa 0:3 (13:25, 21:25, 10:25)
MOSiR Knurów - Znajomi
Sędziego 3:0 (25:17, 25:13,
25:18)

nurowski Fight Club
zorganizował seminarium przygotowujące do zawodów w Kicboxing u or a z K-1 Ru le s i było
w z b o g a c o n e e l e m e nt a m i
Muay Thai. Seminarium odbyło się w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 6, a w roli
prowadzących wystąpili Bartosz Batra i Łukasz Zygmunt.

- Reprezentacja naszego
klubu była najliczniejsza, jednak do Knurowa przyjechali
też zawodnicy z Wrocławia,
Czerwionki–Leszczyn, Zabrza,
Gliwic, Dąbrowy Górniczej i
Sosnowca – informują w Fight Clubie. - Zarówno Bartosz
Batra, jak i Łukasz Zygmunt pokazali prawdziwe zawodowstwo
w swoim fachu. Bartosz zapre-

zentował kwintesencję walki
sportowej w K-1 i Tajskim Boksie.
W ramach seminarium
odbyły się walki sparingowe,
a po jego zakończeniu wręczono specjalne certyfikaty.
Knurowski Fight Club podkreśla duże zaangażowanie w
organizację tego wydarzenia
przez Tomasza Lupę.
PiSk

Kto najlepszy?
Damian Durkacz!
T

PiSk

1. KOLEJKA:

Fighterzy wzięli udział
w seminarium

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ekipa Czwartkowa
MOSiR Knurów
TKKF Juniors Red
FORFAN
TKKF Juniors Blue
SALVATOR
Znajomi Sędziego
JRG Knurów

P
3
3
2
2
1
1
0
0

S+ S3
0
3
0
3
2
3
2
2
3
2
3
0
3
0
3

MP
75:44 (+31)
75:48 (+27)
108:96 (+12)
107:100 (+7)
100:107 (-7)
96:108 (-12)
48:75 (-27)
44:75 (-31)

Z
1
1
1
1
0
0
0
0

P
0
0
0
0
1
1
1
1

PROGRAM 2 KOLEJKI (NIEDZIELA, 20.13.2015):
MOSiR Knurów - Ekipa Czwartkowa (godz. 10.00), FORFAN - Znajomi Sędziego (godz. 10.00), TKKF Juniors Red - TKKF Juniors
Blue (godz. 12.00), SALVATOR - JRG Knurów (godz. 12.00).

rwa dominacja Damiana
Durkacza na krajow ych
ringach. Pięściarz Spartana
K nurów zosta ł najlepszy m
zawodnikiem XVI Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Edwarda Rinkego w
Bydgoszczy.
Knurowianin stoczył dwie
walki. Rywalami byli Białorusin i Rosjanin. Z każdym z
nich Damian Durkacz wygrał
jednogłośnie na punkty.
Gościem honorowym turnieju był Jerzy Rybicki, były
mistrz olimpijski, trener reprezentacji Polski oraz prezes PZB.
Sukces Damiana Durkacza

w Bydgoszczy zbiegł się w czasie
ze ślubem trenera Sławomira
Tokarza, który zwycięstwo swo-

jego podopiecznego mógł uznać
za jakże szczególny prezent.

PiSk

Foto: prywatne

Rybniku, z okazji 10-lecia klubu Absortio odbyła się zawodowa gala sportów
walki. W karcie znalazło się 9
pojedynków, a w jednym z nich
wystąpił Mateusz Kręplewski
ze Spartana Knurów.
- Nasz fighter skrzyżował
rękawice z dobrym zawodnikiem gospodarzy Pawłem
Pietraszem. Podczas konferencji, trenerzy obu zawodników
ustalili, iż walka będzie toczyła
się na dystansie 3 rund po 2
minuty na zasadach Muay
Thai. Jak się później okazało,
pojedynek stał na bardzo dobrym poziomie, a zawodnicy
zaprezentowali m.in. dobre wyszkolenie techniczne. W drugiej
rundzie Mateusz zastosował
piorunujące kopnięcia na uda
i przeciwnik nie był w stanie

Foto: Spartan

W

Foto: Adrian Siudak

Knurowskie seminarium cieszyło się dużym
zainteresowaniem

Damian Durkacz (z prawej) potwierdził
w Bydgoszczy swą przynależność nie tylko
do krajowej, ale i europejskiej czołówki
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W Knurowie nie brakuje kibiców Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Siatkarzy występujących w Plus Lidze
dopingują m.in. ci, którzy na co dzień trenują w TKKF-ie Szczygłowice.

Foto: prywatne

Foto: prywatne

foto-migawka
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racownicy Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczęli przed
kilkoma dniami montaż lodowiska, tymczasem na kompleksie sportowym sąsiadującym z
Orlikiem wciąż można spotkać
piłkarzy. Nie może być jednak
inaczej, skoro trener Concordii Michał Budny zaplanował
przed świąteczno-noworoczną przerwą aż cztery mecze
sparingowe. Pierwszy z nich
rozegrano w minioną sobotę. Do Knurowa przyjechały
3-ligowe Szombierki Bytom,
które musiały uznać wyższość
niżej notowanej i grającej w

PiSk

natomiast tydzień później - 19
marca - na boiska wybiegną
zespoły z naszego terenu występujące w III lidze kobiet
oraz męskich rozgrywkach
na szczeblu IV ligi oraz Klasy
okręgowej.
PiSk

Powspominali i pomogli

B

yl i pi ł k a rz e i t renerz y
knurowskiego k lubu co
najmniej raz w roku spotykają się przy okazji wizy ty
w nasz y m mieście Jerzego
Ignacka. Mieszkający na stałe
w Niemczech był y szkoleniowiec i łowca piłkarskich
ta lentów odw iedzi ł k lub z
ulicy Dworcowej pod koniec
listopada. To była znakomita
okazja do tego, by spotkać się
w szerszym gronie, powspominać i pomóc. Owa pomoc
jest obecnie niezw yk le potrzebna Marcinowi Polakowi.

Górnik Zabrze, Piast Gliwice, RKP ROW Rybnik, Rozwój Katowice, MFK Karvina,
MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski, Andaluzja Piekary
Śląskie i Concordia Knurów.
Początek o godzinie 9.00,
zakończenie około godziny
14.00. Wstęp wolny.

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

PiSk

Foto: APN
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To syn Jacka, byłego piłkarza
Concordii, któr y uległ poważnemu wypadkowi i przez
kilka tygodni walczył o życie
w jednym z czeskich szpitali.
- Wszyscy jesteśmy poruszeni wypadkiem, w którym
ucierpiał syn Jacka Polaka
i zorganizowaliśmy zbiórkę
pieniędzy, by pomóc mu w
tym trudnym okresie leczenia
- mówi jeden z uczestników
spotkania, Bronisław Siwiec.
Z pomocą Marcinowi Pola kow i pospieszył rów nież
Jerzy Dudek, który z powo-

foto-migawka

Po raz 22.
grudnia odbędzie się
kolejna - 22 - edycja
Halowego Turnieju im. Tadeusza Wierciocha. Do rywalizacji drużyn U-14 dojdzie
tradycyjnie w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Szczygłowicach.
O zw ycięstwo walczyć
będą następujące drużyny:

To był „tylko” mecz sparingowy, ale piłkarze
i tak „jeździli na czterech literach”

Foto: prywatne

Wiosna
rozpocznie się...
12 marca
Wydział Gier Śląskiego
Związku Piłki Nożnej w Katowicach poinformował, że
runda wiosenna w naszym
regionie rozpocznie się 12
marca. W tym dniu, rywalizację po zimowej przerwie
rozpoczną trzecioligowcy,

pojawił się Damian Kozdroń,
który latem przeniósł się do KS
Bojków. Ponadto do dyspozycji
trenera byli: Burliga, Żyła, Bociek, Gałązka, Bajer, Szewczyk
i Nowosielski.
Już po oddaniu tego wydania do druku, Concordia
zmierzyła się z Górnikiem II
Zabrze i Gwarkiem Ornontowice. O przebiegu tych spotkań
poinformujemy za tydzień.
Gry kontrolne rozegrały
również inne zespoły. Wilki
Wilcza zmierzyli się z 4-ligowymi rezerwami GKS-u Katowice, remisując 2:2.

eksperymentalnym składzie
Concordii. Gospodarze wygrali 3:2 po bramkach Górki,
Krusińskiego i Szewczyka, a na
boisku nie zobaczyliśmy m.in.
Denisa Chojnackiego, Mateusza Mikulskiego, Marcina
Rekusa, Dawida Dziambora i
Solomona Mawo.
Między słupkami - z konieczności - mecz rozpoczął
Michał Ochałek, a więc jeden
z asystentów Michała Budnego.
Ponadto od pierwszej minuty
zagrali: Gajek, Gałach, Lipka,
Czajka, Śliwa, Krusiński, Górka, Buchalik, Wende i Młynek.
Z kolei na ławce rezerwowych

Foto: Piotr Skorupa

Zaczyna się sezon na łyżwy,
ale piłkarze wciąż grają

Jak się uczyć to od najlepszych. Młodzi piłkar
ze knurowskiej Akademii Piłki Nożnej podpatrywali ostatnio
lidera naszej ekstraklasy
- Piasta Gliwice - w derbowym spotkaniu
z Ruchem Chorzów.

du licznych obowiązków nie
mógł uczestniczyć w knurowskim spotkaniu.
Na zaproszenie Jerzego
Ignacka odpowiedziało ponad
dwadzieścia osób. W gronie

tym znaleźli się m.in. Janusz
Bodzioch i Roman Skorupa,
którzy w czasie swej piłkarskiej
przygody występowali na najwyższym ligowym szczeblu.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 24 LISTOPADA:
1. Janusz Kopeć
2. Bogumił Wolny
3. Janusz Myszka
4. Edward Nowak
5. Janusz Nowak
6. Zenon Niemiec
7. Stefan Wroblowski
8. Bernard Musiolik
9. Jerzy Pluta
10. Bernard Wróbel

- 2.211 pkt
- 2.121 pkt
- 2.102 pkt
- 2.013 pkt
- 1.961 pkt
- 1.903 pkt
- 1.885 pkt
- 1.816 pkt
- 1.805 pkt
- 1.725 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Jerzy Makselon
- 19.928 pkt
2. Konrad Sobieraj
- 19.819 pkt
3. Adam Dudziński
- 19.791 pkt
4. Michał Foit
- 19.779 pkt
5. Wojciech Napierała
- 19.759 pkt
6. Janusz Kopeć
- 19.484 pkt
7. Dariusz Skowron
- 19.465 pkt
8. Piotr Palica
- 18.780 pkt
9. Alfred Wagner
- 18.639 pkt
10. Henryk Brola
- 18.293 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 8 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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Na zaproszenie prezesa Jarosława Brysia (z prawej) odpowiedzieli
m.in. przedstawiciele Gminy Pilchowice (od lewej): wójt Maciej Gogulla
oraz działacze - Ryszard Stawiarz, Jerzy Rusin i Franciszek Szolc

Wśród wyróżnionych znalazła się m.in. sędzina
piłkarska z Knurowa - Aneta Kowalska

Wszyscy
grajmy
Fair Play

26 listopada odbyła się uroczystość 65-lecia
Podokręgu Zabrze Śląskiego Związku
Piłki Nożnej. Na czele zarządu jubilata
stoi Jarosław Bryś - były piłkarz Concordii
Knurów
Podokręg Zabrze to nie
tylko wspomniane kluby ekstraklasy, ale przede wszystkim
te, które na co dzień rywalizują
właśnie na szczeblu Podokręgu, w klasach A, B i C.
- Piłka łączy ludzi z wszystkich klubów, bez względu na ligę,
w jakiej występują drużyny. Z
okazji tego pięknego jubileuszu
życzę wszystkim, by w każdym
klubie obowiązywało nasze hasło „Wszyscy grajmy Fair Play” podsumował swoje wystąpienie
prezes Jarosław Bryś.
Z okazji 65-lecia Podokręgu Zabrze wręczone zostały
następujące odznaczenia:
- „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” na wniosek Zarządu Podokręgu Zabrze i Starosty Gliwickiego
srebrnymi odznakami uho-

Prezes Podokręgu Zabrze, Jarosław Bryś odbiera
Brązową Odznakę Honorową PZPN z rąk Prezesa
Śląskiego Związku Piłki Nożnej - Rudolfa Bugdoła

Przegląd Lokalny Nr 48 (1186) 3 grudnia 2015 roku

norowane zostały następujące
osoby: Kr yst y na Piechota,
Krzysztof Skurski, Franciszek
Szolc, Jerzy Rusin, Ryszard
Stawiarz, Krzysztof Hamczyk,
- Brązowym Medalem „Za
Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej” wyróżnieni zostali: Jan Ozga, Józef Poloczek,
- „Złotą Odznaką Honorową PZPN” odznaczony został:
Adam Honysz,
- „Srebrną Odznakę Honorową PZPN” otrzy ma li:
Edwa rd K la ma, K rz ysztof
Skurski.
- „Brązową Odznaką Honorową PZPN” odznaczeni
zostali: Jarosław Bryś, Leszek
Kołodziej, Ernest Mazur,
- „Złotą Odznakę Honorową Śl. ZPN” otrzymali: Zbigniew Boroń, Piotr Cichoń,

Tomasz Czok, Sebastian Kancy, Tomasz Kazuch, Mariusz
Kicki, Andrzej Kijas, Barbara
Knebel, Arkadiusz Kośmider,
Błażej Korczyński, Aneta Kowalska, Tomasz Kulczycki,
Bartłomiej Lek k i, Ryszard
Macha, Robert Małaniuk, Janusz Mendzik, Adam Nowak,
Jacek Pakuła, Krystyna Piechota, Marian Ring, Andrzej
Rogoń, Stanisław Ronduda,
Małgorzata Sędzimir–Pszowska, Roman Sowiński, Marcin
Stronczek, Henryk Szymański, Krzysztof Zdrzałek,
- „Srebrną Odznaką Honorową Śl. ZPN” odznaczeni
zostali: Piotr Morawiec, Łukasz Nieużyła, Kamil Pleszczyński, Sławomir Stempin,
Arkadiusz Zawrot.
PiSk

Biegi
KB Sokół

W biegach przełajowych, jakie odbyły się w Rudzie Śląskiej,
na dystansie 5 km zwyciężył
Artur Oboński, natomiast na
czwartym miejscu sklasyfikowany został Kamil Danowski. Z
kolei w biegu na 10 km siódme
miejsce zajął Piotr Bieliński. Ten
sam zawodnik wystąpił również
w Graczach, gdzie na dystansie
13.800 metrów uplasował się
na trzecim miejscu w kategorii
open i na drugim w swojej kategorii wiekowej.
PiSk

Zza biurka

Nie mamy się
czego wstydzić
Jadąc w ubiegłym tygodniu
na jubileuszową uroczystość
Podokręgu Zabrze zdawałem
sobie sprawę, że w tym samym
czasie do miasta, gdzie 14 razy
świętowano mistrzostwo Polski, zmierzają tuzy nie tylko
zabrzańskiej piłki. I nie zawiodłem się, bo obok Stanisława
Oślizły, który jest żywą legendą
Górnika, usiadły w czasie gali
dziesiątki innych ważnych postaci futbolu.
W czasie oficjalnych przemówień dało się słyszeć pochwały płynące pod adresem
Piasta Gliwice. I słusznie,
bo klub ten jest liderem ekstraklasy.
Mówiło się też o nadziei.
Nadziei, że Górnik Zabrze nie
spadnie z ekstraklasy. I słusznie, bo „trójkolorowi” zajmują
ostatnie miejsce w tabeli.
Przysłuchując się tym pochwałom i tym troskom, przyglądałem się wypełnionej po
brzegi sali. I miałem taką wewnętrzną, cichą satysfakcję, że
jestem z Knurowa. Bo patrzę

na prezesa Podokręgu Jarosława Brysia i przypominam
sobie, jak kiedyś występował w
Concordii. Spoglądam na lewy
sektor krzeseł i widzę Józefa
Dankowskiego, Dariusza Dudka, Janusza Bodziocha i Artura
Jankowskiego. Patrzę w prawo
i kłaniam się nisko Marcinowi
Bochynkowi, a po chwili ściskam dłoń Krzysztofa Kiełba.
Po chwili słyszę, że ze
względu na liczne obowiązki,
na jubileusz nie dotarli Jerzy
Dudek i Marcin Brosz.
Niewykluczone, że jeszcze
kogoś w tłumie nie zauważyłem, ale i tak wymienione osoby są dowodem na to, że Knurów nie ma się czego wstydzić.
Ekstraklasy nigdy u siebie nie
mieliśmy, ale tejże ekstraklasie
daliśmy wielu bardzo dobrych
działaczy, piłkarzy i trenerów.
Tyle o piłce. Na zakończenie jeszcze słówko do górników,
którzy jutro będą świętować
Barbórkę. Panowie, tylu wyjazdów, co zjazdów!
Piotr Skorupa

informacja

Foto: Piotr Skorupa

J

ubileuszowa gala odbyła
się w zabrzańskiej restauracji Pod Kasztanami. W
części oficjalnej podkreślano,
ż e Podok ręg Z abrz e moż e
pochwalić się m.in. wieloma
klubami z niezwykle bogatą
historią. Do tych najbardziej
utytułowanych należy Górnik Zabrze, który jako jedyny
polski klub wystąpił w finale
eu ropejsk ich pucha rów, a
ponadto zdobył 14. tytułów
mistrza Polski.
- Jubileusz Podokręgu Zabrze obchodzimy w szczególnym momencie, bowiem dwa
nasze kluby spinają tabelę
ekstraklasy. Liderem jest przecież Piast Gliwice, a ostatnie
miejsce zajmuje Górnik Zabrze
- dało się słyszeć nie tylko w
kuluarach.

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa
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Koncert Walk Away na trzydziestolecie

Radość z grania

Wspólnie z jubilatami zagrała
Orkiestra KWK Knurów

Od trzech dekad Walk Away zaprasza nas do tego,
by choć na chwilę oddalić się nieco od codzienności
i zanurzyć w energetyzującej fontannie jazzu
nagrodę Pomorskiej Jesieni Jazzowej, a
w ankiecie miesięcznika „Jazz Forum”
został uznany za „nową nadzieję”
(potem wielokrotnie będzie zajmować
w niej pierwsze miejsce jako najlepszy
zespół). W niedługim czasie zdobyli
uznanie także na świecie. Od lat grywają z najlepszymi – wśród muzyków,
z jakimi dotąd współpracowali, są Bill
Evans, Randy Brecker, Dean Brown,
Urszula Dudziak, Steve Logan, Mike
Stern, Eric Marienthal.
Po trzydziestu latach grają w
niemal pierwotnym składzie (wyjątkiem jest Tomasz Grabowy, grający

na basie zamiast Niedzieli, ale i on
ma długi, dwudziestoletni staż w
zespole). Swój jubileusz jazzmani
uczcili trasą koncertową, na którą
zaprosili znajome gwiazdy. W ubiegłą niedzielę w Domu Kultury w
Szczygłowicach zagrał z nimi Eric
Marienthal; saksofonista współpracuje z Walk Away już od 20 lat.
Jak to przy jubileuszach bywa, zespół zaprezentował utwory z różnych
okresów działalności, od tych młodzieńczych po kompozycje powstałe
już w XXI wieku.
Każdy z muzyków Walk Away

Foto: Mirella Napolska

T

rzydzieści lat temu ówczesny
student katowickiej Akademii
Muzycznej, Krzysztof Zawadzki, skutecznie namówił kolegów z
akademika, by razem spróbowali grać
jazz. Oprócz Zawadzkiego-perkusisty
w pierwszym składzie zespołu znaleźli
się: wibrafonista Bernard Maseli, saksofonista Adam Wendt, basista Jacek
Niedziela i pianista Zbigniew Jakubek.
Muzycy wyraźnie przypadli sobie do
gustu – ich sukces był błyskawiczny.
Jeszcze tego samego roku Walk Away
zagrał na Jazz Jamboree, wygrał konkurs festiwalu Jazz nad Odrą, zdobył

jest wirtuozem, a wszyscy znają się
od podszewki. Nic dziwnego, że
wspólne koncertowanie sprawia im
wyraźną frajdę, ich radość z grania
udziela się publiczności. Muzyczne
motywy wędrujące z instrumentu na
instrument rozwijają się w żywiołowe
improwizacje. Ten porywający dialog
toczony z niezwykłą lekkością ma
w sobie tyle pozytywnej energii, że
trudno powstrzymać się od uśmiechu.
Radość sięgnęła zenitu, kiedy na
początku drugiej części koncertu do
muzyków dołączyła Orkiestra KWK
Knurów pod batutą Mariusza Kowalczyka. Wspólnie z Walk Away knurowscy muzycy zagrali dwa wybrane przez
siebie utwory: „Pick up The Pieces”
oraz „Cameleon” Herby’ego Hancocka.
- To było moje marzenie sprzed lat
– mówi Mariusz Kowalczyk. – Powiedziałem Krzysztofowi Zawadzkiemu, że
mam taki pomysł, by ustawić na scenie
band. Marienthal lubi takie wyzwania,
uwielbia grać z młodymi. Mieliśmy
przed koncertem tylko pół godziny próby, więc do końca nie wiedzieliśmy, jak
to wyjdzie – ale się udało.

Foto: Mirella Napolska

Walk Away i Eric Marienthal
emanują pozytywną energią

I to jak! Młodzi muzycy z knurowskiego bandu świetnie czują jazz,
ich soliści grali na luzie i z pazurem.
Orkiestrze udało się nawet poderwać
z krzeseł część publiczności. Z kolei
Walk Away i Marienthal świetnie
wpasowali się w tę muzyczną propozycję i przy okazji dobrze się bawili.
- Cieszy to, że po dziesięciu latach
Walk Away znowu trafił do Knurowa
– mówi Mariusz Kowalczyk, który jest
także wicedyrektorem Centrum Kultury w Knurowie. – To świetni muzycy,
ale i wspaniali ludzie, bardzo skromni.
Jak dodaje Kowalczyk, muzycy
byli zachwyceni sceną, salą, nagłośnieniem. Cieszy to, że artyści tego
formatu dobrze się czują w knurowskim Domu Kultury. Cieszy też, że na
koncercie nie zabrakło publiczności
– wśród niej byli także fani spoza
Knurowa, niektórzy przyjechali z
dość daleka. Niedzielny koncert udowodnił, że propozycje dla bardziej
wymagających odbiorców też mają
w Knurowie rację bytu. Oby było ich
coraz więcej.
MiNa

informacja własna wydawcy

Knurów. Wystawa drobnego inwentarza

Rewia żywych barw

W weekend ze szczygłowickiej hali sportowej próżno
było nasłuchiwać okrzyków kibiców. Niosło się za to...
gruchanie, kwakanie i piękny ptasi śpiew

ic dziwnego, skoro obszerny
obiekt wypełniły setki klatek
z żwawymi lokatorami: gołębiami,
królikami, kaczętami, papugami,
kanarkami i wieloma pięknymi okazami z przydomowych hodowli.
Ży wa w ystawa została zorgani zowa na przez Stowa rz yszenie
Miłośników Drobnego Inwentarza w
Knurowie oraz hodowców knurowskiego oddziału Polskiego Związku
Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Do udziału przyłączyli
się też hodowcy z Czech.
Chętnych do oglądania nie brakowało. Można było podziwiać, ale
też kupić wybrane okazy. Niejeden z
nich od kilku dni cieszy oko nowego
właściciela.
/bw/
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Gołębie należą do ulubionych gatunków
hodowlanych na Śląsku – i trudno się dziwić...
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