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Pilchowice

„Król” - gorąca
premiera tej jesieni

Knurów, Pilchowice, Stanica

Biegaczom po drodze
Od 7 do 11 września trwał będzie Bieg
Odsieczy Wiedeńskiej. Część jego trasy
poprowadzi przez powiat gliwicki

B

ieg ma charakter międzynarodowy – rozpocznie się w Szczyrku,
a zakończy w Wiedniu. 9 września
jego uczestnicy będą w naszym powiecie. Od strony Gliwic udadzą się
przez Kuźnię Nieborowską i zahaczą
o Knurów, gdzie powinni pojawić
się o godz. 14.00. Do tego etapu zaproszono miejscowych biegaczy. Pobiegną ulicami: Szpitalną (od ronda
Cztery Pory Roku), Niepodległości,
Zwycięstwa i Rybnicką, a następnie
przez Pilchowice i Stanicę udadzą
się do Rud.
W czasie krótkiego pobytu w
Knurowie sportowcy odwiedzą kościół pw. św. Cyryla i Metodego,
pokłonią się Pięknej Madonnie z
krywałdzkiej świątyni oraz zapalą
znicze przed tablicą przy MSP-2,
upamiętniającą wywózkę Górnoślązaków w 1945 roku do ZSRR.
Bieg ma na celu upamiętnienie
333. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej
i 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jego
głównym organizatorem jest Światowa Federacja Sportu Polonijnego,
a w skład Komitetu Organizacyjnego
wchodzi m.in. Bogusław Szyguła,
kustosz Izby Tradycji w Knurowie.

Trzymająca w napięciu powieść,
w której autor bez mitologizowania
zderza dwie perspektywy Polski lat 30.:
polską i żydowską - 12 października
do księgarń trafi „Król” - najnowsza
powieść Szczepana Twardocha, pisarza
z Pilchowic

W

arszawa. Burzliwe lata
trzydzieste XX wieku. Wielokulturowy, podzielony świat u
progu drugiej wojny światowej,
targany konfliktami narodowymi, politycznymi, społecznymi,
religijnymi - w całej złożoności
pokazany nieraz drastycznie, ostro,
szokująco. Zwroty akcji, romanse,
gwałty, ćwiartowanie ciał, szantaże, przewroty polityczne - tu
zaciera się granica między życiem
codziennym, polityką a gangsterką.

Najnowsza powieść Szczepana Twardocha zapowiada się niezwykle obiecująco. Jak zdradził
autor, dzieło powstawało przez
ponad rok. Pisarz pracował nad
nim w Berlinie i Pilchowicach.
- To bez wątpienia będzie jedna
z najgorętszych premier nadchodzącej jesieni - tak pisze o „Królu”
Wydawnictwo Literackie.
Czy powtórzy sukces „Morfiny” i „Dracha”?
/g/

Ogłoszenie

śladem naszych publikacji
Tekst „Czas na porządki” [PL nr
35/2016] wywołał wśród mieszkańców
osiedla Farskie Pola skrajne emocje. W
centrum sporu znalazł się rów przy ul.
Granicznej, który na zlecenie miasta
czyściła firma Rajgras. Jedni byli zadowoleni z prowadzonych prac, inni, jak pan
Roman Adamczyk, wręcz przeciwnie.
- Tam powinno być wszystko zarurowane, chodnik zrobiony! A tak, to
samo co roku: byle jak wyczyścili, myszy
sobie chodzą, syf jest na bokach. Przecież ten rów to wylęgarnia komarów!
- oburzał się pan Adamczyk.
O propozycję zarurowania rowu
złożoną przez pana Romana zapytaliśmy w Urzędzie Miasta.

- Rów służy odprowadzaniu wody
z drogi. Nie ma możliwości zarurowania bez wcześniejszej gruntownej
przebudowy drogi, a ta na razie nie
wymaga remontu - tłumaczy Anna
Lewandowska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska UM.
Odwiedziliśmy ponownie osiedle
Farskie Pola, aby udokumentować
finał prac i jeszcze raz porozmawiać z
mieszkańcami.
- Ja tam się cieszę, że coś jest robione! - mówiła jedna z mieszkanek. - Jest
znacznie lepiej niż było. Rów został
pogłębiony, a o to przecież chodziło.
jb

Zaproszenie

Opowieść o Indiach

Niestety we wtorek RADEK zakończył heroiczną
walkę z nowotworem...

/-/

Marek Węgorzewski z rodziną

Stanica

Festiwal
żuru

SPROSTOWANIE

emocji i uczuć ludzi spotkanych na
drodze, a bogactwo kolorów dopełnia
kompozycję zdjęć, tworząc niezwykły
urok jej prac.
Wernisaż oraz spotkanie z autorką - 9 września o godz. 18.30 w
Pracowni Smaku „Orso”. Wstęp
wolny. Zapraszamy!
/-/

oprac. /g/

Bardzo gorąco dziękuję wszystkim
za chęci, wsparcie i realną pomoc.
Jesteście wielcy!!

podziękowania

jb

Foto: Justyna reginek
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje o
zamknięciu Kąpieliska „Leśne
Zacisze”. - Dziękujemy za wspólnie
spędzony czas na zmodernizowanym basenie i zapraszamy za rok
- mówią pracownicy MOSIR-u.
Za tydzień w Przeglądzie Lokalnym podsumowanie sezonu.

18 września Gmina Pilchowice
zaprasza na Festiwal Żuru do Stanicy. W programie m.in. konkurs
na najsmaczniejszy żur i najzabawniejszą żurokletkę, degustacje potraw, warsztaty rękodzieła, dziecięce
animacje oraz koncerty zespołów.
Festiwal pierwotnie miał odbyć się w
lipcu, wtedy przeszkodziła pogoda.
Staniczanie mają nadzieję, że tym
razem aura będzie łaskawa. Koła
Gospodyń Wiejskich zapowiadają, że
smakołyków nie zabraknie. Gwiazdą
festiwalu będzie znany śląski kucharz
Remigiusz Rączka.Wstęp wolny.

Pracownia Smaku „Orso” (ul. Kapelanów
Wojskowych 15a) zaprasza na niezwykłą
wystawę fotograficzną, dokumentującą podróż
młodej knurowianki do Indii

- Justyna Reginek, autorka zdjęć,
mimo młodego wieku była już na
trzech kontynentach i w ponad trzydziestu krajach, zawsze z aparatem
w ręku, aby nie przegapić czegoś
niezwykłego - mówią organizatorzy
wystawy. - Niezwykły talent fotograficzny pozwolił Justynie na uchwycenie

Kąpielisko
zamknięte!

Z okazji wydarzenia Mennica
Górnośląska wybiła pamiątkowy
numizmat z wizerunkiem Jana III Sobieskiego. Otrzyma go każdy uczestnik Biegu Odsieczy Wiedeńskiej.

W nieautoryzowany wywiad z prezesem Fight Club Knurów, Grzegorzem
Sobierajskim [„Być jak Bruce Lee” - PL
nr 34/2016] wkradł się błąd. Przytaczając wypowiedź mojego rozmówcy
błędnie podałem, że jest on trenerem
kadry narodowej Polskiego Związku
Kickboxingu. W rzeczywistości knurowianin trenuje kadrę Polski World
Kickboxing and Karate Sport Federation, która współpracuje z Polską
Federacją Kickboxingu. Za pomyłkę
przepraszam.
Szymon Kędzierski

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Koleżankom,
Kolegom,
Sąsiadom, Delegacjom z Pracy
oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze i uroczystościach
pogrzebowych
ś. p.

TADEUSZA CWAJNA
składa

Żona
oraz Synowie z Rodzinami
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Strażacy musieli rozciąć wraki samochodów,
by uwolnić z nich poszkodowane kobiety

Ważne

Poszukiwany
sprawca kolizji

Wydział Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach szuka
świadków mogących wskazać sprawcę
kolizji, do jakiej doszło na skrzyżowaniu
ul. Rybnickiej, obok sklepu Leclerc
w Gliwicach

D

o stłuczki doszło 4 września
(niedziela) o godz. 19.40. Samochód marki Opel Astra II kombi
koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym zaczynającym się od SGL uderzył w forda mondeo, po czym uciekł z
miejsca kolizji w kierunku Knurowa.
Samochód miał ciemne szyby i ba-

Knurów. Czołowe zderzenie na DK-78

Śmigłowiec
zabrał ranną

gażnik na rowery. Z pewnością ma
uszkodzony lewy przód i lewy bok.
Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat sprawcy,
proszone są o kontakt z policją (997)
lub bezpośrednio z Wydziałem Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach (tel. 32 336 92 90).
/-/

Foto: Paweł Gradek

śladem naszych publikacji

Komenda Miejska Policji w Gliwicach bada
okoliczności wypadku samochodowego, do jakiego
doszło w poniedziałkowy ranek na DK-78

D

wa zastępy strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Knurowa dotarły na miejsce około godz.
7.00. Zastały dwa rozbite samochody:
opel znajdował się w przydrożnym
rowie, fiat na jezdni. Z nieustalonych
jeszcze przyczyn jadący od strony
Gliwic fiat punto zjechał na przeciwny
pas ruchu prosto pod koła opla. Siła
zderzenia była tak duża, że kierujące

pojazdami zostały zakleszczone w ich
wnętrzach. Na miejsce przyjechały
wszystkie służby. Strażacy z JRG w
Knurowie rozcięli wraki pojazdów,
umożliwiając ratownikom medycznym dotarcie do rannych.
Po ciężko ranną 29-letnią gliwiczankę kierującą fiatem, przyleciał
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowana 33-letnia

Siła uderzenia była tak duża, że opel wylądował w rowie

kierująca oplem w stanie przytomności została przewieziona do knurowskiego szpitala. Czynności śledcze
na miejscu prowadzili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Przyczyny
i okoliczności tego wypadku zostaną
zbadane w trakcie dochodzenia prowadzonego przez KMP w Gliwicach.

oprac. /g/
Foto: KMP Gliwice

Poszło na noże

Nie żyje 25-latek zaatakowany przez
nożownika na osiedlu w Szczygłowicach.
Zmarł w szpitalu we wtorek po południu

P

rzy pomnijmy. 29 sierpnia w
jednym z mieszkań w Szczygłowicach dwóch mężczyzn spożywało
alkohol. Kiedy doszło między nimi
do kłótni, starszy (25-latek) opuścił lokum. Wtedy 21-letni kolega
wybiegł za nim, ranił go nożem w
okolicę tętnicy szyjnej, po czym
uciekł. Błyskawiczna reakcja świadków zdarzenia pozwoliła utrzymać
mężczyznę przy życiu do czasu
przyjazdu karetki oraz śmigłowca
Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-

go. Ranny w ciężkim stanie został
przewieziony do szpitala specjalistycznego w Rybniku. Lekarze
walczyli o jego życie, utrzymując
25-latka w stanie śpiączki farmakologicznej. Jak informuje policja,
we wtorek po południu przegrali
tę walkę.
21-letni nożownik został ujęty
przez policję na terenie zajezdni autobusowej. Grozi mu teraz do 25 lat
więzienia, a nawet dożywocie.
/g/

Knurów

Porysowali

3

Wandal zarysował samochód marki
Tata, należący do 59-letniej knurowianki. Koszt naprawy zniszczonej
karoserii - 1000 zł.
Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
jb

reklama

września na ul. Ułanów nieznany sprawca zarysował powłokę
lak ierniczą (po lewej stronie, od
przedniego błotnika do tylnej lampy)
mercedesa. Właściciel, mieszkaniec
Knurowa, wycenił straty na 6 tys.
złotych. Dzień później ucierpiało
auto zaparkowane na ul. Szpitalnej.
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OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
w sali narad (II piętro) przeprowadzone zostaną trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
lokali mieszkalnych wraz z ułamkowymi częściami gruntu związanymi z lokalami
I. Przedmiotem III przetargów ustnych nieograniczonych jest prawo własności nw nieruchomości usytuowanych w budynku przy ul. Floriana 4 zapisanych w ewidencji
gruntów: działka nr 1790/6 o pow. 0,2182 ha obręb Knurów, arkusz mapy 21, księga wieczysta nr GL1G/00087165/4: Nieruchomości znajdują się na terenach objętych
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego FH3-11MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej FH-013D – tereny drogi wewnętrznej.
I przetargi odbyły się w dniach 26.04.-28.04.2016 r.
II przetargi odbyły się 30.06.-1.07.2016 r.
II. Terminy przetargów, ceny wywoławcze i wysokość wadium:

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Wielkość udziału
w częściach
wspólnych budynku
i gruncie

Opis lokalu mieszkalnego

Cena
wywoławcza
w zł

Wadium
w zł

Data
przetargu

Godzina
przetargu

0,0154

Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się na parterze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy
ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 30,11 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne
ogrzewanie z sieci miejskiej.

51 750,00

2.600,00

28.09

9.00

Lokal mieszkalny nr 5 znajduje się na parterze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy
ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej
46,74 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne
ogrzewanie z sieci miejskiej.
Lokal mieszkalny nr 6 znajduje się na parterze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy
ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej
47,38 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne
ogrzewanie z sieci miejskiej.
Lokal mieszkalny nr 12 znajduje się na I piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy
ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej
47,50 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne
ogrzewanie z sieci miejskiej.

78 950,00

3.950,00

28.09

9.30

80 020,00

4.001,00

28.09

10.00

81 990,00

4.100,00

28.09

10.30

0,0154

Lokal mieszkalny nr 14 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy
ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 30,06 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne
ogrzewanie z sieci miejskiej.

52 080,00

2.650,00

28.09

11.00

0,0089

Lokal mieszkalny nr 16 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy
ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc o pow. użytkowej 17,33 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne
ogrzewanie z sieci miejskiej.

30 240,00

1.520,00

28.09

11.30

0,0153

Lokal mieszkalny nr 20 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy
ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 29,88 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne
ogrzewanie z sieci miejskiej.

52 120,00

2.610,00

28.09

12.00

0,0234

Lokal mieszkalny nr 21 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy
ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej
45,72 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne
ogrzewanie z sieci miejskiej.

78 390,00

3.920,00

28.09

12.30

0,0245

Lokal mieszkalny nr 22 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy
ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 47,78
m2. W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa,
centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

81 900,00

4.100,00

28.09

13.00

0,0240

0,0243

0,0243

Cena wylicytowanego lokalu zostanie powiększona o obowiązujący podatek Vat.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty sądowe nabywca zobowiązany jest do uiszczenia w dniu spisania aktu
Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania należności z tytułu podatku od nieruchomości

notarialnego w kancelarii notarialnej.

naliczonego przez Wydział Finansów.

III. W przetargu mogą brać udział osoby, które prawne, krajowe lub zagraniczne bądź osoby fizyczne, które:
a)dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w kopercie z dopiskiem „sprzedaż lokalu przy
ul. ….......”
– do dnia 26.09.2016 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Knurów zawierające:
– pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem imienia, nazwiska, firmy bądź nazwy siedziby oraz statusu prawnego uczestnika przetargu,
numeru kontaktowego,
– datę sporządzenia zgłoszenia,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz warunkami przetargowymi i że przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,
– pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
– dane osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika przetargu wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami z notarialnie poświadczonym podpisem
lub oryginał pełnomocnictwa i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji uczestnika w przetargu,

ogłoszenie

b) wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych) w wymaganej podanej w tabeli w pkt. II do dnia 26.09.2016 r. na konto Urzędu Miasta Knurów
nr konta: 39 1560 1081 2121 0517 3581 0025 z dopiskiem wadium – Knurów, „sprzedaż lokalu przy ul. …....................”.
Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
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c) dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowód wpłaty wadium,
– w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu
do reprezentowania tego podmiotu(ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), a gdy działa pełnomocnik, konieczne
jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
– w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem
drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku
albo przedłożenie dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Własnoręczność podpisu na oświadczeniu powinna być potwierdzona notarialnie
albo oświadczenie należy podpisać w obecności pracownika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów.
IV. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządcą budynku tj. Miejskim Zespołem Gospodarki Lokalowej i Administracji, Knurów ul. Floriana
4, tel. 32 339-45-00.
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Nie ma odwrotu
Knurów

Mieszkańców
nie trzeba było
zachęcać
do zabierania
głosu

S

tary Knurów wymaga odnowy
i ożywienia – co do tego nikt nie
ma wątpliwości. Mowa tu zarówno o czekających na remonty budynkach lub drogach, jak i o działaniach
mających wzmocnić więzi społeczne,
czy też zwiększyć aktywność mieszkańców na rynku pracy. Rewitalizacja
III Kolonii miasta będzie długotrwała
i kosztowna, ale – jak podkreślają
urzędnicy – ten proces już się rozpoczął i nie ma od niego odwrotu. Kompasem, który wskaże kierunek działań
na najbliższe lata (2016-2023), ma być
Lokalny Program Rewitalizacji. Stworzenie go to podstawa starań o unijne
dofinansowanie, na które liczy miasto.
Program będzie mógł być realizowany
zgodnie z zamierzeniami, gdy dotacja
zostanie przyznana.
Twórcom dokumentu zależy, by
mieszkańcy mieli udział przy jego
powstawaniu – w końcu to oni są
głównymi użytkownikami tej przestrzeni. Stąd też pomysł otwartych, roboczych spotkań, dających możliwość
przedyskutowania z mieszkańcami
poszczególnych części planu.

Pomóc na rynku pracy

W pierwszej części środowego
spotkania knurowianie zapoznali się
z tzw. miękkimi projektami – tymi
nienamacalnymi, które mają polepszyć życie mieszkańców choćby przez
zwiększenie ich atrakcyjności na rynku
pracy: „Nowa szansa na zatrudnienie”,
„Nowy start w lepszą przyszłość”, czy
też „Sam sobie szefem” – propozycja
dla tych, którzy myślą o założeniu
własnej działalności gospodarczej.

Projekty będą realizowane przez Fundację Rozwoju Lokalnego w Knurowie
we współpracy z miastem, Powiatem
Gliwickim, a także gminami z terenu
powiatu. Jej prezes, Halina Huczek,
zabierając głos podczas spotkania,
zachęcała mieszkańców do udziału
w projektach i korzystania z oferty
Fundacji. Zważywszy, że dofinansowanie unijne skupia się teraz właśnie
na projektach miękkich, można liczyć,
że ich realizacja dojdzie do skutku – i to
już w przyszłym roku. Szybko powinniśmy się też doczekać rewitalizacji
miejskiego skweru przy ul. Dworcowej (naprzeciwko stadionu). Jeden
z projektów zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego
zakłada utworzenie na części skweru
nowego placu zabaw. Lokalny Program
Rewitalizacji uwzględnia tę ewentualność w kompleksowym projekcie skweru, w którym znajdzie się też miejsce
m.in. na plenerową siłownię, boisko,
tor rowerowy, teren przypominający
historię miasta, stoliki do gry w szachy,
ławki i bogatą roślinność.

Foto: Mirella Napolska

W środę, 31 sierpnia, mieszkańcy
Starego Knurowa, radni, przedstawiciele
organizacji pozarządowych i instytucji
publicznych przybyli do sali gimnastycznej
MSP-1 na drugie już spotkanie poświęcone
planom rewitalizacji III Kolonii

też utworzenie lokali socjalnych przy
ul. Słoniny 25 i 27. Budynki III Kolonii
będą remontowane sukcesywnie przez
kolejne lata, w miarę środków, jakie
miasto będzie mogło na ten cel przeznaczyć. Zamierzenia związane z remontami budynków przybliżała zebranym naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju

Miasta i Spraw Lokalowych, Krystyna
Kostelecka. Właśnie kwestie związane
z remontami budynków rozpalały
dyskusję podczas środowego spotkania. Nic dziwnego – przeprowadzki
związane z termomodernizacją to
dla lokatorów niewątpliwy wysiłek.
Mieszkańcy dzielili się niepokojami,
urzędnicy wyjaśniali. Część pytań

dotyczyła codziennych problemów
mieszkaniowych, z jakimi zmagają
się mieszkańcy III Kolonii. Półtoragodzinne spotkanie było drugim takim
z kolei. Trzecie poświęcone prezentacji wersji roboczej gotowego planu
odbędzie się na przełomie września
i października.
MiNa

reklama

Sukcesywnie, przez lata

Najbardziej kosztowną i rozłożoną na wiele lat częścią planu rewitalizacji będzie termomodernizacja
budynków III Kolonii. Prace nad
remontem pierwszego budynku, przy
Dworcowej 13, już trwają. W kolejce
czekają budynki przy Dworcowej 29,
31 i 33 (z tym ostatnim są związane
szczególne plany – ma w nim powstać Centrum Wsparcia i Inicjatyw
Społecznych nadzorowane przez
MOPS). W najbliższych planach jest

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Nabór projektów
do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów
na lata 2016- 2023
Gmina Knurów ogłasza nabór projektów do Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Obszaru Starego Knurowa. Uprawnionymi do zgłoszenia
projektu są wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe,
organizacje pozarządowe i instytucje kościelne, przedsiębiorcy
oraz podmioty i instytucje publiczne, których przedmiot działalności
dotyczy Obszaru Starego Knurowa.
Do projektów rewitalizacyjnych zakwalifikowane zostaną przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno- funkcjonalnym lub technicznym.
Ujęcie projektu w LPR umożliwia uprawnionym beneficjentom
pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na typy działań o charakterze
wielowymiarowej rewitalizacji. Szczegółowe informacje na ten temat
dostępne są pod adresem: rpo.slaskie.pl
Projekt można zgłosić poprzez:
- pobranie specjalnego formularza, który należy wypełnić
elektronicznie i przesłać na adres fundusze@knurow.pl lub
w wersji papierowej pozostawić w Biurze Podawczym Urzędu Miasta
Knurów przy ul. Ogana 5 w godzinach pracy Urzędu.
lub
- wypełniając formularz on-line, który jest dostępny na stronie
internetowej Urzędu Miasta Knurów.
Termin zgłaszania projektów
do 16 września 2016 r.
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Knurów

Śmietnik pełen
problemów

Foto: Justyna Bajko

- Firma wywożąca śmieci od ponad
tygodnia nie zagląda na ulicę Koziełka 37
- skarży się pan Mateusz.
- To wina samochodów, które blokują
śmieciarce dojazd - odpowiada firma
Komart, odbierająca odpady na zlecenie
knurowskiego Urzędu Miasta

Do wyboru,
do koloru...
Knurów. Budżet Obywatelski

P

Pracownia robotyczna w MSP-2, stworzenie na
Błoniach miejsca do grillowania, a może budowa
systemu miejskich toalet bezdotykowych i toru
rowerowego? - już niebawem przed takim dylematem
staną mieszkańcy poszczególnych rejonów Knurowa

P

ozna liśmy ostateczną listę
projektów zgłoszonych przez
m iesz k a ńców do Bud ż et u
Oby watelsk iego. W ubiegłą środę odbyły się pierwsze spotkania
z mieszkańcami w sprawie procedury głosowania i wyboru projektów
w Rejonach I i II. Kolejne za tydzień.

Z Rejonu I

głosować będzie można na instalację kamer monitoringu na Osiedlu
Wojska Polskiego II lub modernizację
parku między ul. Ułanów, Kosmonautów, a Szpitalną.
Komisja doraźna ds. Budżetu
Oby watelskiego odrzuciła 5 projektów, które przekroczyły kwotę
przeznaczoną na projekt (parking
samochodowy w rejonie deptaka ul.
Dywizji Kościuszkowskiej i ul. Wiosennej, parking dla samochodów
osobowych, fontanna osiedlowa),
pokrywają się z planami inwestycyjnymi miasta (budowa placu zabaw)
albo nie spełniły wymogów formalnych (budowa nowoczesnych toalet
miejskich w Knurowie).

Z Rejonu II

pod głosowanie zostaną poddane projekty: „Trenujemy mózgi
uczniów knurowskich szkół – wykorzystanie treningów Biofeedback
dla zwiększenia potencjału uczniów
i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi poprzez
doposażenie pracowni Biofeedback
w MSP-2”, „Dofinansowanie prowadzenia zajęć, doposażenie placu
zabaw przy ogrodzie przedszkolnym
na ul. Dąbrowskiego 21A – urządzenia zabawowe dla najmłodszych
pr z e d sz kola ków ”, „ Mon itor i ng
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wizyjny – założenie dwóch kamer”,
„ Z t r adyc ją w nowocz e snoś ć –
stworzenie pracowni robotycznej
w Miejsk iej Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. Karola Miarki w Knurowie”.

Rejon III

Wśród zatwierdzonych projektów
znalazły się: „Uatrakcyjnienie obszaru III Kolonii”, zakup gier edukacyjnych dla Miejskiego Przedszkola nr 7
w Knurowie (budynek przy ul. Ogana
2), stworzenie Knurowskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Błonia”- Etap I „Knurów Grill Point”,
budowa placu zabaw „Piracki statek”,
budowa mini centrum rekreacji, czyli
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28m x 15m do gry w siatkówkę,
koszykówkę oraz piłkę ręczną.
Komisja odrzuciła projekt budowy
tężni solankowej w Knurowie przy ul.
Szpitalnej wykorzystującej solankę
wypływającą przy szybie Foch, ponieważ przekroczył kwotę przewidzianą
w regulaminie. Niemożliwe okazało
się też zagospodarowanie Moczur, ponieważ teren nie jest własnością gminy.
Projekt ogrodzonego wybiegu dla
psów z wydzielonym treningowym
torem przeszkód odłożono ad acta,
ponieważ we wskazanym miejscu
budowany jest skatepark z placem do
ćwiczeń. Z kolei projekt miejskiego
placu zabaw dla dzieci wycofał jego
wnioskodawca.

Z IV Rejonu

komisja zakwalifikowała do głosowania projekt spacerów nordic
walking z instruktorem, budowy na
ul. Szkolnej kilku miejsc postojowych
oraz utwardzenie w sposób trwały

nawierzchni drogi na odcinku przyległym do parkingu, a także tematyczne
rodzinne rajdy rowerowe z piknikiem.
Komisja odrzuciła projekt budowy siłowni zewnętrznej (przez
wskazany teren przebiega wodociąg
magistratu GPW i dla bezpieczeństwa
dostaw wody do miasta należy zachować strefę ochronną) oraz odbudowy
i utwardzenia drogi do lasu (teren nie
należy do gminy).

Mieszkańcy Rejonu V

będą mogli wybierać spośród projektów: budowa systemu miejskich,
bezdotykowych toalet, modernizacja
oraz rozbudowa placu zabaw dla
dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej,
rozbudowa monitoringu miejskiego
na osiedlu Szczygłowice oraz budowa
toru rowerowego „pumptrack”.
Projekt Mini Orlik, czyli budowa
boisk do piłki siatkowej, piłki nożnej
oraz kortu tenisowego, przekroczył
kwotę przewidzianą w regulaminie
budżetu obywatelskiego, dlatego nie
będzie można na niego głosować.
Zgod nie z Ha rmonogra mem
prac nad Budżetem Obywatelskim
spotkania dotyczące ostatecznej listy
projektów dopuszczonych do głosowania oraz procedury głosowania
i w yboru projektów do realizacji
odbędą się dla Rejonu III 14 września
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2
(sala nr 19) o godz. 15.30, dla Rejonu
IV 14 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (świetlica) o godz.
16.45, dla Rejonu V 13 września
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4
(stołówka) o godz. 15.30.
oprac. /g/

Właściciele samochodów skutecznie
utrudniają pracę pracownikom Komartu

roblem trwa od dawna, choć
sprawa wydaje się z pozoru
prosta: śmieciarka Komartu
dwa razy w tygodniu przyjeżdża na
ulicę Koziełka 37 odbierać odpady.
Od dwóch tygodni wraca stamtąd
bez śmieci, bo drogę do kontenerów
blokują jej zaparkowane przy drodze
samochody.
- Za pośrednictwem MZGLiA kilkukrotnie interweniowaliśmy, prosząc
mieszkańców, aby na czas odbioru
śmieci nie parkowali w miejscu dojazdu do śmietnika - tłumaczy Beata
Lubecka, kierownik Referatu ds.
Odpadów Komunalnych z Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta. - Niestety, apele nie skutkują,
a karać za blokowanie dojazdu nie
możemy, bo to teren prywatny wspólnoty i tu władza Straży Miejskiej nie
sięga. Jesteśmy więc bezsilni.
- Mieszkańcy otrzymali do skrzynek pocztowych dokładną informację,
kiedy są odbierane odpady z prośbą
o udostępnienie przejazdu, ale nie
reagują - dodaje Brygida Poręba, kierownik działu Gospodarki Odpadami
firmy Komart. - Były również przeprowadzane wizje w terenie z administratorem budynków, ze Strażą Miejską.
Problem odbioru odpadów omawiano
z mieszkańcami na zebraniach wspólnotowych – i jak widać nie ma żadnego
porozumienia.
Śmietnik jest więc przepełniony.
Kto ponosi za to winę?
- Wszystkie śmietniki dookoła są
opróżniane systematycznie. Chyba
nikt więc nie uważa, że Komart celowo
omija Koziełka 37- mówi Beata Lubecka. - Gdyby reakcja mieszkańców
była zawsze taka: w godzinach odbioru odpadów nie blokują dojazdu lub
gdy przyjeżdża śmieciarka, kierowcy
przestawiają samochody, problemu by
nie było.
- Dodać należy, że odbiór odpadów następuje zgodnie z harmonogramem, w przypadku braku możliwości
odbioru śmieciarka podjeżdżała kolejny raz i też bezskutecznie – informuje
Brygida Poręba.
Każdą nieudaną próbę opróżnienia śmietnika przy ul. Koziełka 37
Komart dokumentuje, by następnie
informację opatrzoną zdjęciem prze-

słać do urzędu i MZGLiA.
- Mieszkańcy uważają, że za brak
wywozu odpowiadają Komart i urząd
- mówi Brygida Poręba. - Co możemy
zrobić? Zorganizować transport powietrzny?
Mieszkańcy z którymi rozmawialiśmy przyznają, że wiedzą o problemie i faktycznie po wizji w terenie
przyznali, że w przypadku parkowania pojazdów w określonych miejscach odbiór jest niemożliwy.
- Staram się zawsze parkować
z brzegu, bo wiem, że w poniedziałki
i czwartki przyjeżdża śmieciarka,
ale widzę, że inni stawiają tuż przy
drodze i blokują przejazd. Trochę się
im nie dziwię, bo tutaj naprawdę nie
ma gdzie parkować. Parkingów mało,
a bloków od groma! - słyszymy od
jednego z nich.
Trakty w okolicy ulicy Koziełka
37 są wąskie i dodatkowo w wielu
miejscach ograniczane słupkami
i kamieniami tak, aby samochody
nie wjeżdżały na chodniki i nie rozjeżdżały zieleni. Już osobówka ma
problem z manewrami, a co dopiero
śmieciarka.
- Osiedle było budowane w latach
50. W czasach, kiedy nie było tylu
samochodów, a mieszkańcy jeździli rowerami. Dlatego drogi są wąskie i niedostosowane do aut - dodaje mieszkanka
Koziełka. - Według mnie dobrym rozwiązaniem byłoby przeniesienie śmietnika w inne miejsce, np. na Koziełka 51
- tam śmieciarka miałaby prosty dojazd.
Ten pomysł pojawił się raz na
zebraniu wspólnot i został zaakceptowany przez urzędników.
- Wydawało się, że wypracowaliśmy porozumienie. Po pewnym czasie
okazało się, że ktoś się sprzeciwił i pomysł upadł - odpowiada kierownik
Lubecka. - Teraz można liczyć już
tylko na respektowanie przez mieszkańców zasad parkowania.
Sytuacja jest patowa, choć wszyscy zainteresowani podkreślają, że
zależy im na szybkim znalezieniu
rozwiązania.
- Miejmy nadzieję, że ono wkrótce
się znajdzie - wzdycha jeden z mieszkańców. - Bo chyba wszyscy mamy
już dość widoku przepełnionego
śmietnika.
jb
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Gliniarze na planie: Ewelina Rucgaber, Maciej Sufa, Magdalena Soczawa i Robert Szewczyk

Coś we mnie drzemie
Knurów, Warszawa. Magdalena Soczawa w serialu „Gliniarze”

Kiedy 5 lat temu nagranie z castingu do programu
„X-Factor” wyciekło do sieci, widzowie zachwycili się
głosem 21-latki z Knurowa. Teraz mogą podziwiać
Magdalenę Soczawę w najnowszej produkcji Polsatu
„Gliniarze”!

M

agda to samorodny talent.
Jako że śpiewa od dziecka,
naturalną koleją rzeczy
był udział w castingu do nowego
formatu TVN - „X-Factora”. Po wysłuchaniu „Impossible” Christiny
Aguilery w jej interpretacji jurorzy
byli na tak. Kto wie, jak dalej potoczyłyby się losy knurowianki w programie, gdyby nagranie z castingu
w Zabrzu nie wyciekło do internetu.
Zanim „X-Factor” zadebiutował na
antenie, internauci mieli już swoją
faworytkę do finału - nieco roztrzepaną, ale piekielnie uzdolnioną
Magdę. To musiało rozdrażnić producentów programu...
- Nie pokazali mojego występu w
telewizji - wspomina po latach knurowianka. - Odpadłam w kolejnym
etapie i zniechęciłam się do takich
programów, gdzie niemal wszystko jest
reżyserowane.

Telefony, telefony...

Z raperem Majkelem Magda
stworzyła zespół Leniwe Głow y.
Chęć dalszego rozwoju zawiodła
ich do Warszawy. Wtedy niespodziewanie zadzwonił telefon z...
zaproszeniem na casting do „Ugotowanych”. Magda zgłosiła się do
programu, mieszkając jeszcze na
Śląsku. Przeprowadzka do stolicy
wcale nie przekreśliła jej szans, co
więcej, knurowianka mogła zaprezentować szerokiej widowni nie tylko kulinarne umiejętności, ale też
próbkę talentu Leniwych Głów. Na
przełom musiała jeszcze poczekać.
Bez większych nadziei 27-latka
zapisała się do agencji reklamowej,
znalazła też pracę w firmie dubbingowej, gdzie sprawdza pod kątem
technicznym nagrania Andrzeja
Knapika, Franciszka Pieczki czy
Macieja Musiała dla m.in. Disney’a.
Jak to zwykle bywa, jeden tele-

fon wywrócił do góry nogami codzienność 27-latki. Zagrała główną
rolę w serialu paradokumentalnym
„Ukryta prawda”. Rola dziewczyny,
która żyje w trójkącie z kobietą i
mężczyzną, tak spodobała się producentom, że nie czekali na wygaśnięcie półrocznej karencji. Po kilku
miesiącach zaproponowali Magdzie,
by zagrała matkę porwanego dziecka. Jej pozycja w bazie agencji była
na tyle silna, że w niedługim czasie
zadebiutowa ła na planie „Bar w
szczęścia”, grając przez tydzień u
boku zawodowych aktorów: Przemysława Cypryańskiego i Krzysztofa Kiersznowskiego.

Pierwszy klaps

- Coś we mnie drzemie - mówi
Soczawa.
Dostrzegli to w końcu odpowiedzialni za casting do najnowszej
produkcji Polsatu. O rolę w „Gliniarzach” Magda konkurowała z zawodowymi aktorkami. Tym większe
było jej zaskoczenie, kiedy dowiedziała się, że to ona zagra Anetę
Kwaśny - technika kryminalnego.
Zanim rozpoczęły się zdjęcia do
serialu, Magda została przeszkolona przez profesjonalistę z zakresu
kryminalistyki. Stylistki i charakteryzatorki zadbały o jej wizerunek
- zapracowanej i nieprzywiązującej
wagi do wyglądu singielki.
Knurowianka zdradza, że z czasem jej postać będzie ewoluować.
Pierwszy klaps na planie padł 4
lipca. Nagrania potrwają do połowy
października.
- Pracujemy po 14 godzin dziennie. Nie ma tu miejsca na zmęczenie
i chaos, bo każda minuta jest cenna
- opowiada Magda. - Poza tym, oprócz
mnie, na planie pracuje od 30 do 40
osób. Bywa trudno, zwłaszcza kiedy
mam problem z przyswojeniem trud-
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nego, specjalistycznego słownictwa.
Do tego dochodzi stres...

Rady dla zdolnych

Knurowianka nie uważa się za
aktorkę. Uczy się fachu, podpatruje
doświadczonych kolegów. Zanim
stanęła przed kamerą, obejrzała
kilka seriali kryminalnych. Wykorzystuje coraz większą popularność
paradokumentów, by w przyszłości
zagrać w większej produkcji. Wiadomo, im bardziej rozpoznawalna
twarz, tym więcej propozycji.
Z rozmów z doświadczonymi
i popularnymi aktorami 27-latka
wie, że aktorstwo to ciężki kawałek
chleba. W tym świecie trzeba ciągle
zabiegać o role i chodzić na castingi, mierzyć się z porażkami oraz
z przymrużeniem oka traktować
sukcesy. Między innymi dlatego
świeżo upieczona aktorka nie zrezygnowała z pracy przy dubbingu, a w
październiku wchodzi do studia, by
rozpocząć pracę nad płytą.
Często wraca do Knurowa, by
wyciszyć się i naładować akumulatory. Z sentymentem wspomina
współpracę z Orkiestrą KWK „Knurów” i jej dyrygentem Mariuszem
Kowalczykiem.
- Wiem, że w Knurowie jest bardzo zdolna młodzież. Kiedy ma się
17-18 lat, wydaje się, że można zdobywać szczyty. To jest możliwe, ale
udaje się nielicznym - przekonuje.
- Radzę nie zniechęcać się drobnymi
niepowodzeniami i krytyką, tylko
walczyć o marzenia, zapisać się do
agencji reklamowych i chodzić na
castingi, aż się wychodzi jakąś rolę.
29 sierpnia „Gliniarze” zadebiutowali na antenie Polsatu. Odcinki
emitowane są od poniedziałku do
piątku o godz. 17.00.

„Gliniarze” to serial z gatunku docu-crime. Akcja dzieje się
w Warszawie, największym, najbogatszym, ale także - jak
wynika z policyjnych statystyk – najniebezpieczniejszym mieście
w Polsce. Intrygujące i trzymające w napięciu sprawy kryminalne,
dynamiczne akcje policyjne, najnowsze rozwiązania w walce
z przestępczością, fascynujący bohaterowie, zagrożenie życia
i silne emocje - serial ukazuje mroczne oblicze stolicy i najtwardszych policjantów w kraju, którzy na co dzień zmagają się
z najcięższymi sprawami.
informacja własna wydawcy

Paweł Gradek,
foto: arch. Magdaleny Soczawy
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Edukacja

Z rokiem szkolnym idzie nowe
Foto: Justyna Bajko

Większość sześciolatków znowu w przedszkolach, szóstoklasiści nie szykują się
do sprawdzianu, a w sklepikach znowu można kupić drożdżówki – to jedne z wielu
zmian w polskich szkołach, wprowadzonych wraz z nowym rokiem szkolnym

W

tym roku 1 września to nie
tylko koniec wakacji, ale i
początek obowiązywania
nowych zasad, jakie przygotowało
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Zmiany dotyczą wielu osób – według
MEN naukę we wszystkich typach
szkół podejmie w tym roku ok. 4 mln
626 tys. dzieci i młodzieży oraz ok. 383
tys. dorosłych, a uczyć ich będzie ok.
670 tys. nauczycieli. W knurowskich
szkołach prowadzonych przez gminy
uczy się obecnie 3311 dzieci, (2255 w
podstawówkach i 1056 w gimnazjach),
w placówkach nadzorowanych przez
powiat 1110 (434 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, 600 w Zespole Szkół
im. I.J. Paderewskiego – 76 w Zespole
Szkół Specjalnych).

Sześciolatki z powrotem
do przedszkoli

Największą nowością tego roku
szkolnego jest szybk i powrót do
starego, czyli cofnięcie obowiązku
nauki sześciolatków w I k lasach.
Odtąd, jak dawniej, obowiązkiem
szkolnym objęte są dzieci od 7. roku
życia, toteż właśnie siedmiolatki są
podstawowym rocznikiem pierwszaków. Z kolei sześciolatki mają obowiązek przygotowania przedszkolnego,
który może być realizowany albo w
przedszkolu, albo w przyszkolnym
oddziale przedszkolnym. Mogły też,
na wniosek rodziców, pójść do I klasy,
pod warunkiem, że w poprzednim
roku uczęszczały do przedszkola.
Jeśli nie – przed rozpoczęciem nauki
trzeba było zasięgnąć opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej. W
Knurowie na 136 pierwszoklasistów
było 77 sześciolatków (to 18 procent
całego rocznika).
Jedna zmiana pociąga następną
– skoro sześciolatki wracają do przed8

W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 dzieci,
odrobinę zestresowane, przywitały nowy rok
szkolny z tytami pełnymi słodyczy

szkoli, także dla nich przygotowano
nową podstawę programową. Według
rozporządzenia obowiązującego od 1
września, do przedszkoli wraca nauka
czytania i liczenia, a także przygotowanie do umiejętności pisania. Takie
przygotowanie jest według MEN konieczne dla podjęcia nauki w szkole.
Pięcio- i sześciolatki będą też objęte
przygotowaniem do posługiwania się
nowożytnym językiem obcym.
Sześciolatki mają obowiązek, zaś
4- i 5-latki prawo do wychowania
przedszkolnego – dla każdego chętnego w tym wieku musi znaleźć się
miejsce w gminnej placówce.

Szóste klasy bez
sprawdzianu

Tegoroczni szóstoklasiści nie muszą już, jak ich starsi koledzy, przygotowywać się do ogólnopolskiego
egzaminu kończącego naukę w podstawówce – ten ubiegłoroczny był
ostatnim. Jak informuje MEN na swojej stronie www, zamiast sprawdzianu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
będzie udostępniać szkołom narzędzia
diagnostyczne, z których mogą one
dobrowolnie korzystać.
Rezygnacja z egzaminu ma związek z planowaną reformą oświaty, według której miałoby nie być
już naborów do gimnazjów. Dzieci,
uczęszczające w tym roku do klas
VI, kontynuowałyby naukę w podstawówce w klasach VII i VIII, a
następnie – w szkołach średnich. Jak
wyglądałaby organizacyjna strona
planowanej zmiany? Ile będą tu miały
do powiedzenia lokalne samorządy?
Na razie za wcześnie, by o tym mówić.
– Dopóki nie mamy ustaw, trudno
mówić o konkretnych rozwiązaniach
organizacyjnych – przyznaje Anna
Misiura, dyrektor Miejskiego Zespołu

Jednostek Oświatowych, dodając, że
pierwsze symulacje będą możliwe
dopiero po tym, jak MEN przedstawi
projekty przyszłorocznych zmian. Na
razie pewne jest jedno – sprawdzianu
szóstoklasisty nie będzie.

Matury z odwołaniem

Nowością, która zapewne cieszy
maturzystów 2017, jest możliwość
odwołania się od decyzji okręgowej
komisji egzaminacyjnej w sprawie
wyników pisemnych matur. To samo
będą mogli zrobić zdający egzamin
potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Jak podaje MEN, weryfikację
wyników ma prowadzić niezależne
Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, złożone z ekspertów i doświadczonych egzaminatorów.

Bezpłatne podręczniki
i dłuższe wakacje

Tak jak planowano, w tym roku
do uczniów podstawówek i gimnazjów korzystających z darmowych
szkolnych podręczników dołączyły
kolejne roczniki. Jedynie VI klasy
szkół podstawowych oraz gimnazjalni
trzecioklasiści muszą poprosić o zakup
podręczników rodziców.
– To duża ulga, że nie trzeba kupować tych wszystkich książek – przyznaje pani Agnieszka, mama trójki dzieci
(IV-, II- i I-klasisty). – Co prawda
dzięki 500+ budżet domowy znacząco
się zwiększył, ale i tak przed początkiem roku jest mnóstwo wydatków. Ja
sama w dzieciństwie korzystałam ze
szkolnych podręczników, które służyły
uczniom przez wiele lat. Dobrze, że
kilka lat temu ktoś wpadł na pomysł,
by wrócić do tego rozwiązania.
Pani Anna, której córka chodzi
do VI klasy, nie jest aż tak entuzja-

stycznie nastawiona. – Pomysł sam w
sobie dobry, szkoda tylko, że my akurat
mamy pecha – uważa mama Julki. –
Rocznik mojego dziecka ma najgorzej,
bo kolejny rok z rzędu nie tylko musimy
kupować te wszystkie książki, ale też
potem nie mamy ich komu sprzedać, bo
dzieci z następnego rocznika dostaną je
za darmo.
Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą liczyć na to, że szkoły
zapewnią im komplet y podręczników, materiałów edukacyjnych
lub ćwiczeń dostosowanych do ich
potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych w ciągu całego roku
szkolnego. Szkoły mogą się też starać o
zakup sprzętu lub oprogramowania do
odczytu materiałów edukacyjnych w
formie elektronicznej, przeznaczonych
dla uczniów niepełnosprawnych.
W ostatnich latach rok szkolny
kończył się w ostatni piątek czerwca.
W roku 2016/17 byłoby to wyjątkowo
późno (bo 30 czerwca), gdyby nie
zmiana. Odtąd rok szkolny ma się kończyć w pierwszy piątek po 20 czerwca,
co oznacza, że kolejne wakacje uczniowie powitają o tydzień wcześniej – już
23 czerwca.
Wy tyczne dotyczące ży wienia
w szkołach, wprowadzone przez poprzednią ekipę rządzącą, zostały
złagodzone. M.in. do szkolnych sklepików mogą powrócić wyklęte wcześniej drożdżówki, ale jednak nieco
odmienione – z mniejszą ilością cukru,
tłuszczu i soli.

Nowe programy, nowe
zawody

MEN zapowiada też innowacyjne
pomysły kształcenia. Jeden z nich to
uruchomiony 1 września pilotażowy
program nauki programowania, a w
niedalekiej przyszłości – wdrożenie
nauczania programowania do edukacji
formalnej.
- Trwają także prace nad założe-

niami Rządowego Programu „Aktywna
Tablica”, który pozwoli w ciągu trzech
lat wyposażyć szkoły w urządzenia
multimedialne zastępujące tradycyjne
tablice w klasach lekcyjnych – informuje ministerstwo edukacji.
O d nowe go rok u s z kol ne go
uczniowie mogą się też kształcić w
nowych zawodach: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej,
technik automatyk, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
oraz szkutnik. Poza tym resort wycofał
się z pomysłu likwidacji kształcenia
w zawodach: opiekunka dziecięca i
asystentka stomatologiczna.
Wśród nowości są też takie, które
dotyczą bezpośrednio nauczycieli.
Odtąd nauczyciele gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych uczący
przedmiotów ogólnokształcących,
placówek wychowania pozaszkolnego, burs, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i młodzieżowych
ośrodków socjoterapii, muszą mieć
tytuł magistra.
- Zmiany nie obejmą nauczycieli,
którzy nabyli kwalifikacje zgodnie z
uprzednim stanem prawnym – informuje MEN.
Zniesiono też tzw. „godziny karciane” – czyli jedną (w szkołach ponadgimnazjalnych) lub dwie godziny
w tygodniu (w podstawówkach i gimnazjach), jakie każdy nauczyciel musiał
poświęcić na zajęcia pozalekcyjne (bez
dodatkowego wynagrodzenia). Ma to
odciążyć nauczycieli od nadmiernych
obowiązków biurokratycznych.
Wrześniowe zmiany są zaledwie
przygrywką do reformy oświaty szykowanej na przyszły rok szkolny, toteż
uczniowie, ich rodzice i nauczyciele nie
mogą narzekać na brak emocji.
Mirella Napolska

Do nauki!
Nowy rok szkolny jest najbardziej ekscytujący dla pierwszkolasistów.
Co na nich czeka w knurowskich szkołach prowadzonych przez Powiat
Gliwicki?
W Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 191 nowych uczniów.W I LO wchodzącym w skład „Paderka” zainteresowaniem cieszyły się tradycyjne kierunki: ścisły, humanistyczny i
przyrodniczo-medyczny. Po raz trzeci powstał oddział sportowy, dla uczniów
trenujących różne dyscypliny. W Technikum nr 1 pierwsze klasy będą kształcić przyszłych informatyków, ekonomistów, techników obsługi turystycznej i
techników logistyków.
W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie największe powodzenie ma
niezmiennie klasa mundurowa w II Liceum Ogólnokształcącym – w tym roku
utworzono tu dwie takie klasy. Jest też I klasa o profilu „kosmetyka i wizaż”.
W technikum młodzież kształcić się będzie w zawodach „technik mechanik” i
„technik elektryk”. W zasadniczej szkole zawodowej uruchomiono klasy wielozawodowe, w tym – klasę integracyjną.
W Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie oddziały klas na wszystkich poziomach kształcenia są dostosowane do stopnia i rodzaju upośledzenia uczniów.
Placówka prowadzi również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci w wieku
od 1 roku życia do podjęcia nauki w szkole. Szkoła dysponuje salami: gimnastyczną, do gimnastyki korekcyjnej i terapii SI, do rewalidacji, a także
pracowniami do zajęć z ceramiki, gospodarstwa domowego i komputerową.
Jej dumą jest pracownia polisensoryczna i gabinet do prowadzenia zajęć z
RSA Biofeedback. Nowością od tego roku będą zajęcia z dogoterapii, którymi
zostaną objęte dzieci z zespołów rewalidacyjno-wychowawczych i uczniowie
z klas młodszych.
/sisp/, oprac. MiNa
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PRZETARG

Foto: Mirella Napolska

Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na najem niżej wymienionych lokali użytkowych
położonych w Knurowie:
1) lokal warsztatowo - magazynowy przy ul. 1. Maja 51 o łącznej
powierzchni użytkowej 292,50 m2. Lokal wyposażony jest w
instalacje elektryczną, wodną, posiada kanał samochodowy a także
suwnicę. Istnieje możliwość dodatkowo wynajęcia pomieszczeń
biurowo–socjalnych. Postępowanie przetargowe odbędzie się w
dniu 15.09.2016 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J.
Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/ o godz. 10:00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni
użytkowej lokalu wynosi 6,50 zł netto, kwota postąpienia w
przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny złożyć
pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie Lokatorsko –
Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, przy ul. Jana
Sobieskiego 6 w terminie do dnia 14.09.2016 r. do godz. 15:00.
Wadium w kwocie 3.500,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00. Wszyscy zainteresowani
będą mogli oglądać lokal w dniu 12.09.2016 r. od godziny 14:00
do 15:00.
Pan Paweł z rezerwą podchodzi do
pomysłu resortu zdrowia

Knurów

„S” na recepcie
Od 1 września obowiązuje nowa lista leków
refundowanych, a na niej – wykaz bezpłatnych
leków dla seniorów

N

a medykamenty za darmo
mogą liczyć osoby po 75.
roku życia. Lista jest długa
i obejmuje m.in. leki na nadciśnienie, choroby serca, płuc, cukrzycę,
miażdżycę, chorobę zakrzepowo-zatorową, astmę, depresję. Według
szacunków ministerstwa zdrowia ma
to pokryć 81 proc. zapotrzebowania
seniorów ze wskazanej grupy wiekowej. Jak prognozy będą się miały do
praktyki, okaże się wkrótce.

Nie każdemu lek z listy

Recepta na bezpłatne lekarstwo
musi być oznaczona literą „S”. Pacjent
będzie mógł otrzymać receptę „S”
tylko u świadczeniodawcy, u którego
złożył deklarację. Gdy zdarzy się, że
senior uda się na jednorazową wizytę
w innej niż zwykle przychodni (np.
wyjechawszy do innej miejscowości),
nie może liczyć na symbol„S” na recepcie. Do wypisywania darmowych
lekarstw są uprawnieni interniści,
lekarze rodzinni, medycyny ogólnej
lub pielęgniarki podstawowej opieki

zdrowotnej z odpowiednimi uprawnieniami. Aby dostać za darmo lek z
listy, nie wystarczy być w stosownym
wieku i udać się do odpowiedniego
lekarza – konieczne jest też, aby
pacjent zażywający dany lek miał
schorzenie ujęte we wskazaniach
refundacyjnych. Jeśli np. lekarstwo
z listy jest przewidziane bezpłatnie
dla pacjentów z zakrzepicą, to osoba przyjmująca go z racji innego
schorzenia będzie musiała za niego
zapłacić – bez względu na wiek.
W jednej z knurowskich aptek,
którą odwiedzamy, ciągle jeszcze nie
pojawił się żaden pacjent z receptą
opatrzoną literą „S”. – Wiele osób
czeka z wykupem recept do wypłaty
emerytury – tłumaczy farmaceutka.
– Klienci za to często pytają o szczegóły związane z nowymi ulgami. Moim
zdaniem w każdej aptece powinna być
wywieszona lista darmowych leków,
aby ludziom łatwiej było się zorientować w sytuacji. Nie każdy przecież ma
możliwość posłużenia się internetem.
Farmaceutom do wydania dar-

foto-migawka

mowego leku z listy wystarczy litera
„S” na recepcie. Nie muszą przeprowadzać dodatkowej weryfikacji
– odpowiedzialność spoczywa na
lekarzu, który ją wypisał.

2) przy ul. Władysława Łokietka 3 na prowadzenie działalności
handlowo–usługowej o łącznej powierzchni użytkowej 69,32 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 15.09.2016 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 11:00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni
użytkowej lokalu wynosi 15,00 zł netto, kwota postąpienia w
przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny złożyć
pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie Lokatorsko –
Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, przy ul. Jana
Sobieskiego 6 w terminie do dnia 14.09.2016 r. do godz. 15:00.
Wadium w kwocie 3.800,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10:00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu 13.09.2016 r.
od godziny 14:00 do 15:00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od
przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
reklama

Połowiczna radość

Jakie są pierwsze wrażenia starszych pacjentów po wprowadzeniu
nowych ulg? Jak wielką ulgę przyniesie to ich portfelom? To dość
indywidualna sprawa.
- Wielkie halo, parę groszy! –
macha ręką spotkany na Dworcowej
pan Paweł. 85-latek wydaje na leki
około 160 zł miesięcznie. – Córka
mówiła mi, że coś tam będzie za
darmo, ale to będą takie grosze, że
nie ma o czym mówić.
- Wnuczka mi przeczytała, że
dwa leki będziemy mieć za darmo
– mówi pani Stefania. – Jeden dla
męża, który jest sercowcem, a jeden
dla mnie, na nadciśnienie. Dobre i
to – dotąd mąż wydawał co miesiąc
w aptece 300 złotych, a ja 150.
W innej knurowskiej aptece
byli już seniorzy kupujący leki z
darmowej listy. – Radość jest połowiczna – mówi pracownica apteki.
– Niektórzy są rozczarowani, liczyli
na więcej. Ale na liście jest też dużo
leków droższych, których refundowanie będzie ulgą dla seniorów. Jednak
pacjentów po 75. roku życia nie jest
wcale tak dużo. Większość to osoby
około sześćdziesiątki.

informacja własna

We wtorek strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
zostali wezwani do
Pilchowic na ulicę Gliwicką. Na miejscu zastali TIR-a, który
przewrócił się
na bok. Kierowcy na szczęście nic się nie stało.
Jb, foto: JRG Knurów
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Rowerowa wyprawa do delty Dunaju

Od źródeł aż po kres

Dunaj to rzeka mityczna łącząca kraje i kultury. Przed wiekami
oddzielał świat cywilizacji rzymskiej od świata barbarzyńców,
wyznaczał granicę końca Europy. Dzisiaj wciąż fascynuje podróżników.
W niezwykłą wyprawę w poszukiwaniu kresu Dunaju wyruszyli dwaj
knurowianie - Marek Juszczyk i Dominik Pędziwilk

jest szutrowych. Mieszkańcy do przewozu rzeczy używają małych wózków
zaprzężonych w koniki, a wodę ciągną
ze studni – mówią panowie Marek i
Dominik.
Knurowian zafascynował ten
świat – studni przy drodze i rozległych
przestrzeni, tchnących spokojem. W
miejscach, gdzie człowiek nie wybudował wielkich miast, łatwiej dojrzeć
rozgwieżdżone niebo i człowieka
obok.
- Spotkaliśmy wspaniałych, serdecznych ludzi, którzy do nas machali i obowiązkowo zapraszali na
rakiję – wspominają rowerzyści. – Byli
bardzo ciekawi naszej historii: pytali
po co i gdzie jedziemy, skąd jesteśmy.
Słuchali opowieści o Polsce, o Knurowie, dziwiąc się, że są jeszcze tacy
szaleńcy na świecie jak my. Nieraz zatrzymywaliśmy się, aby kupić owoce. A
sprzedawcy na wieść o naszej wyprawie
dawali nam je za darmo.
Największych skarbem podróżników są wspomnienia niecodziennych
spotkań i gościnności obcych.
- Często robimy sobie zdjęcia przed
nazwą miejscowości. Raz zatrzymał
się Rumun i zabrał do pięknej willi.
Zeszła się cała rodzina, aby nas zobaczyć – śmieją się knurowianie. – W
Mołdawii zaś spotkaliśmy popa, który
przyszedł, aby dać nam błogosławieństwo na drogę.
Podróżnicy podkreślają, że w
trakcie tych 40 dni poznali setki
przyjaznych ludzi, którzy bez oporów
i strachu pozwalali im rozbić namiot
na polu, pić wodę z ich studni czy
jeść owoce z drzew. W czasach, gdy
zachodnia Europa buduje coraz wyższe mury, tam wciąż jeszcze obcy jest
przede wszystkim gościem, którym
należy się zaopiekować.
Nad brzegiem Morza Czarnego,

ROZMAITOŚCI
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w miejscowości Konstanta, gdzie
rzymski poeta Owidiusz przebywał na
wygnaniu za nieprzyzwoite wiersze,
knurowianie spotkali rodaka – marynarza stacjonującego na bojowej
korwecie.
- Okręt brał udział w operacjach
NATO na Morzu Śródziemnym. Akurat płynął do Turcji, ale na wieść o
przewrocie wojskowym zawrócono go
do Konstanty. Zapytaliśmy, czy Polak
może nas oprowadzić po korwecie. Zgodził się. I tak, przypadkiem, zwiedziliśmy okręt bojowy, na którego pokładzie
jest m.in. śmigłowiec używany do walki
z łodziami podwodnymi – opowiadają
knurowianie.

Razem w głodzie
i skwarze

Ciekawość wciąż gna ich przodu.
Co będzie za następnym zakrętem,
kogo spotkają, co zobaczą. Marek
Juszczyk i Dominik Pędziwilk żyją
intensywnie. Mówią, że tylko z perspekt y w y siodełka mogą poczuć
słońce na skórze, wiatr we włosach,
dostrzec naturę i usłyszeć głosy ptaków. Wspominają, że gdy przychodził
wieczór i w końcu zmęczeni zsiadali
z roweru, z herbatą w dłoni, jeszcze
mokrzy od kąpieli w Dunaju, leżeli
przed namiotem i milczeli. Każdy ze
swoimi myślami. Czasami jeden z
nich brał dziennik do ręki i próbował
opisać drogę, ale gdzie szukać słów,
aby nazwać radość ze znalezionego
cukierka, choć wydawało się, że w
sakwach już nie ma nic do jedzenia i tę
rozkosz, gdy po 100 kilometrach jazdy
w upale pije się zimną wodę ze studni.
- W podróży świat odbiera się
mocniej. Dopiero wtedy człowiek czuje,
jakie to szczęście móc rano, gdy na dworze zimno, napić się gorącej herbaty.
Docenia się małe rzeczy, które w domu

są na wyciągnięcie ręki i może dlatego
niezauważalne – mówią knurowianie.
Rowerzyści przyjmują napotkany
świat taki, jaki jest i próbują nie przejmować się drobiazgami.
- Nastawiamy się na minimum:
dzisiaj nie będzie gdzie się umyć? –
trudno, umyjemy się jutro; nie mamy
co jeść, a najbliższy sklep za 100 kilometrów? – nieważne, może znajdzie się
jeszcze landrynka w sakwie – śmieją się
panowie Marek i Dominik.
W czasie wyprawy podróżnicy
wyłączają się – nie oglądają telewizji,
nie słuchają radia.
- Półtora miesiąca byliśmy odcięci
od świata, wyzwoleni od cywilizacji i
nawału informacji. I to jest piękne w
tych wyprawach, że istnieje tylko przyroda, rower i my – przekonują.
Jazda czasami daje w kość.
- W końcu nie jesteśmy już tacy
młodzi – wzdychają rowerzyści. –
Zdarzało się, że siadaliśmy przed
namiotem i patrzyliśmy na TIR-y
sunące po drodze jak leniwe ryby.
Myśleliśmy, jak to pięknie być takim
TIR-em, jechać bez wysiłku, czy to
deszcz, czy skwar…
Panowie Marek i Dominik starali
się zostawić po sobie ślad – otrzymane
od knurowskiego Urzędu Miasta gadżety rozdawali spotkanym ludziom.
Proszę się więc nie zdziwić, gdy w małej wiosce w Serbii zobaczą Państwo
chłopca piszącego długopisem z logo
Knurowa…

w „Jadąc do Babadag”, książce, która
towarzyszyła knurowianom w czasie
drogi, pisał, że w Sulinie kontynent
europejski zostawia za sobą ludzi,
zwierzęta i rośliny, umyka od swoich
zajęć, strząsa cały bałagan historii,
ludów, języków, poplątanych losów i
szuka odpoczynku.
Marek Juszczyk i Dominik Pędziwilk przemierzyli drogę od źródeł aż
po kres. Przez czterdzieści dni zbierali
opowieści, zatrzymywali w pamięci
twarze spotkanych ludzi i widoki
miejsc, aby na koniec przystanąć nad
Morzem Czarnym, ogarnąć wzrokiem
wzburzone fale i w końcu odpocząć…

Jazda w upale dawała w kość, ale humory dopisywały

Justyna Bajko, foto: ach. prywatne
Marek Juszczyk i Dominik Pędziwilk dziękują Żonom i Rodzinie za
wsparcie i cierpliwość, knurowskiemu Urzędowi Miasta za ofiarowane
gadżet y oraz panu Bogumiłowi
Kaszkowi za gościnę i przejazd nad
Jezioro Bodeńskie.

Dunaj towarzyszył podróżnikom przez 40 dni

Aż po kres

Sulina – miejsce, gdzie Europa pogrąża się w morzu, była ostatnim przystankiem podróżników. Tu, w wodach
Morza Czarnego symbolicznie kończy
się wędrówka Dunaju, roztapiają się
zbierane przez rzekę ludzkie historie i
wspomnienia miejsc. Andrzej Stasiuk

Przełom Dunaju w Serbii

D

unaj leniwie płynie przez
Europę – przecina ją, a zarazem spaja. Wzdłuż jego
brzegów pozostały ślady po tych, dla
których był źródłem życia i drogą ku
śmierci. Ślady po Grekach, niosących
fundamenty europejskiej cywilizacji,
po chrześcijańskich rycerzach śpieszących na krucjatę, wreszcie – po
tureckich kupcach, mozolnie wędrujących w stronę Rzymu. Dunaj był
świadkiem zmieniającego się świata:
upadających potęg, rozkwitu technologii i rodzących się narodów. Wyprawa wzdłuż Dunaju jest więc podróżą w

przeszłość; zanurzeniem się w historię
cesarzy, rycerzy i prostych kupców.

40 dni w drodze

Marek Juszczyk i Dominik Pędziwilk wyruszyli 24 czerwca znad brzegów Jeziora Bodeńskiego. Ich celem
była latarnia morska w Sulinie, czyli
symboliczne miejsce, gdzie Dunaj
kończy swą wędrówkę przez Europę
i wpada do morza. Podróż od źródeł
do delty trwała 40 dni. Knurowianie
odwiedzili dziesięć krajów i zwiedzili
cztery stolice. Podróżowali przez
Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry,

Chorwację, Serbię, Rumunię, Bułgarię, Ukrainę i Mołdawię. Przejechali
ponad 4 tysiące kilometrów, przekraczając granice kulturowe i mentalne.
W Niemczech podziwiali bawarskie
zamki, w Austrii klasztor benedyktyński, który zainspirował Umberta
Eco do napisania „Imienia Róży”, zaś
w Mołdawii zachwyciła ich dzikość
przyrody.
- Jednak najpiękniejsze były Żelazne Wrota w Serbii. Tutaj Dunaj zwęża
się do 140 metrów, przepływa przez piętrzące się wapienne skały, przypominając leniwą górską rzekę – opowiadają

podróżnicy. – Przepiękne widoki!
Dunaj, nieodłączny towarzysz,
prowadził podróżników przez miasta i wsie. Im dalej na południe,
tym droga stawała się trudniejsza, a
przestrzeń bardziej egzotyczna. Knurowianie odwiedzali miejsca, gdzie
czas na chwilę przystanął. Zaglądali
do wsi leżących na obrzeżach świata,
odwiedzali ludzi żyjących od lat niezmiennym trybem.
- Byliśmy zjawiskiem. Dziwem!
Rowerzyści z sakwami i do tego w
kaskach. Tam nikt nie nosi kasków! W
Mołdawii wciąż jeszcze większość dróg

reklama

Codzienność w drodze: mycie i gotowanie pod gołym niebem
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rozrywka nr 36

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Stanisław Niedziela z Knurowa
ur. 29.08.2016 r., 3380 g, 53 cm

Szymon Szołtysek z Knurowa

Eliza Dudzińska z Knurowa

ur. 30.08.2016 r., 3650 g, 54 cm

ur. 31.08.2016 r., 2700 g, 56 cm

Lena Lewandowska z Knurowa

Michalina Truchlewska z Knurowa

ur. 31.08.2016 r., 4800 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).

Alicja Sępska z Knurowa

ur. 30.08.2016 r., 3050 g, 50 cm

ur. 31.08.2016 r., 3900 g, 54 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
34/2016 brzmiało: „MYŚLNIK”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Salomea Pyryt. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Marcel Kowolik z Książenic

Nerve
- godz. 18.00

ur. 1.09.2016 r., 3610 g, 54 cm

Pola Dudoń z Ornontowic

ur. 2.09.2016 r., 2400 g, 46 cm

Julieta
- godz. 20.00

8.09.2016 r.
CZWARTEK

9-14.09.2016 r.
PIĄTEK- ŚRODA
Mój przyjaciel smok 2D
- godz. 16.00

36

Justyna Sapik z Wilczy

ur. 3.09.2016 r., 3400 g, 53 cm

Zuzanna Egielman z Gliwic

ur. 4.09.2016 r. 2670 g, 49 cm

Destrukcja
- godz. 18.00
Nowe przygody Aladyna
- godz. 16.00

Mechanik: konfrontacja
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Weronika Szurgot z Knurowa

ur. 4.09.2016 r., 3350 g, 53 cm

Dawid Złotnik z Knurowa

ur. 4.09.2016 r., 3200 g, 53 cm
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Żernica, Pilchowice

Żeby szczęście
weszło w każdy dom

Gdy gospodarz zbierze na polu ostatnie kłosy, a gospodynie skończą
plecenie żniwnych koron, przychodzi czas, aby podziękować Bogu za
urodzaj i ludziom za pracę. Tegoroczne dożynki w Pilchowicach
i Żernicy świętowano wyjątkowo uroczyście

Dożynki Sołeckie w Żernicy. Na zdjęciu: Jarosław
Wieczorek,Wojewoda Śląski, Adam Ostalecki, dyrektor
Generalnego Urzędu Wojewódzkiego, Agata Mosiądz Kramorz, przewodnicząca Rady Gminy Pilchowice, Maciej
Gogulla, wójt Gminy Pilchowice oraz Aleksandra Skwara,
zastępca wójta Gminy Pilchowice
„Gospodarze się napracowali,
więc na wczasy pojechali”
- informowali młodzi rolnicy
z Pilchowic

-P

lon niesiemy plon, urodzajny plon /Żeby chleba było
więcej, żeby radość, żeby szczęście/ Weszły w każdy
dom, plon niesiemy plon - słowa dawnej dożynkowej pieśni
rozbrzmiewają wszędzie tam, gdzie rolnicy dziękują za
zbiory, prosząc o pomyślność na następny rok.
W sobotę w Żernicy świętowano Sołeckie Dożynki.
Latem miejscowość dotknęły niszczycielskie nawałnice.
- Na szczęście tym razem pogoda dostosowała się do świątecznego dożynkowego nastroju i nie padało - mówi Andrzej
T. Knapik, uczestnik dożynek.
Dożynki to święto
ludzi i zwierząt

Zgodnie z tradycją świętowanie rozpoczęła uroczysta
msza święta i barwny korowód, który przeszedł ulicami
miejscowości i zatrzymał się w parku przy Domu Kultury.
- Tutaj, jak nakazuje obyczaj, starostowie dożynek
przekazali bochen chleba, wypieczony ze zboża z tegorocznych zbiorów, na ręce Macieja Gogulli, wójta gminy
Pilchowice - tłumaczy Andrzej T. Knapik.
Żernicę odwiedzili również wyczekiwani goście ze
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkańcy podziękowali Jarosławowi Wieczorkowi, wojewodzie śląskiemu oraz
Adamowi Ostaleckiemu, dyrektorowi Generalnego Urzędu
Wojewódzkiego za pomoc w usuwaniu skutków nawałnic
(wojewoda przeznaczył dla żerniczan ponad 152 tys. zł).
Po części oficjalnej dla gości wystąpili: dzieci z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, kabaret Baba z Chopym i zespół
Aeroplan.
Dzień później dożynki świętowały Pilchowice. Scenariusz był podobny: msza dziękczynna, dożynkowy
korowód oraz wręczenie wójtowi świeżo wypieczonego
chleba. Wspólnie bawiono się na pilchowickim targowisku. Mieszkańcom humor dopisywał, bo skutecznie zadbali o to występujący artyści: rozśpiewane i roztańczone
przedszkolaki oraz zespół Avista. Zaskakujący repertuar
zaprezentowali natomiast sopranistka Anna Jakiesz-Błasik i tenor Mikołaj Król. Artyści zaśpiewali najpiękniejsze
arie operowe i operetkowe. Świętowanie zakończyła zabawa taneczna, trwająca, prawie, do białego rana.
jb

Gierałtowice

Ale się działo!

Barwny korowód dożynkowy, prezentacja koron żniwnych, a na deser
koncert zespołu Piersi - dożynki w Gierałtowicach długo pozostaną
w pamięci mieszkańców

J

ak co roku na święto plonów zjechali
gospodarze ze wszystkich stron
gminy, aby wspólnie podziękować
za żniwa. Dożynki rozpoczęły się od
mszy świętej. Po nabożeństwie ruszył dożynkowy orszak. W barwnym
korowodzie ulicami Gierałtowic szli
przedstawiciele powiatowej i lokalnej
władzy, goście z Uherskiego Brodu,
miasta partnerskiego, oraz rolnicy

- gospodynie niosły korony żniwne,
uplecione z tegorocznych kłosów, a
gospodarze prezentowali pomysłowo
ozdobione maszyny rolnicze. Orszak
zatrzymał się na placu targowym,
gdzie starostowie dożynek: Stanisława
Szolc i Krzysztof Rusin obdarowali
dożynkowym chlebem wójta Joachima
Bargiela. Wójt przekazał bochen na
ręce Józefa Bucharczyka, przewodni-

czącego Rady Gminy, z prośbą, aby
rada dzieliła go sprawiedliwie.
Po zakończeniu oficjalnej części
dożynek, miejsce urzędników zajęli
wyczekiwani przez publiczność artyści. Dla gości gierałtowickiego święta
wystąpili: Chór Skowronek, Orkiestra
Dęta OSP Przyszowice oraz, znany
z anteny Radia Silesia, zespół Time.
Gdy na estradę wkroczyła gwiazda
Zespół Time
ze starościną
dożynek
Stanisławą
Szolc

wieczoru zespół Piersi, pod sceną tłum
zawirował. Mało kto oparł się skocznym rytmom i niespożytej energii
grupy. Publiczność tańczyła i śpiewała
razem z zespołem, dając się ponieść
energetycznej muzyce.
Orga n i z ator z y pr z ygotowa l i
atrakcje nie tylko muzyczne: dla
dzieci rozstawiono dmuchane zamki,

strażacy z OSP dali pokaz swoich
umiejętności, panowie z Polskiego
Związku Filatelistycznego chwalili się
swoimi zbiorami, a Zarząd ds. Zarządzania Kryzysowego prowadził akcję
informacyjną „Nie dla czadu”.
Jb, foto:
Wieści Gminy Gierałtowice

informacja własna

Publiczność szalała na koncercie Piersi

Przegląd Lokalny Nr 36 (1225) 8 września 2016 roku

13

ROZMAITOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Festyn rodzinny

Roześmiane dzieci to najlepsza
reklama zabaw na kręgu

Tylko wakacji żal...
Choć jesień za progiem, w niedzielne popołudnie
na skwerze przy ul. 1. Maja wciąż pachniało latem.
Festyn rodzinny połączył pokolenia i roztańczył
knurowian. - Będzie nam brakować tych letnich
imprez - wzdychała pani Monika

P

rzepis na rodzinny festyn jest
prosty: sporo tanecznej muzyki,
szczypta zabaw dla dzieci i dobre towarzystwo. W niedzielę na kręgu
słoneczne przeboje serwował publiczności zespół „Iwona i Piotr”. Grupa ma
wśród knurowian wielu fanów.
- Specjalnie przyszłam posłuchać
Iwonki i Piotra, bo bardzo ich lubię potwierdza pani Katarzyna. - Potrafią
zabawić publiczność i tak zagrać, że
człowiekowi aż weselej na duszy.
Parkiet przy skwerze rzadko świecił pustkami: a to wkraczali roztańczeni dorośli, a to najmłodsi rywalizowali

w konkursach. Dużo radości sprawiły
wszystkim międzypokoleniowe zmagania taneczne: dzieci ramię w ramię
z babcią czy dziadkiem „walczyły” na
krok i rytm.
Festyn rodzinny, zorganizowany
przez Centrum Kultury z inicjatywy
radnych Włodzimierza Gwiżdża, Mariana Gruszki i Piotra Barchańskiego,
nieodłącznie kojarzy się knurowianom
z ciepłymi letnimi wieczorami i biesiadną muzyką.
- Cieszę się, że są organizowane
takie imprezy. Bo co człowiek ma robić
w tym bloku? A tak wyjdzie do ludzi,
Iwona Kobryń
rozbawiała gości festynu

muzyki posłucha, pośmieje się trochę,
a może i znajomych spotka... - mówi
pani Monika.
- Lubię patrzeć jak się młodzi bawią. Tacy piękni niektórzy... Szkoda, że
już wiek nie ten, bo sama bym w tany
ruszyła - dodaje pani Katarzyna.
Niedzielny festyn był przedostatnim spotkaniem z muzyką biesiadną.
- Szkoda, że lato się kończy... wzdycha pani Monika. - Będzie nam
brakować tych imprez...
Knurowian nie trzeba było namawiać na tańce

Sport

Cenne doświadczenia
Pięciu zawodników knurowskiego Fight Clubu
udało się do Zakopanego na zgrupowanie
Kadry narodowej pod patronatem Polskiej
Federacji Kick-boxingu. Celem obozu było
wyłonienie przyszłych reprezentantów Polski na
nadchodzący sezon

W

zakopiańskim hotelu Salomon
zameldowało się około 80
zawodników i trenerów z kilkudziesięciu klubów związanych z kick-boxingiem z całej Polski. W stolicy
polskich Tatr nie mogło zabraknąć
przedstawicieli z Knurowa: Jakuba

Szczęsnego, Szymona Mątewskiego,
Patryka Herdziny, Filipa Pawliny, nad
którymi czuwała tymczasowa kierowniczka grupy Anna Cora.
Treningi odbywały się w Centrum Przygotowań Olimpijskich w
Zakopanem oraz w terenie pod nad-

Tekst i foto: Justyna Bajko

zorem trenerów Kadry Narodowej.
Zawodnicy zostali podzieleni na trzy
grupy semi i light contact, Kick Light
i K1 oraz formuły Full Contactowe.
Jednymi z najcięższych ćwiczeń były
biegi kondycyjno-wytrzymałościowe
po górach.
Knurowscy fighterzy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wyszkolenia. M.in. ciężka i solidna praca
Jakuba Szczęsnego zaowocowała
powołaniem go do kadry Polski na
Mistrzostwa Świata w Kick-boxingu,
które odbędą się na przełomie października i listopada we Włoszech.
Pozostali zawodnicy zostali wyróżnieni nominacją do kadry „C”.

Trochę muzyki, a tyle radości!
informacja własna wydawcy

Szymon Kędzierski

Od lewej: Szymon Mątewski, Cezary Podraza (10 dan w kick-boxingu),
Jakub Szczęsny,Filip Pawlina, Patryk Herdzina
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Nieborowice. Na ratunek Grupie Bojowej „Nieborowice”

Ocalić od zniszczenia

Grupa Bojowa „Nieborowice”, czyli schrony Regelbau 116b oraz Sonderwerk-I, znalazła
w końcu opiekuna. Od roku Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910” pracuje nad
zabezpieczeniem obiektów i udostępnieniem ich w przyszłości zwiedzającym

N

ieborowick ie schrony powsta ł y w 1939 roku ja ko
element 40-kilometrowego
systemu umocnień Oberschlesien
Stel lung (Pozycja Górnośląska przyp. red.). Niemiecka odpowiedź
na polski Obszar Warowny „Śląsk”
nie została jednak wykorzystana w
kampanii wrześniowej. Co więcej,
fortyfikacje w Nieborowicach nie zostały w pełni ukończone. Nie dotarły
na czas kopuły pancerne produkcji
czechosłowackiej, działo przeciwpancerne, ani płyta je osłaniająca, która
ważyła 18 ton.
Schrony przet r wa ł y wojenną
zawieruchę w prawie nienaruszonym stanie. W 1945 roku Grupa
Bojowa „Nieborowice” służyła jeszcze za osłonę dla wycofujących się
wojsk niemieckich. Świadczą o tym
chociażby gniazda KM na stropie
Regelbau 116b oraz obok schronów.
Po wojnie w budynkach detonowano amunicję, miny i niewybuchy,
na co wskazują liczne „blizny” na
ścianach. Z czasem zabezpieczone
i ukryte w leśnej gęstwinie schrony
zaczęły rozpalać wyobraźnię poszukiwaczy przygód, ale nie tylko. Nie
wiedzieć kiedy złomiarze w ycięli
drzwi z ościeżnicami, otwierając
postronnym dostęp do tajemniczych
i niebezpiecznych wnętrz.
Nie zawsze wyprawy do Nieborowic kończyły się szczęśliwie.
- W okolicy bunkra chłopcy w wieku 9-15 lat wykopali prawdopodobnie
zapalnik bomby lotniczej - informowaliśmy na łamach „Przeglądu” w maju
1992 roku. - W wyniku eksplozji paru
chłopców trafiło do szpitala. Ich życiu i
zdrowiu na szczęście nie zagraża żadne
niebezpieczeństwo.

Regelbau 116b
i Sonderwerk-I

w świetle obowiązującego prawa
nie są zabytkami. Niszczałyby zapewne dalej, gdyby nie zainteresowało się
nimi Stowarzyszenie Paramilitarne
„Prochownia 1910” z Gliwic. Od roku
jest prawnym opiekunem Grupy Bojowej „Nieborowice”, dzięki czemu mogło
podjąć się jej rewitalizacji. Pierwsze
efekty widać już gołym okiem: spękania stropów, będące pozostałościami
po detonacjach, wypełniono lepikiem,
aby uchronić wnętrze schronów przed
niszczycielskim działaniem wody. Zabezpieczono wejście do Regelbau 116b
oraz wyjście ewakuacyjne Sonderwerk.
- Zanim przystąpiliśmy do prac
remontowych, musieliśmy najpierw
uprzątnąć ten teren. Natknęliśmy się
na „artefakty” świadczące o tym, że
miejsce było chętnie odwiedzane przez
młodzież - mówi Michalina Guła, członek zarządu stowarzyszenia.
Prezesa „Prochowni 1910”, Grzegorza Bimę, bardziej ucieszyłyby inne
znaleziska. Próbował zgłębić wiedzę o
Grupie Bojowej „Nieborowice”, jednak
w archiwach nie natknął się nawet na
ślad po dokumentacji. Prawdopodobnie została zniszczona lub wywieziona
po wojnie do Rosji.
- Dlatego wciąż nie mamy stuprocentowej pewności, jaką funkcję pełniły
schrony w Nieborowicach - przyznaje.
- Jeśli miały strzec drogi rybnickiej i
trasy kolejki wąskotorowej, to dlaczego
Regelbau 116b nie został tak pomyślany,
aby działo było skierowane w ich stronę?

Zagadkowy fenomen

Pytań bez odpowiedzi jest znacznie
więcej. Wciąż frapują: zaokrąglone kra-

W schronach i ich
pobliżu wciąż można
znaleźć resztki
amunicji

Michalina Guła i Grzegorz Bima uważają
Grupę Bojową „Nieborowice” za fenomen
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Ukryte w leśnej gęstwinie schrony budzą
ciekawość miejscowych i przyjezdnych

wędzie stropów (w niemieckim budownictwie stosowano kąt prosty), bardzo
bliskie sąsiedztwo Regelbau 116b i Sonderwerk, opowieści o podziemnych poziomach i przejściu łączącym oba schrony.
Członkowie Stowarzyszenia liczą,
że z czasem uda się wyjaśnić chociaż
kilka kwestii.
- Bez wątpienia nieborowickie schrony
są fenomenem - przekonuje Grzegorz
Bima. - Budowane były pod czeskie uzbrojenie (kopuły, karabiny), jedynie działo
miało być niemieckie. Wiemy, że obiekty
były gazoszczelne. Miały drzwi z gumową uszczelką oraz filtry. Ciekawostką są
ościeżnice montowane od wewnątrz. W
ścianach niektórych pomieszczeń wciąż
są deski służące do mocowania boazerii.
Chodziło o stworzenie obsadzie schronów
namiastki domu. Zachowały się też głośnie
pozwalające skomunikować się załodze w
różnych częściach budynku.
W czasie porządkowania schronów
odnaleziono kilka ciekawych przedmiotów, m.in. rączkę z gazoszczelnych drzwi
czy łuskę z amerykańskiego samolotu
datowaną na 1942 rok. Co ciekawe, nie
została wystrzelona, tylko rozłupana
dla prochu. Takich odkryć będzie z
pewnością więcej, bowiem opiekunowie
schronów wciąż jeszcze nie odkopali zasypanego pomieszczenia w Sonderwerku.

byłyby atrakcyjnym przystankiem.
Przed stowarzyszeniem jeszcze
dużo pracy, ale jego członkom (są
wśród nich architekci, nauczyciele,
animatorzy, graficy i projektanci) i
wolontariuszom (także z Knurowa)
zapału nie brakuje. Zamierzają przywrócić to miejsce zbiorowej pamięci i
uczynić z niego atrakcję turystyczną.
- Początkowo chcieliśmy przejąć
wszystkie schrony w pobliżu Gliwic
i stworzyć wokół nich ścieżkę turystyczno-dydaktyczną. Niestety, schron
w Bojkowie ma nieuregulowany stan
własności, a schrony w Pilchowicach
są w prywatnych rękach - zdradza
Michalina Guła.

Zostały Nieborowice

Zanim „Prochownia 1910” sięgnie
po granty z konkursów dla organizacji
pozarządowych, liczy na wsparcie wo-

lontariuszy i darczyńców. Chce zdążyć
z zabezpieczeniem R116b przed zimą.
- Potrzebujemy materiały budowlane: lepik, papę termozgrzewalną, cement, zaprawę, piasek, kliniec, stemple
budowlane, siatkę, materiał stalowy,
farby na rdzę i beton oraz młot udarowy - wylicza prezes.
Materia ł y można zostaw ić w
punkcie przy ul. Knurowskiej 17 (leśniczówka) w Kuźni Nieborowiskiej
lub bezpośrednio w nieborowickich
schronach, kontaktując się wcześniej
e-mailowo (prochownia1910@o2.pl)
lub telefonicznie (669 070 459). Można też przekazać darowiznę na rzecz
stowarzyszenia, dokonując przelewu
na konto: 60 2030 0045 1110 0000
0416 6630 (BGŻ Paribas). Zbiórka jest
zarejestrowana w rejestrze MSWiA
pod numerem 2016/2019/OR.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Nie lada atrakcja

- Odkąd pracuję przy schronach,
widzę jak wiele osób tu zagląda. Przyciąga je ciekawość - dodaje Grzegorz
Bima.
Właśnie tę ich ciekawość chce w
przyszłości zaspokoić „Prochownia
1910”, ustawiając przy Grupie Bojowej
„Nieborowice” tablice informacyjne
oraz oprowadzając turystów po Regelbau 116b i Sonderwerk w wybrane dni.
- Kto wie, może uda nam się zrobić
atrapy peryskopu i kopuł pancernych?
- rozmarza się prezes stowarzyszenia. - Gdyby reaktywowano w pobliżu
kolejkę wąskotorową, a są takie plany,
schrony w Nieborowicach z pewnością

Wiele zagadek związanych ze
schronami czeka na rozwiązanie
informacja własna wydawcy
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943
24-51/52/16

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
27-39/16

www.przegladlokalny.eu

Do w ynaję c ia kawaler ka w K nurowie.
Tel. 793 003 767

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 721 292 214

36-37/16

14-39/16

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Powierzchnia
około 80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12.
Tel. 696 444 726

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

34-40/16Y

S p r ze d a m dz i a ł kę b u d ow l a n ą 12 , 5 a
Krywałd. Tel. 507 925 080

1/16-odw.

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

35-37/16

1/16-odw.

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 48 m2,
Knurów, ul. Spółdzielcza. Tel. 513 571 593

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel.792 848 084

34-37/16

Wynajmę garaż w Knurowie i okolicach
do przechowywania syrenki. Tel. 502 635 202

35-36/16

EDUKACJA
English lessons. Tel. 792 237 177

16-43/16

DAM PRACĘ

35-43

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 6.09.2016 r.
do 26.09.2016 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - trzy części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 02 78 17

DYŻURY RADNYCH

35-40/16

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 13.09.2016 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Zespół
Szkoła
Szkoła
Zespół

Podstawowa Nr 2 – ul. Słoniny
Szkolno – Przedszkolny  – ul. Michalskiego
Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkół  Nr 1  – Al. Lipowa

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 8 września 2016 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.
778 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) a także zgodnie z Uchwałą
Nr XX/258/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ul. Alei Lipowej,
Dociepleniowców, pracowników budowlanych zatrudnimy. Tel. 509 675 020

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

POSZUKUJEMY Kolportera ulotek reklamowych, praca na terenie Śląska. Wysokie
wynagrodzenie. Telefon kontaktowy: 501 676
679 (godz. 08:00-16:00)

projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego
obszar w rejonie ul. Alei Lipowej, wraz z uzasadnieniem
i z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 19 września 2016 r. do 19 października 2016 r.,

36-38/16

SPRZEDAM
Sprzedam wyposażenie baru. Tel. 32 235
21 12

36/16

36/16

Zatrudnię barmankę. Tel. 32 445 06 71

32-39/16

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

30-51/52/16

FINANSE
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE. Tel.
32 348 61 68, 504 819 404. Pośrednik CDF
S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

36-39/2016 bold

MOTORYZACJA
Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
31-39/16

NIERUCHOMOŚCI

M ę żc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

1/16-odw.

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666

13-39/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 666
13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/16-odw.

w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój
nr 3, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
odbędzie się w dniu 12 października 2016 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój
nr 12 (sala sesyjna).
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
3 listopada 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 2001 r. 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 2014 r. poz. 1114 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.

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

30-51/52/16

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta
Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta
Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.

Do wynajęcia kawalerka Knurów ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953

36-37/16
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Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Foto: Piotr Skorupa
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Sportowiec z Knurowa
do Rio nie pojechał, ale...

O
Krystian już dostał od Sławomira Tokarza klubową
koszulkę Spartana. Reszta atrakcji 25 września

Pomagamy
Krystianowi

K

rystian ma 4 lata i cierpi
na zespół wielu złożonych zaburzeń rozwojowych.
Potrzebuje wsparcia, by móc
korzystać z terapii wczesnego
wspomagania rozwoju. Na apel
najbliższych chłopca odpowiedzieli m.in. sportowcy. Trener Górnika Zabrze - Marcin
Brosz przekazał na licytację
koszulkę Mariusza Przybylskiego, z kolei szkoleniowiec
z knurowskiej Akademii Piłki
Nożnej - Dawid Dybcio podarował trykot Cracovii.
Specjalną imprezę z myślą
o Krystianie przygotowuje
Klub Sportowy Spartan.
- Już dzisiaj zapraszamy do
naszego klubu w niedzielę 25
września - zachęca założyciel
Spartana, Sławomir Tokarz,

który zdecydował się pomóc
po rozmowie z wujkiem Krystiana, Mateuszem Rejniakiem. - Przygotowujemy wiele
atrakcji, w tym pokaz sportów
walki i tańca. Odbędzie się
również licytacja atrakcyjnych
gadżetów sportowych. Koordynatorem całej akcji jest Piotr
Popławski.
Dodajmy, że Krystian jest
przedszkolakiem, chodzi do
grupy specjalnej „Kubusiowa
rodzinka” w Słoneczku.
Impreza w Spartanie trwać
będzie w godzinach 14.0018.00, a informacje o Krystianie i przygotowywanych
akcjach możecie śledzić na
Facebooku (w wyszukiwarkę
wpiszcie Pomoc Krystianowi).
PiSk

statnim olimpijczykiem
z Knurowa był Józef Gilewski. Pięściarz Concordii
Knurów, a w zasadzie wychowanek tego klubu, który dostąpił zaszczytu reprezentowania naszego kraju nie tylko
w czasie igrzysk olimpijskich,
ale również w mistrzostwach
świata i mistrzostwach Europy. Gilewski na olimpiadę
pojechał w 1996 roku, gdy
światowe święto sportu trwało w Atlancie.
Niedawno zakończyły się
igrzyska w Rio de Janeiro.
Do Bra z ylii nie pojecha ł
sportowiec z Knurowa, ale...
- W naszym stroju wystąpiła m.in. nasza zapaśniczka
Monika Michalik, która zdobyła brązowy medal - mówi
Robert Tomasik współwłaściciel marki Berkner, producenta odzieży sportowej z
Knurowa. - Ponadto na olimpiadzie w Rio ubieraliśmy
zapaśniczki i zapaśników
z Łotwy i Białorusi, z kolei
przy okazji innych imprez w
naszych strojach występowali
m.in. paraolimpijczycy.
St roje z logo Berk ner
są znane i cenione na europejskim rynku od 27 lat
(siedzibę w Knurowie ma od
roku 2004). Zaopatrują się w
nie m.in. kolarze, łyżwiarze
szybcy i narciarze.

pliny musi być wytrzymały
na szar panie, a przy tym
sprężysty i przylegający do
ciała - kontynuuje Robert
Tomasik.
Firma Berkner nie tylko
szyje stroje sportowe, ale i zajmuje się ich projektowaniem
i obróbką graficzną zamieszczanych na nich reklam.

Nie d a s i ę u k r yć , ż e
prz ed st aw iciele k a ż dej z
tych dyscyplin potrzebują
strojów, które sprawdzą się
w różnych warunkach.
- Ko n t y n u u j ą c t e m a t
naszej medalistki Moniki
Michalik oraz innych zapaśniczek i zapaśników należy
zwrócić uwagę na to, że strój
dla przedstawicieli tej dyscy-

Wracając do Rio de Janeiro, sportowcy w strojach
knurowskiej firmy zdobyli
cztery medale, jeden srebrny
i trzy brązowe. - Na pewno
jest to miłe, ale nie przywiązujemy do tego jakiejś szczególnej uwagi - mówi na zakończenie Robert Tomasik.
PiSk

Lista zapaśników występujących w strojach wyprodukowanych
przez firmę Berkner, którzy zdobyli medale na olimpiadzie w Rio:
- srebro - Maryja Mamashuk (Białoruś) - 63 kg, styl wolny,
- brąz - Monika Michalik (Polska) - 63 kg, styl wolny,
- brąz - Ibrahim Saidau (Białoruś) - 125 kg, styl wolny,
- brąz - Javid Hamzatau (Białoruś) - 85 kg, styl klasyczny.
Po t ym, jak Monika Michalik zdobyła medal olimpijski,
na facebookowym profilu Berkner Premium Sportswear znaleźliśmy taki wpis:

Foto: Piotr Skorupa
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zespoły wzięły udział
w turnieju char y taty wnym „Gramy dla Laury”, który 3 września odbył
się na obiektach Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Knurowie. 15 z nich wybrało
rywalizację na boisku piłkarskim, a 8 wystąpiło w turnieju
siatkówki plażowej.
W ramach imprezy odbyła się licytacja gadżetów
sportowych.
PiSk

NAJLEPSZA CZWÓRKA
TURNIEJU
SIATKARSKIEGO:
1. SALUTE TOMMY
2. DRES TEAM
3. URODZENI BY ZWYCIĘŻAĆ
4. STAROŚĆ NIE RADOŚĆ

NAJLEPSZA CZWÓRKA
TURNIEJU
PIŁKARSKIEGO:
1. ZBYSZEK KOŁODZIEJ TEAM
2. SUNDAY BOYS
3. APN TRENERZY
CONCORDIA
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Z całego serca dziękujemy organizatorom, sponsorom,
patronom medialnym, sędziom, osobom, które pomagały
w trakcie turnieju oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się
do organizacji Charytatywnego turnieju piłki nożnej
i siatkówki plażowej „Gramy dla Laury”.
Dziękujemy agencji reklamowej Oferta
za przygotowanie dla nas pięknych podziękowań.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas
swoją obecnością na turnieju i którzy wsparli Laurę.
Dziękujemy drużynom APN Trenerzy i Concordia,
które zajęły wspólnie 3 miejsce i przekazały puchar Laurze.
Ogromne podziękowania należą się drużynom,
które poświęciły swój czas i wzięły udział w turnieju.
Dziękujemy za ich piękną grę. Dla nas nie jest ważne, które
miejsce jaka drużyna zdobyła,
dla nas wszyscy jesteście zwycięzcami!
Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Rodzice Laury

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Siatkarze i piłkarze zagrali dla Laury

- Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację
zbiórki dla Laury. To, co razem zrobiliśmy było wspaniałe!
- mówi Jacek Szurgot, pomysłodawca turnieju. - Szczególnie
chciałbym podziękować tym, którzy zostawili na turnieju kawał
serducha: rodzicom Laury, Basi Malczyk, Piotrowi Dwulatkowi,
Patrykowi Pietraczykowi, Zbyszkowi Rabczewskiemu
i Markowi Krysiukowi. Jesteście wielcy!

17

SPORT

www.przegladlokalny.eu

Powrót Michała Zielińskiego
Historia zatoczyła koło. Po rundzie jesiennej 2006 roku
Michał Zieliński odchodził z Concordii Knurów do Polonii
Bytom. Już w trakcie rundy jesiennej roku 2016
został wypożyczony z Polonii do Concordii

M

pewniakiem nie tylko do gry, ale
i „maszynką” do strzelania goli.
W tym miejscu warto przypomnieć, że w najnowszej historii Concordii Knurów (po
likwidacji GKS i założeniu KS)
popularny „Zielu” rozegrał w
jej barwach 89 meczów ligowych. Strzelił w nich aż 49 goli.
Ostatniego w rundzie jesiennej
sezonu 2006/2007. Wiosną reprezentował już Polonię Bytom,
która posłużyła jako trampolina, bo kolejne kluby w karierze
Michała Zielińskiego to Korona
Kielce, GKS Katowice, Górnik
Zabrze i Cracovia.
Ostat nio znow u broni ł
barw Polonii Bytom, jednak

tuż przed zamknięciem okienka transferowego postanowił
wrócić do Knurowa. Wcześniej,
w lipcu przeszedł operację
przepuk liny pachwinowej i
obecnie przygotowuje się do
powrotu na boisko.
Michał Zieliński to nie tylko zawodnik, któr y ma na
swym koncie ponad sto występów w ekstraklasie i epizod w

reprezentacji Polski. To przede
wszystkim dobry człowiek,
który zjednał sobie kibiców
wielu klubów. Najlepszym na
to dowodem jest internetowy
wpis sympatyków Polonii Bytom, którzy na wieść o tym, że
opuszcza stadion przy Olimpijskiej, napisali: Zielu, Zielu...
- dzięki za wszystko!
PiSk

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

imo, że w dotychczasowych sześciu kolejkach
Concordia strzeliła 10 bramek,
pozyskanie napastnika, i to
doświadczonego, wydawało się
od pewnego czasu koniecznością. Należy przecież pamiętać,
że dwóch najlepszych strzelców minionego sezonu nie
ma obecnie w kadrze knurowskiego klubu. Tomasz Młynek
przechodzi rehabilitację po
ciężkiej kontuzji, natomiast
Solomon Mawo, by zapewnić
odpowiednie warunki sobie i
najbliższym, postanowił wyruszyć w świat.
W takich okolicznościach
Michał Zieliński wydaje się

Michał Zieliński debiutował
w reprezentacji Polski za czasów
selekcjonera Leo Beenhakkera ,
a następnie w Górniku Zabrze
współpracował z obecnym trenerem
kadry - Adamem Nawałką

8 października 2005 roku Michał Zieliński zagrał
w barwach Concordii przeciwko... Polonii Bytom

IV liga

Tańczący
z Wilkami

5. KOLEJKA

W prestiżowym starciu Wilków Wilcza
z Concordią Knurów gospodarze
prowadzili 1:0, jednak trzy punkty
wywalczyli goście, zwyciężając 3:1

Grali tu i tam

Można powiedzieć, że konfrontacja Wilków z Concordią
była spotkaniem dobrych znajomych, wszak Gajewski, Kopczyński i Żyrkowski grali kiedyś
w Knurowie, a Karwowski był
w poprzednim sezonie zawodnikiem klubu z Wilczy. Do tego
grona należy dodać trenera Wilków, a niegdyś piłkarza Concordii - Jacka Wiśniewskiego.

Wilki oﬁarą
spółki Szczurka

Wyższa pozycja w tabeli
i atut własnego boiska przemawiały za Wilkami. Knurowianie mają jednak w swych
szeregach k ilku charakternych zawodników. Jednym z
nich jest bez wątpienia Michał
Szczurek, który strzelając gola
na 1:1 dał wyraźny sygnał, że
18

Concordia nie ma zamiaru
prosić o najniższy wymiar kary.

Gol nr 700.

21-letni Michał Szczurek
strzelił w minioną sobotę gola
numer 700. w najnowszej historii Concordii (po likwidacji
GKS i powołaniu KS).
1. bramka w historii KS
Concordia została zdobyta 9
sierpnia 2003 roku. Na listę
strzelców w pisał się w tedy
Michał Zieliński, który właśnie jest o krok od ponownego
debiutu w knurowskim klubie.

Spadek o 7. miejsc

W porównaniu z poprzednim tygodniem drużyna z Wilczy spadła w tabeli o aż 7. miejsc.
Na taki „zjazd” złożyły się dwie
porażki z rzędu z MKS-em Lędziny i Concordią Knurów.
Piotr Skorupa

Concordia - Drzewiarz Jasienica 0:3
0:1 Kuder (7), 0:2 Gajda (43), 0:3 Romanowicz (76).
Concordia: Kuczera, Pilc 77. Michał Mikulski, Szczurek, Mateusz
Mikulski, Gałach, Bąk, Buchalik, Górka, Bartoszewicz 68. Knot,
Sikora 55. Idziaszek, Gajek 59. Karwowski.
MKS Lędziny - Wilki Wilcza 3:1
0:1 Gajewski (25 – rzut karny), 1:1 Turczyński (30), 2:1 Masternak
(44), 3:1 Masternak (67 – rzut karny).
Wilki: Matras, Rajca, Leszczyński, Saborowski 68. Gierczak,
Kaczmarek, Steuer, Tabiś 58. Kravtsiv, Gajewski, Mnochy 64.
Kopczyński, Żyrkowski, Sewerin.
Beskid Skoczów - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1:0, Granica
Ruptawa - LKS Czaniec 1:3, Polonia Łaziska Górne - Krupiński
Suszec 3:1, Orzeł Mokre - Unia Racibórz 0:3, Szczakowianka
Jaworzno - LKS Bełk 1:3, Spójnia Landek - Iskra Pszczyna 0:0,
GKS Radziechowy Wieprz - Gwarek Ornontowice 0:1.

Biorę to na klatę
i tym razem
ryzykuję
Tuż przed zamknięciem
poprzedniego wydania Przeglądu Lokalnego, a więc –
używając terminologii piłkarskiej - tuż przed zamknięciem
letniego okienka transferowego, zadzwonił do mnie prezes
Concordii. To, że zadzwonił
to nic szczególnego, bo dość
często rozmawiam z Wojciechem Górką. Szczególny był
temat tej rozmowy, ale o tym
za chwilę.
W tym samym czasie na
telefonie „wisieli” dziennikarze z Przeglądu Sportowego
zbierając informacje dotyczące zainteresowania Kamilem
Grosickim angielskiego klubu
Burnley. No i na pierwszej
stronie czwartkowego wydania tego sportowego dziennika można było przeczytać:
„Yes! Kamil Grosicki spełnił
marzenia. Zagra w Anglii.
Kupiło go Burnley”.
Gdy gazeta trafiła do kibiców, informacja, która miała
być fajnym newsem, brzmiała
jak kiepski żart. Bo ostatecznie Grosicki kontraktu nie
podpisał.
Przegląd Sportowy podjął
ryzyko i wyszło, jak wyszło.
Wracając do telefonu od
sternika knurowskiego klubu, muszę przyznać, że ja nie
zaryzykowałem i nie podją-

łem próby dokonania zmian
na naszej pierwszej stronie.
Prezes Concordii twierdził co
prawda, że do Knurowa wraca
były reprezentant Polski, ale
mimo usilnych starań nie
otrzymałem potwierdzenia
z Polonii Bytom. Dlaczego
z Polonii? Bo news dotyczył
Michała Zielińskiego, który
właśnie tuż przed zamknięciem okienka transferowego,
i zamknięciem ubiegłotygodniowej gazety, miał zostać
wypożyczony do Concordii.
M icha ł Pol, nacz el ny
Przeglądu Sportowego wpadkę z transferem „Grosika”
skomentował tak: „Cóż, shit
happens. W tworzeniu gazety
jak na boisku, trzeba podjąć
ryzyko… A najbardziej to żal
Grosika, my w Przeglądzie
Sportowym bekę przeżyjemy
;)” – napisał na Twitterze.
Mi nie pozostaje nic innego, jak wziąć na klatę całą
odpowiedzialność za brak
newsa o powrocie „Ziela”.
Tydzień temu nie zaryzykowałem, ale muszę przyznać,
że Michał Pol trochę mnie
podpuścił tym swoim twitem.
I tym razem postanowiłem
zaryzykować i sprzedać Wam
info, że w Concordii zagra…
Niane.
Piotr Skorupa

informacja

6. KOLEJKA
Wilki Wilcza - Concordia 1:3
1:0 Gajewski (14), 1:1 Szczurek (68), 1:2 Czajka (75), 1:3 Górka (85).
Wilki: Matras, Rajca, Leszczyński, Steuer, Kaczmarek 50. Zalesiński, Tabiś, Gierczak 65. Kravtsiv, Gajewski, Kopczyński 58.
Mnochy, Żyrkowski, Sewerin.
C onc ordia: Kuc zera, Pilc,
1. Jasienica
18
Szczurek, Mateusz Mikulski,
2. Radziechowy
15
Czajka, Bartoszewicz 65. Lip3. Czaniec
15
ka, Gałach 75. Michał Mikulski,
4. Bełk
12
Gajek 46. Karwowski, Górka,
5. Landek
11
Bąk, Buchalik 58. Sikora.
6. Łaziska Górne
10
Beskid Skoczów - MKS Lędzi7. Lędziny
10
ny 0:0, Iskra Pszczyna - Pod8. Racibórz
9
beskidzie II Bielsko-Biała 0:2,
9. Ornontowice
7
Drzewiarz Jasienica - Granica
10. Skoczów
7
Ruptawa 4:0, Gwarek Ornonto11. Concordia
7
wice - Polonia Łaziska Górne
12. Szczakowianka
7
1:3, Krupiński Suszec - Orzeł
13. Ruptawa
7
Mokre 0:0, Unia Racibórz 14. Wilki
6
Szczakowianka Jaworzno 1:1,
15. Podbeskidzie II
4
LKS Bełk - Spójnia Landek 2:0,
16. Pszczyna
4
17. Mokre
4
LKS Czaniec - GKS Radzie18. Suszec
1
chowy Wieprz 0:3.
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Foto: Szymon Kędzierski

Poliuretan
zastąpił mączkę

Gimnazjaliści z knurowskiej „Jedynki”
na nowy rok szkolny dostali w prezencie
odnowione boisko do siatkówki i koszykówki

J

eszcze przed wakacjami zajęcia odbywały się na boisku,
którego nawierzchnię stanowiła mączka ceglana. - Cieszymy
się, że to już historia, bo mączka
nie dość, że pyliła to na dodatek
lepiła się do obuwia i była wnoszona do szkoły - mówi nam
Barbara Hankus, dyrektor
MG-1. - Teraz po mączce nie
ma już śladu, natomiast boisko
posiada nawierzchnię poliuretanową, a to spowodowało,

że obiekt stał się estetyczny i
bezpieczniejszy.
Jako grono pedagogiczne,
a także uczniowie i ich rodzice
jesteśmy wdzięczni, że po wielu
latach obiekt został wyremontowany i od nowego roku szkolnego służy naszej młodzieży.
W czasie rozmowy z dyrektor Barbarą Hankus dowiedzieliśmy się również, że
w najbliższym czasie zostaną
jeszcze przeprowadzone prace

kosmetyczne przy obiekcie.
Nie zakłócą one jego funkcjonowania, bowiem dotyczyć
będą m.in. zasiania trawy w
sąsiedztwie placu gry. W przyszłym roku dyrekcja szkoły w
ramach własnych środków ma
zamiar zamontować tak zwane
piłkochwyty.
Najbl i ż s z e i nwe s t yc j e
sportowe są planowane przy
Miejskich Szkołach Podstawowych nr 4 i 7.
PiSk

Piotr Surówka (zastępca prezydenta Knurowa):

- Na bieżąco staramy się unowocześniać bazę sportową przy naszych placówkach
oświatowych i w tym roku nadszedł czas na remont boiska przy Miejskim Gimnazjum nr 1. Została tam zmieniona m.in. nawierzchnia, co zdecydowanie poprawiło
komfort gry w siatkówkę bądź koszykówkę. Ponadto na obiekcie zamontowano
nowe tablice wraz z koszami oraz słupki do których mocuje się siatkę.
Przeprowadzenie tych wszystkich prac kosztowało ponad sto tysięcy złotych i dzięki
nim obiekt zyskał nowe życie, a młodzież może teraz w bezpiecznych warunkach
uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego.

3. KOLEJKA:
Orzeł Stanica - Ruch II Kozłów
1:0, Start Kleszczów - Concordia II Knurów 1:5, Pogoń
Ziemięcice - LKS 45 Bujaków
1:0, Quo Vadis Makoszowy Sośnica Gliwice 1:1, Naprzód
Świbie - Burza Borowa Wieś
0:2, Leśnik Łącza - Wilki II Wilcza 1:4, Naprzód Łubie - Start
Sierakowice 0:2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Stanica
Burza
Sośnica
Concordia II
Sierakowice
Świbie
Quo Vadis
Kleszczów
Ziemięcice
Wilki II
Łubie
Bujaków
Kozłów II
Łącza

9
9
7
6
6
6
4
3
3
3
3
3
0
0

Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie ogłasza nabór drużyn do rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej w sezonie
2016/17.
W rozgrywkach mogą brać
udział zawodnicy urodzeni w
roku 2000 i starsi.
Mecze odbywać się będą

w hali MOSiR w Knurowie-Szczygłowicach w poniedzia ł k i w godzinach w ieczornych.
Termin zgłoszeń mija 15
września br. Zainteresowani
proszeni są o kontakt telefoniczny z Działem Organizacji
pod nr 32 335-20-14 lub 602724-457.

2. KOLEJKA:
A KS Miko ł ów – Conc ordia
Knurów 1:7
Bramki dla zwycięskiej drużyny strzelały: Iwańska 3,
Drewięga 2, Nowosielska,
Stachnik.
Polonia Tychy - Rekord II
Bielsko-Biała (przełożony),
Gwarek Ornontowice - LKS
II Goczałkowice Zdrój (nie
odbył się), Wisła Skoczów ROW Rybnik 0:18, Gimnazjum
Istebna - UKS Gamów (nie
odbył się).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ROW
Concordia
Tychy
Ornontowice
Goczałkowice II
Rekord II
Istebna
Gamów
Mikołów
Skoczów

6
6
3
3
0
0
0
0
0
0

Jatta Puchar Polski

Nie wpadli na siebie
W trzeciej rundzie Jatta
Pucharu Polski wystąpią trzy
druży ny z naszego terenu.
Los sprawił, że nie wpadły
na siebie w czasie losowania
par, które rywalizować będą

o awans do półfinału.
W meczach, które zaplanowano na 14 września (g.
16.30) z ag rają: LKS Wi l k i
Wilcza – GKS Piast II Gliwice
SA, LKS Jed ność 32 Prz y-

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

szowice – Górnik II Zabrze
SSA, KS 94 Rachowice – KS
Concordia Knurów, KS Burza
Borowa Wieś – GKS Gwarek
Ornontowice.

Mazurek Dąbrowskiego
dla Dawida Kołodzieja
D

awid Kołodziej kilka lat
temu był utalentowanym
zawodnikiem knurowskiej
Akademii Piłki Nożnej. Choroba przerwała jego marzenia,
ale jak się okazało, nastolatek
wraz z rodziną i lekarzami
stoczył zw ycięski bój. Nie
poddał się i niedawno stanął
na najwyższym stopniu podium słuchając przy okazji
Mazurka Dąbrowskiego.
Obecnie Daw id wcią ż
jest związany z APN-em. Już
nie w roli zawodnika, ale
kierownika drużyny z rocznika 2006, którą prowadzi
trener Krzysztof Nieradzik.
A w zakończonej niedawno
„Onko-Olimpiadzie” młody
knurowianin wywalczył dwa
złote i dwa srebrne medale. Na
najwyższym stopniu podium
stanął po deblow ym zw ycięstwie z tenisie stołowym i
badmintonie. Srebrne krążki
zdobył w tych samych dyscyplinach, w grze pojedynczej.
„Onko-Olimpiadę” orga-

Foto: prywatne

III liga
kobiet

Klasa B

Dawid Kołodziej (z lewej) cztery razy stawał
na podium „Onko-Olimpiady”

nizuje Fundacja Spełnionych
Marzeń, a wzięło w niej udział
ponad trzystu pacjentów z
ośrodków onkologicznych z

Polski, Ukrainy, Turcji, Rumunii, Słowacji i Litwy.
PiSk
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Poczuć magię sceny
Szczygłowice

Foto: Mirella Napolska

www.przegladlokalny.eu

Jak co roku, w Domu Kultury w Szczygłowicach,
pod koniec sierpnia dzieci i młodzież spotkały się
na warsztatach wokalno-taneczno-teatralnych.
To żywa wizytówka Studia Piosenki i Musicalu,
które działa tu już od 11 lat
będzie dotyczyć relacji damsko-męskich.
Trzy pozostałe grupy będą
wspólnie szykować musical
utrzymany w klimatach bliskich Piotrusiowi Panowi i
jego Nibylandii, zaś autorką
scenariusza tej luźnej adaptacji
będzie Agnieszka Bielanik-Witomska. W sierpniu dzieci pod
kierunkiem Małgorzaty Ochabowicz przygotowywały scenę
taneczną do muzyki z „Piratów
z Karaibów”, która zapewne
zostanie użyta w przedstawieniu. Premiera jest planowana
na drugą połowę lutego.
To już 12. rok funkcjonowania Studia Piosenki i Musicalu
przy knurowskim Centrum Kultury. Dziś wśród jego adeptów
są nie tylko, jak dawniej, mieszkańcy Szczygłowic, ale różnych
rejonów Knurowa, a nawet innych miejscowości. Niektóre
osoby przychodzą do Studia od
dobrych kilku lat, zmieniając
tylko grupy wiekowe. Nie ma
co – muszą lubić te zajęcia.
Agnieszka Bielanik-Witomska podkreśla, że praca nad
kolejnymi przedstawieniami
to praca zespołowa – nic by
się nie udało bez świetniego
współdziałania z Małgorzatą
Ochabowicz czy akustykiem.
- Mamy też świetne warunki, jakie daje nam Dom Kultury
– to szczęście, że dzieci mogą się
tu spotykać, operować kostiumem, rekwizytem, mikrofonem,

poczuć scenę, współtworzyć jej
magię – mówi pani Agnieszka. – Lada dzień rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wszystkich chętnych zapraszamy 14
września na salę widowiskową
Domu Kultury, gdzie odbędą
się zebrania z rodzicami oraz
pierwsze zajęcia.
Spotkania 14 września odbędą się w czterech odsłonach
– dla poszczególnych grup
wiekowych: o godz.16.00 organizatorzy zapraszają Śpiewające Słoneczka (6-latki), o 16.30
Kolorowe Nutki (7-9-latki), o
17.30 Happy Band (10-12-latki), a o 18.30 Bez Nazwy (od 13
lat). Więcej informacji można
uzyskać, dzwoniąc do sekretariatu Domu Kultury w Szczygłowicach (tel. 32 332 63 84).
MiNa

Warsztaty to zachęta do kontaktu ze sztuką na co dzień
Śpiew daje radość i pozwala lepiej
poznać własne możliwości

Foto: Mirella Napolska

W

arsztaty tradycyjn ie prow a d z i ł y :
Agnieszka Bielanik-Witomska, pracująca nad
głosem uczestników, a także reżyserią i scenariuszami premier
przygotowywanych w Studiu
oraz Małgorzata Ochabowicz,
wieloletnia tancerka Teatru
Rozrywki w Chorzowie, czuwająca nad tańcem i choreografią.
W Studiu Piosenki i Musicalu śpiewają młodzi artyści w
różnym wieku – od przedszkolaków po licealistów. Ostatnimi czasy przybywa zwłaszcza
najmłodszych. Zeszłego lata
na letnie warsztaty przyszło
ich tylu, że pojawił się pomysł
utworzenia dodatkowej, czwartej grupy – właśnie dla 6-latków.
Śpiewające Słoneczka, bo o nich
mowa, w ciągu roku będą przychodzić dwa razy w tygodniu
na krótsze niż ich starsi koledzy,
półgodzinne spotkania.
Ja k zw yk le, sierpniowe
warsztaty były zapowiedzią
tego, co wydarzy się w nadchodzącym roku szkolnym.
Najstarsza grupa (Bez Nazwy) pracowała nad utworem
„Willkommen” z popularnego musicalu „Cabaret”. To ta
piosenka będzie wstępem do
przygotowanego przez nich
słowno-muzycznego kabaretu.
Młodzi artyści pokażą, co im
w duszy gra – to oni sami mają
stworzyć scenariusz widowiska. Wiadomo już, że tematyka
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