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Haracz
za odrolnienie

Wyspa (dorosłych) dzieci

str. 4

Chcesz na gruncie rolnym wybudować
drogę – zapłać za odrolnienie. Tak
każe państwo. Nawet milion złotych
może kosztować miasto samo tylko
odrolnienie pasa terenu, na którym
zamierza wybudować drogę do strefy
ekonomicznej

Samobójstwo
w hotelowym
pokoju
Ślusarze i wizaże,
ale bez górników
Nie będzie naboru do klas górniczych
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,
pojawią się za to nowe, atrakcyjne
kierunki

Nie wiadomo, dlaczego 56-letni
mężczyzna targnął się na swoje życie.
Wybrał do tego
nietypowe miejsce
– hotelowy pokój

czytaj
na str. 7

str. 3
informacja własna wydawcy

str. 18

Turniej U-12
– Knurów Cup 2015
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Szczygłowice

Wyrodna „córka”
Nie na wnuczka, a na córkę dała się
nabrać 86-letnia staruszka z ul. Konopnickiej. Chcąc pomóc dziecku, przekazała oszustom 16 tys. zł. Komisariat
Policji wszczął w sprawie postępowanie.

/g/

Ważne

Policja szuka
świadków

Gliwice

Starostwo
czynne dłużej

13 marca (piątek) Starostwo Powiatowe
w Gliwicach będzie czynne dwie godziny dłużej,
tj. od godz. 7.30 do 15.30

D

la przypomnienia informujemy, że zwykle starostwo jest czynne od poniedziałku do środy w godzinach 7.30‒15.30, w czwartek od godz. 7.30
do 17.30, a z kolei w piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30.

/sisp, bw/

/g/

Zaproszenie

Dzień otwarty

Ś

rodowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, działający w Ośrodku
Matka Boża Uzdrowienie Chorych
w Knurowie, zaprasza wszystkich
zainteresowanych na dzień otwarty.
Prezentacja działalności odbędzie się
w czwartek (12 marca) o godz. 11.00
przy ul. Szpitalnej 29.
/g/

informacja własna wydawcy

We wtorek policjanci otrzymali
zgłoszenie o potrąceniu rowerzysty.
Problem w tym, że do wypadku doszło...
21 listopada 2014 roku. O godz. 16.00
na ul. Leboszowskiej w Pilchowicach
kierowca dostawczaka wyprzedzał
cyklistę. Podczas manewru uderzył w
niego i odjechał. Poszkodowany doznał
obrażeń ciała. Liczy, że ktoś widział,
pamięta jeszcze ten wypadek i wskaże
winowajcę.
Świadkowie proszeni są o kontakt z
Komisariatem Policji w Knurowie (tel.
32/ 337 25 00, 997 lub 112).

Knurów

Zebranie
diabetyków

Świąteczna
zbiórka żywności

13

i 14 marca w dyskontach Biedronka przy ul. Szpitalnej i Witosa wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze, dzięki którym Święta Wielkanocne dla podopiecznych
i pensjonariuszy Ośrodka Matka Boża
Uzdrowienie Chorych w Knurowie

Przyszowice

będą radośniejsze.Klienci sklepów
mogą przekazać potrzebującym artykuły z długim terminem ważności
do spożycia np. olej, cukier, mąka,
makaron, konserwy, słodycze, ryż,
kasza, płatki śniadaniowe.

/g/

Knurów

Straty

w inwentarzu
Najpierw ktoś z posesji w Przyszowicach ukradł owczarka niemieckiego. 27-letni właściciel wycenił psa na
1500 zł. Kilka godzin później z posesji
50-letniego gospodarza przy ul Polnej
znikły 3 ule z pszczołami. Mężczyzna
oszacował straty na 1500 zł.
Śledczy z knurowskiego komisariatu
badają, czy za kradzieżami z 6 marca
nie stoi ta sama osoba.
/g/

Zamroczyły
go promile
Policjantów z gliwickiej drogówki już
nic nie zdziwi. Ostatnio byli świadkami
sceny, jakich pełno w serwisie Youtube.
com... W poniedziałek około godz. 21.00
na ul. Zwycięstwa zauważyli jadącego
chodnikiem rowerzystę. 25-latek próbował ominąć znak informujący o przejściu
dla pieszych. Jak rasowy kaskader uderzył
jednak w przeszkodę, bo... był kompletnie
pijany. Badanie wykazało we krwi ponad
2,7 promila alkoholu.
/g/

Zaproszenie

Zarząd Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków zwołuje walne zebranie
członków. Odbędzie się ono w czwartek,
12 marca, w Klubie Gama.
Głównym tematem zebrania będzie
omówienie i zatwierdzenie sprawozdania z ubiegłorocznej działalności
stowarzyszenia.
– Obecność członków KSD obowiązkowa – zastrzegają organizatorzy.
Zebranie rozpocznie się o godz. 16.
/bw/

Ważne dla rolników

Jak dostać
dopłaty
Starostwo Powiatowe
w Gliwicach zaprasza
rolników – mieszkańców
powiatu gliwickiego - na
spotkanie informacyjnopromocyjne dotyczące
przyjmowania
wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich
na rok 2015

S

potkanie odbędzie się 13 marca
o godz. 10 w sali sesyjnej starostwa
(ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice,
budynek A, I piętro).
Spotkanie poprowadzą pracownicy
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Chętni do udziału proszeni
są o przekazanie informacji dotyczącej
uczestnictwa do Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Gliwicach:
telefonicznie (pod nr. 32 332 66 43),
pocztą elektroniczną (e-mail: wos@
starostwo.gliwice.pl) lub faksem (pod
nr.: 32 231 08 22).
/sisp, bw/
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Ważne

Przedsmak Dni
Młodzieży
P

arafialne Centra Światowych Dni
Młodzieży naszego Dekanatu
serdecznie zapraszają do uczestnictwa
we wspólnym przeżywaniu wydarzenia 500 dni do Światowych Dni Młodzieży, które odbędzie się 13 marca
(piątek) w godz. od 18.00 do 22.00
w parafii Matki Bożej Częstochowskiej
w Knurowie. W programie wspólna
Eucharystia o godz. 18.00 w intencji
wszystkich rodzin i osób z naszego dekanatu, które zdeklarowały się przyjąć
do swoich domów młodzież z całego
świata. Ponadto międzynarodowy
różaniec i procesja fatimska (prosimy
zabrać świece), prezentacje, świadectwa, podziękowania wszystkim zaangażowanym w peregrynację krzyża

Sprostowania
Dwa tygodnie temu w tekście Mała
z „Korbą” pomaga zumbą [nr 8/2015 PL,
s. 8], zastosowaliśmy błędną pisownię
nazwiska jego bohaterki. Autorką projektu
„Mała Pomaga” jest Marta Porembska.
Za pomyłkę – serdecznie przepraszamy.
Redakcja

Nie zgadzam się z tym, co pan Mariusz przedstawił w tekście „Misz-masz
z garażami” [PL nr 9/2015]. Chodzi
o fragment wypowiedzi, w której miałem
mu rzekomo grozić. Rozmawiałem z panem Mariuszem dwukrotnie (pod koniec
2014 i na początku 2015 roku) i ani razu
nie kierowałem wobec niego gróźb. Nie
zastraszałem też żadnego z sąsiadów –
właścicieli garaży murowanych.

i ikony Salus Populi Romani, wspólny
śpiew hymnu Światowych Dni Młodzieży, czuwanie przed Najświętszym
Sakramentem, Apel Jasnogórski,
wspólna Agapa.
jb

Żernica

Buchnął narzędzia
U złodziei sezon altanowy trwa
cały rok. Jeden z nich włamał się do
altanki w Żernicy, przy ul. Górniczej.
Jak 1 marca zanotowała knurowska
policja, nieznany sprawca, wyważywszy drzwi, ukradł z altanki elektronarzędzia. Łączna suma strat poniesionych przez właścicielkę – mieszkankę
Knurowa – to około 3000 zł.
MiNa

OGŁOSZENIE EKSPRESOWE
Pilnie sprzedam mieszkanie
w Szczygłowicach, tel. 507 044 581.

Krzysztof Łyko
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Wbrew pozorom strażacy nie szukali lekarskiej pomocy
w szpitalu, ściągnął ich tam alarm, jak się okazało fałszywy

Knurów. 56-latek zaplanował własną śmierć?

Samobójstwo
w hotelowym
pokoju
Nie wiadomo, dlaczego 56-letni mężczyzna
targnął się na swoje życie. Wybrał do tego
nietypowe miejsce - hotelowy pokój

Na początek
- poradnie
Nieborowice

Co się odwlecze, to nie uciecze
– Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej
w Nieborowicach przyjął
pierwszych pacjentów

W

e wtorek dwa strażackie
wozy wyjechały na interwencję do Nieborowic. Jak
się okazało, alarm był fałszywy – w
nowo wybudowanym budynku szpitala przy ostatnich pracach przypadkowo uruchomiły się czujki dymu.
Jednak huczny przyjazd strażaków to
nie jedyna nowość w nieborowickiej
placówce. Również we wtorek szpital
Advancemed przyjął tu swoich pierwszych pacjentów – na razie w poradni.
Pierwotnie szpital miał ruszyć w
czerwcu ubiegłego roku, potem termin
ten przesunięto na listopad 2014 r., ale

co się odwlecze, to nie uciecze – wreszcie się udało.
– Rzeczywiście, we wtorek szpital
zainaugurował działalność, na razie
tylko w części poradnianej – potwierdza Roman Gnot, prezes Advancemed
sp. z o.o., medycznego operatora placówki. – Odbyły się pierwsze wizyty w
poradni naczyniowej, wykonano tam
też pierwsze zabiegi.
Na uroczyste otwarcie całego
obiektu trzeba jeszcze trochę poczekać. Szpitalnych pacjentów placówka
zacznie przyjmować nie wcześniej niż
po długim majowym weekendzie, po

doposażeniu w sprzęt i dopracowaniu
szczegółów grafika pracowników. Póki
co, poradnie startują na warunkach
komercyjnych, jednak placówka zabiega o kontrakt z NFZ. Jest szansa,
że zostanie on podpisany jesienią,
zaś już wcześniej lecznica chce się
porozumieć z innymi ubezpieczycielami, tak, aby pacjenci korzystający z
dodatkowych ubezpieczalni mogli być
przyjmowani w Nieborowicach.
Już działa strona internetowa placówki, przyjmowane są też zapisy na
zabiegi. Oferta będzie bardzo szeroka,
samych poradni specjalistycznych
będzie kilkanaście, do tego kilka pracowni diagnostycznych, a w szpitalu
– 60 łóżek w jedno- i dwuosobowych
salach. – To ma być szpital, gdzie do
pacjenta podchodzi się kompleksowo
– mówi prezes Roman Gnot. – Cała
diagnostyka ma być w jednym miejscu,
zaś po zabiegach leczenie pacjenta mają
prowadzić ci sami, znający go lekarze.
Prezes podkreśla też, że placówka
liczy na dobrą współpracę z knurowskim szpitalem i w żadnym razie nie
zamierza z nim konkurować.

W

środę w recepcji hotelu przy ul. Szpitalnej
pojaw i ł się 56 -let ni
knurowianin i opłacił dobę w
jednoosobowym pokoju. Miał
go zwolnić w czwartek przed
południem. Nikt z obsługi nie
zauważył, by mężczyzna opuszczał hotel po zakwaterowaniu
się. Gość nie zszedł nawet na
śniadanie wliczone w cenę pobytu, a o umówionej godzinie nie
wymeldował się z hotelu.
Zaniepokojony personel próbował dostać się do pokoju. Bezskutecznie. Drzwi były zamknięte, a mężczyzna zostawił klucz
w przek ręconym zamku. Nie
odpowiadał też na wezwania.
Na miejsce wezwano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie. Kiedy otworzyli drzwi, zobaczyli mężczyznę
wiszącego na pasku od spodni.
Nie wiadomo, co sk łoniło

56-latka do popełnienia samobójstwa, ponieważ nie zostawił listu
pożegnalnego. Zastanawiać może
miejsce, jakie wybrał na pożegnanie się z życiem.
- Prowadzimy postępowanie w
sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci - informuje podinsp.
Maciej Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie. - Wykluczyliśmy udział w zdarzeniu
osób trzecich.
Prokurator nie zdecydował
o przeprowadzeniu sekcji zwłok,
tylko od razu wydał ciało rodzinie
knurowianina.
/pg/

Ponure statystyki

Samobójców jest więcej niż
ofiar wypadków komunikacyjnych. W 2012 roku było
ich 5791, a w 2013 aż 8579!
Wynika z tego, że codziennie
23 Polaków popełnia samobójstwo.

MiNa

Knurów

Skok z wiertarką
W środę w nocy, 4 marca o godz.
1.00, knurowski komisariat policji
przyjął informację o kradzieży, do
której doszło przy ul. Niepodległości.
Nieznany sprawca, przewiercając się
przez futrynę i konstrukcję drzwi balkonowych, włamał się do domku jednorodzinnego. Wszedłszy do środka,
zabrał stamtąd komputer o wartości

2500 zł, zegarek od Armaniego wart
1000 zł, torebkę marki Guess oszacowaną na 500 zł, a także 2000 zł i 50
dolarów w gotówce, dwie karty płatnicze, dwa dowody osobiste, prawo jazdy,
dwa portfele – męski i damski oraz
biżuterię. Wartość strat poniesionych
przez mieszkańców to około 4500 zł.
MiNa

Knurów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

We wtorek policjanci udali się na ul.
Poniatowskiego, by zatrzymać 45-letniego mężczyznę ściganego listem gończym. Znajomi przestępcy postanowili
nie sprzedać tanio jego skóry.
Cztery osoby (kobiety w wieku 19-,
20- i 38 lat oraz 17-latek) zaatakowały
funkcjonariuszy, próbujących zatrzy-

mać poszukiwanego listem gończym.
Obrońcy knurowianina wyzywali,
kopali i opluwali policjantów, znieważając i naruszając ich nietykalność.
Agresorów czeka teraz proces
karny i wyrok. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.
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reklama

Muszkieterowie
z Poniatowskiego
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Na widocznym z lewej strony skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i 26 Stycznia powstanie rondo,
od niego też zaczynać się będzie nowa droga biegnąca wzdłuż terenów inwestycyjnych

Knurów

Haracz za odrolnienie
Chcesz na gruncie rolnym wybudować drogę –
zapłać za odrolnienie. Tak każe państwo. Nawet
milion złotych może kosztować miasto samo tylko
odrolnienie pasa terenu, na którym zamierza
wybudować drogę do strefy ekonomicznej

I

nwestor to „towar” poszukiwany.
Samorządy prześcigają się w staraniach o przyciągnięcie przedsiębiorców, którzy ulokowaliby swoją
działalność na ich terenie. Korzyść
oczywista: miejsca pracy i – w różnym
stopniu – wpływy z podatków.

Knurów do rozległych miast nie
należy. Ale mimo to udało się wykroić
około 20 ha terenu z myślą o inwestycjach. To obszar (użytki rolne klasy III)
w sąsiedztwie ul. Szpitalnej, wchodzący
w skład podstrefy gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Formalnie to własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu Agencji Nieruchomości
Rolnych.
Starania o inwestorów łatwe nie
są. Kilka miesięcy temu państwo
jeszcze je utrudniło. Jak? Zmieniając
ustawę o ochronie gruntów rolnych
i leśnych. Uczyniło to w taki sposób,
że teraz za wyłączenie użytków rolnych,
znajdujących się w granicach miasta,
z produkcji, trzeba zapłacić. I to sporo
zapłacić.
Jak wyliczono w magistracie, odrolnienie 16,79 ha obszarów inwestycyjnych
to wydatek 5 milionów złotych. Z takim
kosztem „extra” muszą się liczyć przedsiębiorcy, którzy rozważaliby ulokowanie swojego biznesu w tym miejscu. Nie
trzeba mówić, że taka sytuacja osłabia
pozycję samorządu w zabiegach o przy-

Świry na kółkach

32 332 63 77

– Właśnie tak napiszcie: świry
na kółkach. Myślę o pierwszych
motocyklistach-wariatach, którzy
grzeją po drogach, ile maszyny dały.
Wczoraj wyprzedził mnie taki, sunąc
chyba ze 150 km/h po Niepodległości. I to wtedy, gdy zamierzałem skręcić w lewo. Migacz był z 5
sekund wcześniej włączony i gdy
zacząłem przekręcać kierownicą,
to tylko śmignął mi ten wariat. Nie
rąbnął w moje auto dlatego, że jakiś
instynkt mi podpowiedział, że motocyklista, który majaczył mi się
we wstecznym lusterku, może coś
„wykręcić”, więc o moment wstrzymałem manewr. Jestem zdania,
że za takie szaleństwo powinno się
odbierać prawo jazdy na motocykle
przynajmniej na 10 lat. Może tyle
wystarczyłoby, żeby młody narwaniec zestarzał się trochę i zrozumiał,
że nie warto się wygłupiać...
A. ze Szczygłowic

4

Reklama dźwignią
handlu

– Mieszkam w domu na ul.
Zwycięstwa w Szczygłowicach,
za wiaduktem kolejowym. Nie docierają do mnie gazetki reklamowe
z marketów. Takiego problemu nie
mają sąsiedzi, których domy stoją
przed mostem. Wiedzą o wszystkich
promocjach, kupują towary taniej.
Ja muszę zbierać reklamy z klatek
z osiedla w Szczygłowicach, żeby
być ze wszystkim na bieżąco. Wiem,
że są ludzie od tego, żeby gazetki
trafiły do każdego klienta. Dlaczego
omijają mój dom?
Czesław
Od redakcji: O komentarz poprosiliśmy te sklepy, których oferta
reklamowa najbardziej interesuje
pana Czesława. Lidl poinformował, że kolportaż ulotek planuje

/bw/

Knurów

Skanska przebuduje ulicę
Słowackiego
Niebawem rozpocznie się przebudowa
ul. Słowackiego. Robotami zajmie się firma
Skanska

P

rzed kilkoma dniami rozstrzygnięty został przetarg, który wyłonił wykonawcę inwestycji. Chętnych
było 16 firm, m.in. z Rybnika, Katowic,
Zabrza, Kędzierzyna-Koźla. Najdroższa oferta opiewała na ponad 830 tys.
zł. Skanska zaproponowała niemal
o połowę mniej, gdyż 441 tys. zł. Zadeklarowała, że upora się z zadaniem
w 15 tygodni.
Ul. Słowackiego mocno ucierpiała

w czasie przebudowy kanalizacji. Podczas remontu nawierzchnia zostanie
wykonana z betonowej kostki koloru
grafitowego. Zjazdy będą wyłożone
kostką czerwoną, a chodniki szarą.
Przewidziano też odwodnienie drogi.
Prace obejmą odcinek od skrzyżowania z ul. Puszkina po zabudowania
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego. Wykonawca jest zobowiązany do
udzielenia 5-letniej gwarancji.
/bw/

Knurów

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

ciągnięcie zainteresowania biznesu
Knurowem.
Miasto również czekają dodatkowe
wydatki. Na ukończeniu jest projektowanie drogi dojazdowej do strefy
ekonomicznej (810 m długości + rondo
na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i 26
Stycznia). Samo odrolnienie, należącego
do miast, gruntu pod tę drogę, mogłoby
kosztować aż milion złotych.
Można płakać i płacić, można też
próbować coś zrobić. Knurów rozpoczął

starania o zmianę w przepisach. Chce
przywrócenia postanowień ustawy
o ochronie gruntów rolnych w brzmieniu obowiązującym do 5 września 2014
roku. Aby wzmocnić siłę rażenia prezydent miasta przekonał do swoich racji
Śląski Związek Gmin i Powiatów. Tak
skutecznie, że 30 stycznia 2015 roku ŚZGiP wypracował stanowisko w sprawie
„potrzeby pilnej nowelizacji ustawy”.
– Nowelizacja dokonana w 2014 r. posiada bowiem negatywne skutki z punktu
widzenia możliwości pozyskiwania przez
miasta nowych inwestorów – argumentuje
związek. – Zdarzały się sytuacje, kiedy
przetargi nie odbywały się z powodu wycofywania się potencjalnych inwestorów
ze względu na dodatkowe koszty związane
z opłatą za odrolnienie gruntu, którą
inwestorzy musieliby ponosić.
– W związku z obecną sytuacją
w górnictwie węgla kamiennego i koniecznością wypracowania rządowego programu, który z jednej strony
ma łagodzić gospodarcze i społeczne
skutki restrukturyzacji (likwidacji)
górnictwa, a z drugiej pobudzić rozwój
gospodarczy w innych dziedzinach,
zmiany te stają się tym bardziej konieczne i pilne – argumentują samorządowcy.
Stanowisko zostało wysłane do ministra środowiska, przewodniczących
branżowych komisji sejmowych i senackich oraz do wszystkich parlamentarzystów śląskich.

w oparciu o zagospodarowanie
przestrzeni i liczbę mieszkańców
w obrębie sklepu. Ulica Zwycięstwa
nie znalazła się w opracowanym
obszarze i – jak zapewnia biuro
prasowe – takich przypadków, nie
tylko w Knurowie, jest więcej. Ponadto Lidl tłumaczy się brakiem
możliwości w dotarciu do klientów
mieszkających na peryferiach Knurowa oraz „koniecznością optymalizacji działań”.
Bricomarché przyświeca inna
polityka. Ma swój budżet na materiały reklamowe, korzysta z usług
firmy, która rozprowadza je wszędzie tam, gdzie zamieszkują potencjalni klienci. Nasz rozmówca
obiecał sprawdzić, czy gazetki nie
docierają na ul. Zwycięstwa z przeoczenia, czy z błędu kolportera.
Do zamknięcia wydania nie
otrzymaliśmy stanowiska sieci
Netto.
Not. bw,/g/

Nadzwyczajnie na sesji
W chwili, gdy oddawaliśmy to wydanie do druku,
w ratuszu rozpoczynała się nadzwyczajna sesja
Rady Miasta

W

porządku obrad znalazło się
podjęcie kilku uchwał, m.in.
w sprawach: * zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, * udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Gliwickiemu na
utrzymanie infrastruktury powstałej
w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu
Centralnego”, * zmian w tegorocznym
budżecie gminy, * zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Knurów.
Spore zainteresowanie budzi
punkt w porządku obrad, w którym
ujęto zapoznanie Rady Miasta z pro-

tokołem i wynikami ustaleń analizy
zarzutów zawartych w sprawie „stałego
zamieszkania” czwórki radnych – Marka Sanecznika, Barbary Gawlińskiej-Twardawy, Tomasza Rzepy i Roberta
Furtaka [obszerne fragmenty protokołu
i kulisy sprawy zawarliśmy na łamach
PL w ubiegłym tygodniu – dop. red.].
Rada stanie przed koniecznością zajęcia
stanowiska – przewidziano podjęcie
osobnych uchwał odnoszących się indywidualnie do każdego z radnych.
Ustalenia i wnioski zostaną przekazane
zarówno prokuraturze, jak i wojewodzie
śląskiemu, któremu przysługuje ocena
przebiegu postępowania i jego efekty.
Relacja z sesji w przyszłym wydaniu PL.
/bw/
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Czy słupki wyszły przed szereg?
Prawie wszystkie posesje
na Akacjowej są odsunięte
od drogi, a ta jedna nie. Dlaczego?
– zastanawia się knurowianin

D

ostrzec, by postawił bramę od razu
tak, jak należy?
- Trudno mi powiedzieć, dlaczego,
ale rzeczywiście z tej działki, a także z
sąsiedniej, nie wydzielono fragmentów
pod poszerzenie ul. Akacjowej – informuje Maria Baron, zastępca naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa. – Zatem właściciel tego gruntu rzeczywiście
postawił słupki ogrodzeniowe na swoim
terenie.
Jak dodała pani naczelnik, istnieją też szczegółowe uwarunkowania
nakładane przez prawo budowlane,
więc odpowiedzi o to, czy w tej sytuacji
wolno postawić płot tuż przy drodze
szukaliśmy w Powiatowej Inspekcji
Nadzoru Budowlanego.
– Tego ogrodzenia na razie tam
nie ma, więc póki co nie ma podstawy
do interwencji – mówi Hanna Drozd,
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego powiatu gliwickiego. Jak
się okazało, sprawa ogrodzenia przy
Akacjowej jest znana pani inspektor
– jesienią ubiegłego roku osobiście
była na miejscu przyjrzeć się sytuacji.
– Jeśli właściciel postawi ogrodzenie i
wpłynie do nas wniosek w tej sprawie,
będziemy działać.

Według planów Akacjowa będzie kiedyś szeroka na 15 m

Jednak, jak się dowiedzieliśmy,
prawo budowlane zezwala na postawienie ogrodzenia przy granicy
posesji, zatem nie powinno być tu
problemów.
Co w takim razie będzie z Akacjową, kiedy nadejdzie czas jej gruntownego remontu? Dziś na pierwszych
kilkudziesięciu metrach ulica jest
węższa niż na pozostałej długości.
Czy tak będzie również po jej wyasfaltowaniu? Odpowiedzi szukaliśmy

w miejskim wydziale architektury. I
cóż? Kiedy spojrzy się na plan zagospodarowania przestrzennego Knurowa, okazuje się, że wszystko będzie
jak należy – według przewidywań
Akacjowa na całej długości będzie
miała szerokość 15 metrów. Linia,
wzdłuż której będzie biegła droga,
nie pokrywa się idealnie z dawnymi
g ra nica mi g r u ntów pr y wat nych
(tymi sprzed wykupienia pasa pod
poszerzenie drogi). Stąd szerokości

pasów wykupionych przez gminę od
właścicieli poszczególnych działek
są różne. Jak informuje Wydział
Urbanistyki, Architektury, Strategii
Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych,
pierwsza działka na ul. Akacjowej
jedynie rogiem wchodzi w niniejszą
ulicę. Węższy dziś początek jezdni ma
zostać poszerzony kosztem gruntu
znajdującego się po przeciwnej stronie niż ciąg posesji.
Mirella Napolska

reklama

wa tygodnie temu [nr 8/2015]
pisaliśmy o ulicy Jęczmiennej, której nieutwardzony,
podziurawiony odcinek jest zmorą
dla okolicznych mieszkańców. Pan
Franciszek, mieszkaniec pobliskiej
ulicy Akacjowej, zwrócił się też do nas
z innym nurtującym go problemem
– natury estetycznej. Postanowiliśmy
wziąć sprawę na tapet.
Knurowianin zauważa, że niemal
wszystkie posesje przy Akacjowej są
oddalone od drogi o około metra.
Wszystkie – oprócz jednej.
– Sąsiad wybudował dom na rogu
z ul. Koziełka – mówi pan Franciszek.
– Jeszcze nie ma ogrodzenia, ale już
postawił słupki bezpośrednio przy drodze. Jakiś czas temu gmina wykupiła od
właścicieli posesji pas na poszerzenie
drogi. W tej chwili wygląda to tak, że
wszystkie ogrodzenia są odpowiednio
cofnięte, a w miejscu, gdzie ten sąsiad
się wybudował, będzie węższa droga.
Jak to będzie wyglądać, kiedy droga
zostanie wyasfaltowana? Chyba ktoś
czegoś nie przypilnował.
Knurowianin obawia się też, że
w przyszłości, jak przyjdzie co do
czego, sąsiad będzie musiał rozbierać ogrodzenie. Może lepiej go teraz

Foto: Mirella Napolska
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Knurów. Potrącony owczarek niemiecki konał
w męczarniach

Nie doczekał pomocy

Co robić, gdy zauważymy na drodze ranne
zwierzę? Przykład pani Justyny pokazuje,
że należy czekać. Niestety, owczarek niemiecki,
potrącony przez samochód, pomocy nie doczekał...

14

– W drodze wyjątku, na naszą prośbę
kierownik obiecał, że do godziny ktoś
na pewno przyjedzie.
Dyżurny próbował też skontaktować
się telefonicznie z lecznicami weterynaryjnymi z terenu Knurowa, które mogłyby pomóc psu. Żadna nie odpowiadała.
Komendant twierdzi, że pani Justyna nie chciała dłużej czekać. Poleciła
jego podwładnemu odwołać przyjazd
pracownika schroniska, gdyż uznała,
że szybciej zareaguje gliwicki inspektorat
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Zwierząt Animals.
Po 30 minutach od zgłoszenia
na skrzyżowanie ul. Dworcowej z Przemysłową przyjechali gliwiccy inspektorzy. Za późno – chwilę wcześniej zwierzę
skonało.

Foto: arch. OTOZ Animals

lutego wieczorem samochód
mknący ul. Dworcową potrącił
psa, owczarka niemieckiego. Kierowca
nawet się nie zatrzymał, by pomóc
zwierzęciu. Zrobiła to pani Justyna,
świadek zdarzenia, której empatia nie
pozwoliła przejechać obok obojętnie.
Pies leżał na jezdni i nie mógł się
podnieść. Widać było, że bardzo cierpi.
Kobieta natychmiast powiadomiła telefonicznie Straż Miejską i Policję. Żadna
z tych służb nie jest jednak przeszkolona
do udzielania pomocy rannym zwierzętom, dlatego dyżurny SM obiecał
powiadomić schronisko w Rybniku.
– Zgodnie z umową pracownik schroniska ma 120 minut na podjęcie interwencji – informuje zastępca komendanta
SM w Knurowie, Andrzej Dobrowolski.

Świadkowie twierdzą, że pies konał 3 godziny

Szczygłowice

Siłownia w okresie
przejściowym

Jak nie lód, to błoto – amatorzy siłowni pod
chmurką skarżą się, że teren wokół niej zbyt łatwo
robi się grząski

N

iedawno użytkownicy plenerowej
siłowni w szczygłowickim parku
NOT uskarżali się na oblodzone alejki.
– Ledwo udało mi się przejść – mówiła
jedna z mieszkanek Szczygłowic. Nie6

dawno otrzymaliśmy kolejny sygnał
o trudnościach w dojściu do siłowni
– tym razem spowodowanych przez
błoto. – Jak tam się śnieg roztopił, zrobiło się bajoro. Niektórzy szli poćwiczyć,

www.przegladlokalny.eu
Świadkowie twierdzą, że agonia
owczarka trwała co najmniej 3 godziny.
– Okazało się, że zgłoszenie realizowano na zasadzie „przekazywania
dalej” – OTOZ Animals informuje
w piśmie do prezydenta Knurowa.
– W trakcie rozmowy z dyżurnym Policji
jeden z inspektorów będących na miejscu
został zapewniony, że właściwe służby
zabiorą zwłoki psa z ulicy w krótkim
czasie. Według relacji mieszkańców
Knurowa zwłoki psa zostały zabrane
dopiero 18 lutego 2015 r.
Komendant Dobrowolski wszystkiemu zaprzecza. Tłumaczy, że firma,
z którą miasto podpisało umowę na odbiór martwych zwierząt, przyjmuje zgłoszenia w godzinach od 6.00 do 22.00.
Dlatego o konieczności usunięcia zwłok
psa powiadomiono ją dopiero nazajutrz.
16 lutego (poniedziałek) o godz.
7.55 patrol udał się na skrzyżowanie
Dworcowej z Przemysłową i stwierdził,
że martwy pies został zabrany.
Problemu z opatrzeniem rannych
zwierząt by nie było, gdyby gmina podpisała umowę z lecznicą na całodobowe
świadczenie usług. Taki obowiązek
nakłada na nią Powiatowy Inspektorat
Weterynarii.
– Wysłaliśmy pisma do weterynarzy
z Knurowa i gmin ościennych, ale żaden
nie chciał się podjąć zadania – tłumaczy Anna Lewandowska, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta w Knurowie.
Jak zatem pomóc rannemu zwierzęciu? Pracownicy GKRiOŚ radzą, by takie
przypadki zgłaszać dyżurnemu Straży
Miejskiej. Ten wezwie na miejsce weterynarza, a gdy będzie to niemożliwe,
pracownika rybnickiego schroniska.
W wydziale dowiadujemy się,
że w ciągu roku jest około 6 przypadków,
kiedy trzeba udzielić pomocy rannym
zwierzętom.
Paweł Gradek

ale nie szło dojść! – skarży się mieszkanka Szczygłowic. – Wokół kręgów
z urządzeniami do ćwiczeń – wszędzie
błoto. Teraz jest słońce, to trochę to
obeschnie, ale jak zacznie padać, znowu nie będzie można dojść. Powinien
być jakiś pomyślunek, żeby z tej ścieżki
można było przejść do siłowni. Można
nawet rzucić trochę gruzu, żeby ścieżki
były. Same urządzenia są powyżej,
ale teren dookoła nich jest taki, że jak
jest mokro, to się idzie utopić – dodaje
Czytelniczka.
O pomysł na rozwiązanie problemu
zapytaliśmy w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska urzędu miasta. Jednak,
jak się okazało, nasze pytanie trafiło
pod niewłaściwy adres. – Pod naszą
opieką są wszystkie ciągi komunikacyjne
na terenie parku, natomiast obiekty
rekreacyjne są w trakcie przekazywania do MOSiR-u – to on będzie wkrótce
administratorem terenu siłowni – informuje Anna Lewandowska, naczelnik
WGKRiOŚ.
Trudno również szukać odpowiedzi
w Miejskim Ośrodku Sporu i Rekreacji – trzeba na nią poczekać, aż słowo
stanie się ciałem i siłownia pod chmurką
przejdzie pod trwały zarząd MOSiR-u.
Siłownia działa od niedawna – wystartowała jesienią. Teren wokół niej nie
miał kiedy zazielenić się trawą. Łagodna
zima była dla amatorów ćwiczeń dość łaskawa. Teraz obiekt znalazł się w okresie
podwójnie przejściowym – i pogodowo,
i administracyjnie. Pozostaje czekać, aż
nadejdzie wiosna.
MiNa

tekst sponsorowany

High technology
– Nowe technologie
w służbie
PWiK Knurów
W ramach projektu pn. „Porządkowanie
gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa
i przebudowa systemów kanalizacyjnych”

Samochód do monitoringu

Na przełomie tego roku PWiK dokonało odbioru wykonanego na indywidualne zamówienie specjalistycznego
sprzętu do obsługi kanalizacji.
Na ich zakup PWiK sp. z o.o. tak
jak i na budowę kanalizacji pozyskało
środki w wysokości 82% z Unii Europejskiej.
Wykonane w ramach projektu kilometry kanalizacji (do chwili obecnej przyjęto na stan przedsiębiorstwa
45,4 km nowych sieci kanalizacyjnych)
w ymagają bieżącego utrzymania
i monitorowania zwłaszcza, że trwa jeszcze dla niej okres gwarancji i rękojmi.
Ten profesjonalny sprzęt po testach
wszedł w skład bazy technicznej PWiK
sp. z o.o. i pojawił się na ulicach Knurowa wykonując czyszczenia kanalizacji
nawet w trudno dostępnych dla urządzeń o dużych gabarytach miejscach
dzięki zabudowie na bardzo mobilnym
samochodzie, jak również monitorowanie kanałów samojezdną kamerą
zdalnie sterowaną z wyposażonego
w studio TV samochodu umożliwiającą
zapis wysokiej jakości obrazu.
Wszystkie zaplanowane w 2010 r.
roboty tak dużej, wielomiliono-

wej inwestycji zostały zakończone.
Obecnie będzie wykonywany dodatkowy kontrakt, na który również zostały
pozyskane środki unijne. Kontrakt ten
obejmujący ul. Stokrotki, ul. Kwiatową,
ul. Różaną, ul. Jagły, ul. Karłowicza,
ul. Sienkiewicza, boczna ul. Koziełka,
ul. Moniuszki, ul. Dworcową, ul. Rakoniewskiego, ul. Wilsona w swoim
zakresie uwzględnia budowę kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz
z modernizacją istniejącej pompowni
ścieków pełniącej funkcję pompowni
głównej; budowę kanalizacji deszczowej;
budowę sieci wodociągowej (łącznie
ok. 10 km sieci).
Niestety z firmą, która prowadziła
roboty na tym kontrakcie, ze względu
na zbyt drastycznie mały postęp robót, została rozwiązana umowa. Firma
ta wykazała się brakiem profesjonalizmu
przy organizacji robót, co skutkowało narastającymi opóźnieniami w ich
wykonywaniu.
Rozpoczęto już procedury związane
z rozpisaniem przetargów na dokończenie robót w ramach tego kontraktu,
a wykonanie robót wchodzących w jego
zakres planowane jest do końca 2015 r.

Samochód do czyszczenia kanalizacji
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Knurów. Edukacja

Ślusarze i wizaże,
ale bez górników

Nie będzie naboru do klas
górniczych, pojawią się za to
nowe, atrakcyjne kierunki – Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 szykuje się
do rekrutacji uczniów na przyszły
rok szkolny
Będą nowe proﬁle

Niezależnie od rezygnacji z klas górniczych ZSZ nr 2 otwiera nowe kierunki, i to takie, po ukończeniu których nie
powinno się mieć problemów na rynku
pracy. Dwa z nich pojawią się w Zasadniczej Szkole Zawodowej: „ślusarz” oraz
„mechanik-monter maszyn i urządzeń”. Ich

Koty w potrzebie

Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami Na Rzecz
Kotów Wolno Żyjących działa w Knurowie od
niedawna. Ostatnio pozyskało niewielkie fundusze
na zakup karmy, sterylizację i leczenie kotów.
Na nowe budki dla zwierząt, niestety, już nie
starczyło...

D

o niedawna kotami wolno żyjącymi opiekowało się kilka pań.
Na własną rękę i z własnych skromnych rent i emerytur kupowały karmę
dla zwierząt. W końcu zwarły szeregi i postanowiły działać oficjalnie.
W październiku 2014 roku 15 kobiet
zarejestrowało w sądzie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami Na Rzecz
Kotów Wolno Żyjących. Dzięki temu
mogły otrzymać z Urzędu Miasta dotację z przeznaczeniem na dokarmianie, leczenie i sterylizację kotów. 3 tys.
zł to jednak niewiele w porównaniu
z kocimi potrzebami.
– Potrzebujemy 3 drewniane, solidne
budki z drewna, ocieplone styropianem
– apeluje przewodnicząca stowarzyszenia, Krystyna Burzyńska. Wierzy,
że są w Knurowie „złote rączki”, które
nieodpłatnie wykonają domki dla kotów.
Paniom ze stowarzyszenia zależy,
by każdy mógł pomieścić co najmniej
3 stworzenia. Zainteresowani mogą
zgłaszać się telefonicznie (503 487 547).
W ubiegłym roku panie samodziel-

nie zrobiły i ustawiły przy osiedlowych
śmietnikach kilka domków. Część z nich
nie przetrwała zimy lub została zniszczona.
Pani Burzyńska ze smutkiem stwierdza, że nie każdy podchodzi do ich

inicjatywy ze zrozumieniem. Zrzuca
to na karb niewiedzy.
– Tam gdzie kot, tam nie ma gryzoni
– wyłuszcza jedną z korzyści i przywołuje słowa Artura Schopenhauera: „Nie
miłosierdzie, lecz sprawiedliwość winni
jesteśmy zwierzętom”.
Stowarzyszenie stara się o lokal,
w którym będzie mogło leczyć schorowane koty. Gdy go uzyska, potrzebna
będzie leżanka, kilka foteli i kuwet.
Niestety, panie nie mogą starać się o 1
proc., mimo że stowarzyszenie zostało
wpisane w poczet organizacji pożytku
publicznego. Dlatego w życzliwych jedyna nadzieja.
– Zachęcamy też do wstąpienia
w nasze szeregi – dodaje pani Krystyna.
/pg/

Foto: Paweł Gradek

N

a stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie są już informacje
dotyczące zbliżającego się naboru na
rok szkolny 2015/16. Szkoła z 70-letnią
tradycją od początku istnienia jest
związana z górnictwem, powstała jako
przykopalniana placówka dokształca-

Knurów. Stowarzyszenie prosi o pomoc

Nie wszystkie budki dla kotów przetrwały zimę, paniom
ze stowarzyszenia marzą się budki solidne, drewniane
i ocieplane, liczą na pomoc okolicznych „złotych rączek”

Foto: arch. ZSZ nr 2

foto-migawka

Nowe kierunki powinny pomóc uczniom w szybkim znalezieniu
pracy

jąca. Jednak wobec problemów górniczej branży szkoła podjęła decyzję
wbrew tradycji, za to w zgodzie ze
zdrowym rozsądkiem i dobrem przyszłych absolwentów. - W tym roku nie
będziemy przeprowadzać naboru do
klas górniczych – zapowiada Grażyna
Dąbrowska, dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie. – Biorąc pod uwagę obecną sytuację w górnictwie, jest to najbardziej sensowne
wyjście. Mam wrażenie, że problemy
w górnictwie to sprawa przejściowa
i po pewnym czasie wszystko wróci do
normy. Rezygnując z rekrutacji do klas
górniczych też nie traktujemy tego jako
końca, raczej jako przerwę.
Ta pauza w kształceniu kolejnych
górników ma też sprzyjać obecnym
absolwentom w znalezieniu pracy
w zawodzie. Na mocy umów, dawniej
z Kompanią Węglową, a ostatnio z Jastrzębską Spółką Węglową, uczniowie
klas górniczych rozpoczynając naukę
mieli teoretycznie zagwarantowaną
pracę w kopalni.
Jednak ostatnio teoria nie pokrywała się z praktyką – spośród zeszłorocznych absolwentów żaden nie
otrzymał zatrudnienia w Kompanii
Węglowej. Jedynie kilku z nich pracuje
w zawodzie, dojeżdżając do kopalni
w Czechach. Istnieją spore obawy, że
i tegoroczni absolwenci mogą podzielić
los poprzedników.

ukończenie nie tylko daje zawód, ale może
też być podbudową do zdobycia tytułu
technika-mechanika. Aby tak się stało, trzeba będzie kontynuować naukę w II klasie
technikum oraz ukończyć kwalifikacyjne
kursy zawodowe (szkoła przymierza się do
ich uruchomienia). Wybór takich a nie
innych kierunków nie jest przypadkowy
– do decyzji przyczyniły się konsultacje
z urzędem pracy, który właśnie te zawody
wskazał jako najbardziej poszukiwane.
Z kolei w Liceum Ogólnokształcącym
pojawi się „kosmetyka i wizaż”. Klasa ma
funkcjonować na wzór istniejącej od kilku
lat klasy mundurowej – będzie realizować
program ogólnokształcący wzbogacony
o zajęcia związane z profilem. Zdobywając wykształcenie średnie ogólne, będzie
można bliżej zapoznać się z tematem i zadecydować, czy dalej kształcić się w tym
kierunku. To druga taka klasa w powiecie
gliwickim. Jedna istnieje już w LO w Pyskowicach i podobno cieszy się dużym
zainteresowaniem. Dyrekcja knurowskiego
ZSZ nr 2 liczy, że kierunek okaże się atrakcyjny i przyciągnie wielu potencjalnych
uczniów (a zwłaszcza – uczennic).
Po przerwie pojawi się też klasa o profilu technika-handlowca. W tej chwili to
poszukiwany zawód, więc jej absolwenci
również powinni sobie w przyszłości poradzić na rynku pracy.
Rekrutacja do klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych rusza 11 maja o godz.
12.00.
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Mirella Napolska

Kilkadziesiąt pań, człon kiń Koła nr 4 Polsk iego
Związku Emer ytów, Rencistów i Inwalidów w Knur
owie,
świętowało Dzień Kobiet. Impreza odbyła się w restau
racji Protos.
– Jak się okazało, panie nie potrzebują panów, by świetn
ie się bawić – zauwa ża Stanisław Rudzk i, przewodniczący koła. To oczyw iście nie znaczy, że piękniejsza
część rodzaju ludzk iego chce odstaw ić panów na
bok. Co to,
to nie... – Szykujemy się do kolejnych uroczystośc
i, wycieczek i zabaw. Tym razem we wspólnym gronie
. Jestem
przekonany, że obecność mężczyzn dobrze wpłynie
na ich przebieg – nie ma wątpliwości przewodniczący
Rudzk i.
Foto: Archiwum Koła nr 4 PZERiI

Dzień Kobiet świętowały też emery tki i rencistki z
Klubu Seniora działającego przy Lokatorsko-Włas
nościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie. Spotkanie
odbyło się w klubie „Lokatorek”. Na kilkadziesiąt
pań czeka ły
słodk ie upominki i poczęstunek. Panow ie z zarzą
du wcieli li się w rolę kelnerów.
Foto: Waldemar Kowalczyk
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Knurów. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Knurów

Przybywa młodych strażaków

Z narażeniem życia wchodzą do płonących budynków
i likwidują zagrożenia. Cisi bohaterowie codzienności
– druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
– podsumowali ubiegły rok

Ł

ukasz Daroń jest w OSP od 2009
roku. Namówił go kolega. Praca
strażaka wymaga nieustannej
gotowości i odporności na stres. To nie
miejsce dla słabeuszy.
– Trzeba być odważnym – uśmiecha
się knurowianin. – Ale ja lubię adrenalinę. Nie boję się wchodzić do płonącego
budynku.
Strażacy mają kilka minut, aby ruszyć na akcję.

– Alarmy wyrywają nas z życia codziennego. Najpierw słyszymy syreny,
potem dostajemy sms-y. Czasami trzeba
się oderwać od obiadu i biec do jednostki
– opowiada Łukasz Daroń.
Pan Łukasz pamięta swoją pierwszą
poważną akcję.
– Na ul. Wilsona palił się budynek
gospodarczy. Mieliśmy podejrzenie,
że w środku jest człowiek – wspomina.
– Było ciężko.

Praca w OSP nie przynosi finansowych korzyści, ale strażacy podkreślają,
że działalność w OSP to nie tyle praca,
co misja.
– Czuje się bohaterem – mówi Łukasz Daroń. – I mimo wszystkich trudności, nie żałuję czasu tutaj poświęconego.

Minął rok

Strażacy-ochotnicy służą społeczeństwu na różne sposoby – biorą udział

Bycie strażakiem wymaga wielu wyrzeczeń, ale nie odstrasza to knurowian od niełatwej
i niebezpiecznej służby - przekonywali uczestnicy sobotniego spotkania w OSP Knurów

Szczygłowice. Jubileuszowy koncert „Kartki z pamiętnika”

Wyspa (dorosłych) dzieci

Od 10 lat Agnieszka Bielanik-Witomska zaraża
dzieci i młodzież pasją śpiewania, nieco krócej
tańcem. Ozdobą jubileuszu był premierowy
koncert „Kartki z pamiętnika” – rzecz o rozterkach
nastolatków

N

a kwadrans przed prapremierą
hol Domu Kultury w Szczygłowicach wypełnił się bliskimi młodych
wykonawców.
– Fajne stroje mają w tym roku: skórzane kurtki, potargane dżinsy, trampki
– zdradzała oczekującym jedna z mam.
– Moja się martwi, że stoi z tyłu.
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Tłumaczyłam jej, że takie są początki,
i że z czasem pani zaprosi ją do pierwszego
rzędu – opowiadała druga.
Tymczasem zza drzwi dobiegały
przytłumione dźwięki ostatniej próby.
Podekscytowani rodzice co chwilę spoglądali na zegarki.
Koncert rozpoczął się z niewielkim

opóźnieniem. Reżyserka Agnieszka Bielanik-Witomska przywitała gości i zaprosiła
na jubileuszowy koncert z udziałem Wesołych Nutek, Happy Band, Szczygiełków
i grupy Bez Nazwy.
Kiedy rozsunęła się kurtyna, na scenę
wbiegły dziewczynki z najmłodszych grup,
by odśpiewać szlagier zespołu 2+1 „Wyspa
dzieci”. Wybór chyba nie był przypadkowy
– od lat Szczygłowice nazywa się „Wyspą”.
Choreograf, Małgorzata Ochabowicz,
instruowała z widowni podopiecznych
i podpowiadała im kroki w piosence
„Marchewkowe pole” Lady Pank.
Każdy kolejny występ był komentarzem do zapisków z pamiętnika, gdzie
błahostki urastały do rangi poważnych
problemów. Głosy z offu czytały o młodzieńczym buncie, sercowych rozterkach,
niesnaskach z nauczycielami i samotności, a towarzyszyła im muzyka Michała
Loranca z głośnego filmu końca lat 80.
pt. „300 mil do nieba”.
Można się spierać, czy „Dorosłe
dzieci” zespołu Turbo, „Biała flaga”
Republiki, „Another brick in the wall”
grupy Pink Floyd czy „Mniej niż zero”
Lady Pank nie straciły na wymowie przez
umieszczenie ich w nowym kontekście.
Trzeba jednak przyznać, że Agnieszka
Bielanik-Witomska zrobiła to w ujmujący
sposób. Od lat edukuje muzycznie swoich
podopiecznych, którzy – gdyby nie ona
– pewnie nie mieliby pojęcia o istnieniu
Zdzisławy Sośnickiej, Katarzyny Sobczyk,
Turbo i Elektrycznych Gitar. Widownia
doskonale pamiętała przeboje swojej młodości, żywiołowo reagując m.in. na „Aleję
Gwiazd”, „Cykady na Cykladach” czy
„Białą flagę”.
Studio Piosenki i Musicalu przy Centrum Kultury ma powód do zadowolenia:

Druhowie docenili wieloletnią działalność Piotra Dudło na
rzecz knurowskiej jednostki

w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
przeprowadzają pogadanki i pokazy
bojowo-techniczne, organizują imprezy,
jak te z okazji Dnia Strażaka czy Dnia
Dziecka, a przede wszystkim ciągle
się szkolą.
W sobotę druhowie podsumowali
ubiegły rok oraz nagrodzili tych, którzy
swoją działalnością zasłużyli się dla
jednostki. Zebraniu przewodniczył
Andrzej Pach, były wieloletni prezes
Zarządu Miejskiego Związku OSP RP
w Knurowie.
– OSP Knurów liczy obecnie 31 członków czynnych i 7 honorowych. W 2014
roku uczestniczyliśmy w 22 akcjach
ratowniczo-gaśniczych – mówił Benedykt Wróż, prezes OSP. – Szczególnie
wyróżnili się: Marek Steiman, Kazimierz
Warzocha, Damian Steiman, Łukasz Daroń, Damian Wróż oraz Robert Hetwer.
Po 20 latach przy „dorosłej” OSP
powstała Młodzieżowa Drużyna Strażacka – garną się do niej szczególnie
młodzi chłopcy, zafascynowani pracą
strażaków. Ochotnicy wspomagają nie
tylko knurowian – wyjeżdżają także na akcje do pobliskich gmin oraz

współpracują, m.in. z PCK, parafią pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
oraz Urzędem Miasta.
Na zebraniu zarząd OSP omówił
ubiegły rok i przedstawił plany na 2015
rok. Członkowie OSP pozytywnie ocenili działalność zarządu, udzielając mu
absolutorium na kolejną kadencję.
W obradach uczestniczył sekretarz
miasta (zarazem prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Knurowie) Piotr
Dudło, który otrzymał odznaczenie
za 10 lat działalności w OSP oraz zastępca dowódcy JRG Andrzej Bąk. Sekretarz dziękując strażakom za ich pracę,
podkreślał, że to dzięki poświęceniu
i zaangażowaniu druhów ruch strażacki
stoi w Knurowie na wysokim poziomie.
– Ochotnicy są tak samo dobrze wyszkoleni jak strażacy z Państwowej Straży
Pożarnej, posiadają niezbędny sprzęt
i doświadczenie – mówił Piotr Dudło.
Knurowska OSP zyskała nowego,
ale bardzo doświadczonego, członka.
Szeregi ochotników zasilił „zawodowiec” – były zastępca dowódcy JRG
Józef Jaworek.

od roku trenuje na odnowionej scenie
Domu Kultury, a każda kolejna premiera
jest miłym dla oka i ucha spektaklem. Tak
było i tym razem.

Po koncercie w holu DK czekał
na uczestników słodki poczęstunek.

Tekst i foto: Justyna Bajko

/pg/

Foto: Paweł Gradek
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Szczygłowice

Kiedy milczą usta,
śpiewa dusza

W przeddzień Dnia Kobiet
na scenie Domu Kultury
w Szczygłowicach po raz czwarty
wybrzmiały najpiękniejsze
arie i pieśni. „Wieczór z operą
i operetką” tym razem był
poświęcony źródle miłości
– kobiecie

A

dam Sobierajski, tenor i knurowianin, od lat przybliża
mieszkańcom piękno operowego śpiewu i oswaja z pozoru trudną

Śpiewa Tomasz Kuk, obok
Katarzyna Hołysz

w odbiorze sztukę dla koneserów.
Pomagają mu w tym zaproszeni goście. Na czwarty „Wieczór z operą
i operetką” Sobierajski zaprosił sopranistkę Katarzynę Hołysz – solistkę
Teatru Wielkiego w Poznaniu i Opery
Bałtyckiej w Gdańsku oraz tenora
Tomasz Kuka – solistę Opery Krakowskiej. Artystom akompaniowała
Larisa Czaban.
Muzyka niesie wytchnienie, oczyszcza ze złych emocji, przypomina te
dobre. W operze nie ma pustych nut,
każdy dźwięk wypełnia emocja – nie
tylko zaśpiewana, ale i zagrana, podkreślona gestem czy mimiką. Niekoniecznie
trzeba znać języki, w których śpiewają
artyści, aby wiedzieć co jest tematem
sztuki. Kiedy Katarzyna Hołysz anielskim głosem śpiewała „Żyłam sztuką,
żyłam miłością”, mało kto nie uwierzył

Publiczność owacją na stojąco nagrodziła występy artystów

w prawdziwość tych słów.
– Bardzo emocjonalne, piękne wykonanie – mówiła jedna ze słuchaczek.
Koncert składał się z trzech części:
operowej, operetkowej i musicalowej.
Śpiewacy stworzyli muzyczny portret
miłości – tej melodramatycznej z „Toski”, pogardzanej z „Halki” i niemożliwej z „West Side Story”. Nie zabrakło
elementów komicznych i pięknych duetów. Przed każdym występem Adam
Sobierajski, gospodarz koncertu, krótko
wprowadzał widzów w temat pieśni.
Tenor przygotował też dla widzów
kilka niespodzianek. W czasie jednej
z arii tenorzy obdarowali panie z widowni kwiatami, a w przerwie koncertu
gospodarz sprawdzał wiedzę knurowian

z zakresu opery. Dobre odpowiedzi
honorowane były nagrodami – zaproszeniem na operę, słodkim upominkiem
i muzyczną niespodzianką.
– Jesteśmy wielkimi fanami pana
Adama – mówiła pani Sylwia. – Staramy
się nie opuszczać żadnego koncertu.
Szkoda tylko, że nieczęsto mamy okazję
posłuchać tak pięknej muzyki. Bardzo
nam się koncert podobał.
Ze sceny płynęła nie tylko dobra
muzyka, ale i ciepłe słowa skierowane
do gospodarza.
– Adam Sobierajski zasługuje
na światową karierę – podkreślała Katarzyna Hołysz. – Doceńcie ten skarb,
który tutaj w Knurowie macie.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Gospodarz wieczoru tenor
Adam Sobierajski po raz
czwarty zaprosił do Knurowa
znamienitych artystów

Szczygłowice

Podróże z Bajorem
Foto: Paweł Gradek

Po 3 latach nieobecności Michał Bajor wraca
do Knurowa! Tym razem z nową płytą pt.
„Moje podróże”. Teksty napisał Wojciech
Młynarski, muzykę skomponowali uznani twórcy:
Włodzimierz Nahorny, Janusz Sent, Jerzy Derfel
i Wojciech Borkowski

Szczygłowice. 2 maja w Domu Kultury wystąpi zespół LemON

Majówka z LemONem

Najpierw udział i zwycięstwo w programie „Must be the music”, później
występy na festiwalach w Sopocie i Opolu, kilka nominacji do Fryderyków
i nagród Eska Music Awards – tak w wielkim skrócie wyglądała droga
na szczyt grupy LemON. 2 maja zespół Igora Herbuta zagra koncert w Domu
Kultury w Szczygłowicach

L
K

oncert będzie nostalgiczny, czasem dramatyczny, nie zabraknie
momentów zabawnych, a nawet żartobliwych. Artysta obiecuje zaprezentować też kilka piosenek ze starszego
repertuaru: „Ogrzej mnie”, „Błędny

rycerz” czy „Moja miłość największa”.
Recital odbędzie się 26 kwietnia o godz.
18.00 w Domu Kultury w Szczygłowicach.Bilety w cenie 50 zł można nabyć
w sekretariacie Domu Kultury (tel. 32
332 63 84) i kasie Kina Sceny Kultury.
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emON to nie tylko przebojowe
kompozycje, w których prym wiedzie rockowe, gitarowe brzmienie, ale
też nostalgiczne łemkowskie i ukraińskie zaśpiewy połączone z jazzową
lekkością. Wizytówką zespołu jest
charyzmatyczny wokalista Igor Herbut, który – jak mało kto na polskiej
scenie – potrafi w zaledwie kilkuminutowej piosence przekazać spektrum
emocji.
Kiedy świeżość zespołu dostrzegli
jurorzy polsatowskiego show, a telewidzowie potwierdzili to w głosowaniu,
przed LemONem otworzyły się drzwi

do kariery. Grupa Igora Herbuta nie
podzieliła losu sezonowych gwiazdek.
Krótko po wygranej w „Must be the
music” nagrała pierwszą płytę z autorskim materiałem. Krążek pokrył się
platyną, a także zebrał kilka nominacji
i prestiżowych nagród.
Potwierdzeniem komercyjnego sukcesu zespołu były występy na festiwalach
w Opolu i w Sopocie.
Pod koniec ubiegłego roku LemON
wydał drugą płytę pt. „Scarlett”. Dla
coraz większej rzeszy fanów było to nie
lada zaskoczenie, zwłaszcza że oprócz
piosenek po polsku, zespół nagrał też

kilka utworów w języku łemkowskim.
Powrót do korzeni był strzałem w dziesiątkę. Płyta znów pokryła się platyną
i zdobyła nominację do Fryderyka 2014.
Z tym materiałem LemON zawita
do Szczygłowic. 2 maja o godz. 19.00
zagra koncert w Domu Kultury. Nie
powinno zabraknąć największych
hitów: „Napraw”, „Wkręceni”, „Będę
z tobą”. Wierni fani na pewno nie będą
zawiedzeni.
Bilety w cenie 50 i 55 zł można już
nabyć w sekretariacie Domu Kultury
w Szczygłowicach.
/pg/
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Knurów

Trwa rekrutacja do przedszkoli
Do końca marca potrwa rekrutacja do knurowskich
przedszkoli. Miasto stara się zapewnić miejsca
wszystkim pięciolatkom. Problemem może być
znalezienie miejsc dla dzieci 3- i 4-letnich

P

ięciolatki mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania
przedszkolnego. Miasto postara
się zapewnić im miejsca w oddziałach
przedszkolnych przy miejskich szkołach podstawowych oraz w przedszkolach, które będą dysponować miejscami dla tej grupy wiekowej.
Mniej klarowna jest sytuacja młodszych malców.
– Opierając się na danych z lat szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 oraz znając
jedynie liczbę dzieci zameldowanych,
a nie faktycznie zamieszkałych, w chwili obecnej trudno precyzyjnie powiedzieć, jak będzie ze znalezieniem miejsc
w przedszkolach dla wszystkich dzieci 3
i 4-letnich – informuje Tomasz Lewicki, p.o. dyrektora Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych w Knurowie.
Wedle nowych przepisów czterolatek ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania
przedszkolnego. Ustawa o systemie
oświaty nałożyła na gminy obowiązek
zapewnienia tej grupie dzieci miejsc
w przedszkolach. W Knurowie oddziały
dla czterolatków funkcjonują wyłącznie
w przedszkolach.

– Aktualnie, gdy trwa składanie zobowiązany jest po ogłoszeniu list
wniosków, trudno jest oszacować, ile zakwalifikowanych do niezwłocznego
wpłynie wniosków o przyjęcie 4-latków złożenia potwierdzenia woli przyjęcia
– słyszymy w MZJOś. – Jeśli w wyniku dziecka do przedszkola, w którym chce,
rekrutacji okaże się, że nie wszystkie aby docelowo zostało przyjęte.
dzieci 4-letnie będą mogły być objęte
Innymi słowy zadziała reguła, przewychowaniem przedszkolnych w miej- rabiana już w ubiegłym roku: „zakwaliskich przedszkolach, wówczas ogłoszony fikowany” to znaczy „prawie przyjęty”,
zostanie otwarty konkurs ofert, do któ- a „niezakwalifikowany” nie oznacza,
rego zaproszone zostaną niepubliczne że na pewno „nie przyjęty”.
przedszkola, działające na terenie gminy
Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci
Knurów.
zamieszkałe w Knurowie. W przypadWnioski można składać do koń- ku, gdy kandydatów będzie więcej niż
miejsc, w pierwca marca – do nie
szym etapie rewięcej niż do trzech
Zadziała reguła, przerabiana już
wybranych publicz- w ubiegłym roku: „zakwalifikowa- krutacji komisja
nych przedszkoli. ny” to znaczy „prawie przyjęty”, rekrutacyjna bęAplikujący do dwóch a „niezakwalifikowany” nie oznacza, dzie uwzględniać
że na pewno „nie przyjęty”.
kryteria ustawolub trzech placówek
we, cz yl i brać
powinni określić ich
kolejność (od najbardziej do najmniej pod uwagę: * wielodzietność rodziny
preferowanych).
(co najmniej trójka dzieci), * niepeł– Może okazać się, że dziecko speł- nosprawność dziecka (lub rodziców,
nia kryteria do przyjęcia we wszystkich rodzeństwa), * samotne wychowywaprzedszkolach, do których złożony zo- nie dziecka, * objęcie dziecka pieczą
stał wniosek. Tym samym zostało za- zastępczą.
kwalifikowane w trzech przedszkolach
Kryteria te muszą być potwierjako potencjalny kandydat do przyjęcia dzone odpowiednimi dokumentami
– wyjaśnia Tomasz Lewicki. – Aby zo- lub oświadczeniami. Rodzic składająstało umieszczone na liście przyjętych cy oświadczenie musi zawrzeć w nim
tylko w jednym przedszkolu, rodzic klauzulę o odpowiedzialności karnej

Gierałtowice, Przyszowice

Owacją na stojąco publiczność nagrodziła artystów
ze Stowarzyszenia Muzycznego „Mozart” na koniec koncertów
w Gierałtowicach i Przyszowicach

za złożenie fałszywego oświadczenia. Kombinowanie jest ryzykowne
– za podawanie fałszywych danych
lub zatajanie prawdy grozi nawet do 3
lat pozbawienia wolności.
W razie wątpliwości co do wiarygodności oświadczeń, komisja przeprowadzi weryfikację danych. Jej przewodniczący może zażądać od rodzica
dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu lub
zwrócić się do prezydenta miasta o ich
potwierdzenie, poprzez pozyskanie
od odpowiednich instytucji publicznych (np. MOPS, Urzędu Skarbowego,
ZUS-u).
Jak się dowiedzieliśmy, w ubiegłym
roku przewodniczący komisji rekrutacyjnych ani razu nie wystąpili do prezydenta miasta o weryfikację oświadczeń

za pośrednictwem MZJOś.
Podanie listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
nastąpi 14 kwietnia 2015 r. o godz. 14.
Może się zdarzyć sytuacja, że ten
sam kandydat znajdzie się na listach
zakwalifikowanych w dwóch bądź
trzech przedszkolach. Wówczas jego
rodzice będą mieli obowiązek wskazania
(do trzech dni od ogłoszenia list) docelowej placówki. W ten sposób zwolnią
się miejsca dla dzieci niezakwalifikowanych. Na bazie tych „przesunięć”
zostaną ułożone listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych. Podanie
ich do publicznej wiadomości nastąpi
5 maja 2015 r. o godz. 14.
W razie potrzeby zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające
(6‒10 czerwca 2015 r.).
/jb, bw/

cina Grzesiczka, którym akompaniiowali pianiści
– Michał Goławski i Tomasz Marcol.
Wśród podziwiających i bijących brawo dało
się zauważyć wielu samorządowców i społeczników, wśród nich wójta gminy Gierałtowice
Joachima Bargiela i przewodniczącego Rady
Gminy Józefa Buchczyka.

Foto: Archiwum stowarzyszenia

Mozart budzi podziw

Przedszkole to dla dzieci pierwsza... szkoła życia w grupie
– doskonale łącząca przyjemne z pożytecznym

/bw/

Gierałtowice: młodzi twórcy
dowiedli swojego ogromnego
talentu i podziwu godnych
umiejętności
informacja własna wydawcy

Dla kogo 1 procent?

Przyszowice: ozdobą koncertów były występy tenorów; wystąpili
(od prawej) Kamil Roch Karolczuk, Sylwester Targosz-Szalonek
i Marcin Grzesiczek, akompaniował Michał Goławski

C

oroczne występy podopiecznych kierującej
stowarzyszeniem Mirosławy Sander stały się
już dobrą tradycją. Pokazują skalę talentu i umiejętności młodych muzyków i śpiewaków. Są okazją
do ich ocenienia i docenienia.
Nie inaczej było i tym razem.
Zebrani w auli szkoły w Gierałtowicach widzowie
raczyli się sztuką w jej najlepszym wydaniu. Artyści
zaprezentowali się w grze solowej i duetach.
Wystąpili uczniowie: Dominika Kłosek, Emilia
Stępień, Katarzyna Kwiecińska, Jagoda Wdowiak,
Oliwia Tomaszewska, Alicja Radek, Oliwia Mryka,
Monika Matera, Adrian Spratek, Szymon Madeja,
Wojciech Łastawiecki. Gościnnie towarzyszyli im
10

twórcy z Przyszowic i Sośnicowic. Koncert poprowadził Kamil Roch Karolczuk, który również
zaprezentował swoje wokalne umiejętności śpiewając
arie i duety z tenorem Marcinem Grzesiczkiem.
Kolejna odsłona umiejętności młodzieży „Mozarta” miała miejsce w Przyszowicach. Na pianinie,
gitarze, flecie, keybordzie młodzi zagrali największe utwory i melodie świata. Miłą niespodzianką
okazał się udział śpiewaka operowego Sylwestra
Targosza-Szalonka. Zabrzmiały piękne arie, pieśń
neapolitańska oraz wszystkim znane... „Brunetki,
blondynki” z repertuaru Jana Kiepury. Ozdobą
wieczoru był występ trzech tenorów – Sylwestra
Targosza-Szalonka, Kamila Rocha Karolczuka i Mar-

Marta Labus

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904, cel szczegółowy: 23165 Labus Marta
Marta ma tylko 5 lat, a już sporo trudnych doświadczeń za sobą.
Od urodzenia zmaga się z cierpieniem. Choruje na przepuklinę
oponowo-rdzeniową otwartą w okolicy krzyżowo-lędźwiowej, wodogłowie wewnętrzne, implantację
zastawki komorowo-otrzewnowej
i pęcherz neurogenny. Dziewczynka wymaga opieki specjalistów
i regularnej rehabilitacji. Koszty
leczenia znacznie przekraczają
możliwości finansowe rodziców.
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Co się wydaje

Sprawdź go...

„Sprawdź go zanim się zakochasz” – radzą Kamil
Urbańczyk, Aneta Nowak i Renata Irytowska,
autorzy epistolarnej powieści pod takim tytułem.
Premiera książki odbyła się w Dniu Kobiet
w Grzejnik Cafe

P
Młode „Asy” doskonale wiedzą, że sposób odżywiania wpłynie na ich samopoczucie i zdrowie
w przyszłości

Gierałtowice. Asy z młodszej klasy

W zdrowym ciele zdrowy duch
Tytułowe hasło przyświecało tegorocznej edycji
gminnego konkursu „Asy z młodszej klasy”.
O korzyściach płynących ze zdrowego trybu życia
przekonywali się trzecioklasiści

K

onkurs odbył się we wtorek
w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach. Rywalizowały
reprezentacje podstawówek w Chudowie, Gierałtowicach, Paniówkach
i Przyszowicach.
– Trzecioklasiści wykazali się znajomością ortografii, rozwiązywali zadania
matematyczne, poszerzali swoją wiedzę
na temat zdrowego odżywiania oraz
dowodzili poczucia estetyki przygotowując nakrycie stołu do podwieczorku
– usłyszeliśmy od jurorów.
Mimo młodego wieku, uczniowie

sporo wiedzą i potrafią. „Pierwszymi
wśród równych” okazali się jednak
reprezentanci Paniówek.
Przyjemność wręczenia nagród
przypadła w udziale Barbarze Mansfeld
– kierownik Referatu Edukacji i Zdrowia
w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach
oraz Urszuli Cieślik – dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.
Zasłużone uznanie za doskonale
przygotowany i przeprowadzony konkurs zebrały organizatorki: Grażyna
Lubszczyk, Elżbieta Michalik, Urszula

owieść epistolarna, gdyż to właśnie listy/maile składają się na
270-stronicową książkę. Wymieniają
je między sobą bohaterowie – 38-letnia Rita, 13 lat młodsza Anastazja
i dwudziestolatek Konrad. Wszyscy
urodzili się w Mieście Imion. Mają
swoje odrębne światy, ale któregoś
dnia zaczynają wspólne dzieło. Jak im
to idzie, czego doświadczają, co daje
im w kość, a co daje radość i satysfakcję – dowiesz się wczytując w kolejne
wersy.
„Tylko te drzwi pozostaną zamknięte,
do których nie zapukacie” – to motto
zdaje się przyświecać zarówno bohaterom, jak i autorom, książki. A tytuł? To
już osobna bajka. Dla tych, którzy zechcą
zająć się lekturą trojga knurowian.
Jak zdobyć książkę? Tego, ale nie tylko tego, dowiesz się zaglądając na stronę
www.przed-zakochaniem.blogspot.com.
/bw/ Foto: Archiwum autorów

Szymik-Smolnik i Anna Winiarska.

/bw/

Foto: Grażyna Lubszczyk

Wystąpili:

SP Chudów: Emilia Cieśla, Kacper
Kopel, Dominik Lasota (opiekun
Barbara Bylica); ZSP Gierałtowice: Ewelina Kocybik, Alicja Rożek,
Krzysztof Smolnik (opiekun: Urszula
Ficek); ZSP Paniówki: Bartosz Pyka,
Karolina Szymon, Oliwia Thiel (opiekun: Mirosława Boryna); ZSP Przyszowice: Anna Łajczak, Małgorzata
Sommel, Sonia Wilczek (opiekunki:
Ewa Czech i Anna Korzycka).

Zaproszenie

Kiermasz

wielkanocny
Uczniowie i Rada
Rodziców Zespołu
Szkół Specjalnych
w Knurowie
zapraszają na
wielkanocny kiermasz
ozdób i upominków
świątecznych

Krywałd. Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

Spisały się

Konkursowe dyktando nosiło tytuł „Mistrzowie”
i wyłoniło najlepszych, którzy nie dali zwieść
się ortograficznym pułapkom. Wśród nich prym
wiodły dziewczęta

P

rzed niełatwym zadaniem napisania dyktanda stanęło 20 najlepszych uczniów, wystawionych przez
knurowskie podstawówki. Bezkonkurencyjna okazała się uczennica „Dziewiątki” – Zuzanna Kot. Warto dodać,
że niedawno zwyciężyła w konkursie
z języka angielskiego. II miejsce zajęła
Julia Hajduk z MSP-1 (w konkursie z
angielskiego również zdobyła drugą
lokatę), III była Karolina Pochopień

z „Trójki”. Organizatorzy konkursu
(MSP-3 i Miejskie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej) pogratulowali laureatom, zaś panie Weronika Marciniak-Ledwoń i Edyta Komińczyk-Mazurek
zachęcają do zapoznania się z tekstem
dyktanda, dostępnym na stronie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Krywałdzie.
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oprac. /g/

Foto: arch. ZSP w Krywałdzie

K

ier m a s z je s t or ga n i z ow a ny
2 0 i 21 ma rc a w g l iw ick i m
Centrum Ha nd low y m Aucha n.
Będzie ta m można podziw iać
– i kupić – niepowtarzalne ozdoby
st roi k i, ka r t k i i upomin k i św iąteczne, będące efektem rękodzielniczej prac y niepełnospraw nych
dzieci i młodzież y.
Organizatorzy liczą, że dzięk i
wspa rciu osób, k tóre prz y jdą na
kiermasz, uda się zrealizować marzenie uczniów Z SS – w y ja zd na
„zieloną szkołę”. Kiermasz w pasażu CH Auchan w Gliwicach będzie
czynny w piątek 20 marca w godz.
12.00-21.00, a w sobotę 22 marca
w godz. 9.0 0-13.0 0.
MiNa, /sisp/

Premiera książki odbyła się w niedzielę – satysfakcji z jej
wydania nie kryją autorzy: Renata Irytowska, Aneta Nowak
i Kamil Urbańczyk

Knurów. Propozycja dla gimnazjalistów

Zajrzyj na Targi Edukacyjne
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja
z oddziałami integracyjnymi w Knurowie zaprasza
uczniów klas III gimnazjum oraz ich Rodziców
i nauczycieli na Targi Edukacyjne

T

argi odbędą się 18 marca 2015 r.
w gimnazjalnej „Dwójce” przy
ul. Stefana Batorego 7, w godzinach
15– 17.
Do tej pory udział potwierdziło
12 szkół i zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Są wśród nich placówki
knurowskie, ale też gliwicki Zespół
Szkół Budowlano–Ceramicznych oraz
Zespół Szkół Łączności i Zespół Szkół

Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna
Koźla.
Szkoły przedstawią swoją ofertę
edukacyjną dla młodzieży. Będzie okazja porozmawiania z nauczycielami
i uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
otrzymania odpowiedzi na nurtujące
pytania dotyczące kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym.
oprac. b
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Z kart historii. Szkoła górnicza – 70 lat, różne miana, jedno bez zmian...

Kuźnia fachowców
Nazajutrz po zakończeniu II wojny światowej
pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w knurowskiej
„szkole górniczej”. Ci co żyją, dzisiaj dobiegają
dziewięćdziesiątki, a ich macierzysta placówka
– teraz jako Zespół Szkół Zawodowych nr 2
– przymierza się do obchodów 70-lecia

11

kwietnia 1945 roku Rada
Ministrów wydała uchwałę
w sprawie przystąpienia do
tworzenia szkolnictwa zawodowego w
resorcie górnictwa. Na tej podstawie
Ministerstwo Przemysłu – Centralny
Zarząd Przemysłu Węglowego - wydało dyrektorom kopalń polecenie (poprzez okólnik nr 67 z 6 sierpnia 1945
roku) zorganizowania zawodowych
szkół dokształcających.
Dyrektor kopalni Knurów, inż.
Alfred Skowronek, powierzył przeprowadzenie naboru pierwszego rocznika
Julianowi Hryniszczakowi – kierownikowi Szkoły Powszechnej nr 2 w
Knurowie.
Nabór obejmował młodocianych
od 15 do 18 lat. Udało się stworzyć dwie
klasy. Pierwszą tworzyli mający 15-16
lat, drugą 16-18-latkowie.

3 września 1945 roku

uczniowie rozpoczęli naukę w
Szkole Dokształcającej Zawodowej
Przemysłu Węglowego, znajdującej
się w budynku Szkoły Powszechnej nr
1. Zajęcia odbywały się popołudniami
- w godzinach 14-20.
Oficjalnie szkoła została zatwierdzona 18 lutego 1946 roku decyzją
Ministerstwa Przemysłu. Jej kierownikiem – od 1 października 1945
roku – był Bronisław Wnuk. W 1946
roku zastąpił go Józef Kuczek, który
dyrektorował placówce do 1960 roku.
Nauka obejmowała teorię i praktykę. Na teorię składały się przedmioty:
język polski, nauka o Polsce, nauka
o człowieku, matematyka, materiałoznawstwo, mechanika-fizyka, chemia z koksownictwem, elektrotechnika, górnictwo, rysunek zawodowy,
geologia, maszynoznawstwo, wychowanie fizyczne. Zajęcia praktyczne
prowadzone były na różnych oddziałach kopalni w zależności od profilu
klasy (np. górniczej, mechanicznej).
Pierwsi uczniowie (117 osób) zostali

Rok 1963
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skierowani do kopalni jako pracownicy
młodociani. Kopalnia wypłacała im
wynagrodzenie dniówkowe. Przysługiwały im też świadczenia socjalne.
W roku szkolnym 1947/1948 Szkoła Przemysłowa Górnicza została przeniesiona do kopalnianego budynku
(315 m2 powierzchni). Na jego parterze
znajdowała się pralnia.
W początkowym okresie działania
placówki jej dyrekcja borykała się z brakiem etatowych nauczycieli do przedmiotów ogólnokształcących. Przedmiotów zawodowych uczyli dochodzący z
kopalni, w większości byli to sztygarzy.
W czerwcu 1950 roku rozpoczęto
budowę nowego kompleksu szkolnego
przy obecnej ul. Szpitalnej. Składały
się na niego trzy budynki: szkoły, internatu i gospodarczy. Ten ostatni w
1953 roku został przekazany jednostce
wojskowej, której szeregowi żołnierze
stanowili załogę kopalni. Rok później,
po opuszczeniu budynku przez wojsko, dyrekcja kopalni Knurów zdecydowała się oddać go szkole.

W latach 50. XX wieku

wreszcie ustabilizowała się kadra
– zarówno nauczycielska, jak i pracowników administracyjnych - ówczesnej
Zasadniczej Szkoły Górniczej. Wzrósł
poziom nauczania. Pokazały to oceny
egzaminów końcowych.
Z biegiem lat „zwykłym” zajęciom
praktycznym w produkcji nadawano
zorganizowaną formę, opartą na
programach nauczania zajęć praktycznych. W 1954 roku powstał plan
poprawy warunków szkolenia praktycznego, koncentrujący się na budowie ćwiczebnej sztolni. Jego autorem
był Leon Kolańczyk.
W latach 1947-1958 Zasadnicza
Szkoła Górnicza przekazała górnictwu
690 wykształconych absolwentów.
W latach 60. trwała rozbudowa
bazy szkolenia praktycznego – przebudowane zostały wyrobiska ćwi-

czebnej sztolni (z obudowy drewnianej na stalowo-murowaną).
W roku szkolnym 1962/1963 w
budynku ZSG utworzony został Punkt
Nauczania Technikum Górniczego,
podległy dyrekcji TG w Zabrzu. Słuchaczami byli pracownicy kopalni,
którzy w ten sposób uzupełniali kwalifikacje zawodowe i zdobywali średnie
wykształcenie górnicze.
W latach szkolnych 1967/1968 i
1969/1970 eksperymentalnie wprowadzono nową specjalność: monter
teletechnicznych urządzeń w górnictwie oraz mechanik maszyn i urządzeń
przeróbczych. Do tej klasy przyjmowano dziewczęta – stanowiły 30 proc. jej
wszystkich uczniów.
1 stycznia 1970 roku kopalnia
Knurów przejęła drugą szkołę górniczą
– Zasadniczą Szkołę Górniczą kopalni
Mikulczyce w Zabrzu-Mikulczycach.

Na przełomie lat 80. i 90.

w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, górnictwo stanęło
przed koniecznością stopniowej likwidacji internatów górniczych i stołówek
uczniowskich.
W listopadzie 1995 roku resortowa
szkoła górnicza obchodziła 50-lecie.
W czasie tego półwiecza do placówki
uczęszczało 8.693 uczniów. Zawodowe kwalifikacje uzyskało 6.547
absolwentów o specjalnościach: górnik
technicznej eksploatacji złóż, elektromonter górnictwa podziemnego,

Wielu absolwentów
ZSG ukończyło
wyższe studia, wielu
piastuje kierownicze
stanowiska, prowadzi
własne firmy

Chwila przerwy w zajęciach praktycznych – rok 1962

Rok 1974

Zdjęcie z przełomu lat 80. i 90.

mechanik maszyn i urządzeń przeróbczych, mechanik urządzeń automatyki
i elektroniki w górnictwie.
Od 1945 roku szkoła podporządkowana była Kopalni Węgla Kamiennego Knurów. W 1999 roku organem
prowadzącym stało się Starostwo
Powiatowe w Gliwicach.
Obecnie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 znajduje się II Liceum,
Technikum i Zasadnicza Szkoła Górnicza. W pionie licealnym wyróżnia
się klasa mundurowa z programem
poszerzonym o edukację wojskową,
pożarniczą i policyjną.
Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie uczestniczą
w zajęciach praktycznych i obozach
integracyjnych. Technikum kształci w
zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik mechanik. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
posiada klasy wielozawodowe w trzyletnim cyklu kształcenia w zawodach:
fotograf, elektryk, sprzedawca, kucharz
małej gastronomii. Struktura górnicza
klas kształci w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej i górnik elektryk.
W XXI wieku zmieniły się realia

gospodarcze. Zmianie ulegają też zainteresowania młodzieży. Od 2010 roku
w ZSZ nr 2 realizowany jest projekt
„Stawiam na rozwój – podnoszenie
atrakcyjności szkolnictwa zawodowego
w powiecie gliwickim”, współfinansowany przez Europejski Fundusz
Społeczny, budżet państwa i Starostwo
Powiatowe w Gliwicach. Beneficjenci
czerpią wiedzę i ćwiczą umiejętności
z zakresu przedmiotów zawodowych.
Starostwo Powiatowe inwestuje
w poprawę estetyki budynku, wyposażenie pracowni przedmiotowych w
nowoczesne pomoce naukowe.
Wielu absolwentów ZSG ukończyło wyższe studia, wielu piastuje
kierownicze stanowiska, prowadzi
własne firmy.
Od 2006 roku dyrektorem ZSZ
nr 2 jest mgr Grażyna Dąbrowska,
wicedyrektorem – Jacek Czapkiewicz.
W 2015 roku placówce „stuknie”
70 lat. To siedem dekad aktywnej, pracowitej, niezwykle ważnej społecznie
działalności, której znaczenie z pewnością wykracza poza granice Knurowa.
Maria Grzelewska

Foto: Archiwum szkoły
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rozrywka nr 10

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Dominik Bąk z Knurowa

ur. 6.03.2015 r., 3800 g, 52 cm

Natalia Niestrój z Knurowa

ur. 6.03.2015 r., 2660 g, 50 cm

Julia Szaboń z Czerwionki

10

ur. 7.03.2015 r., 3250 g, 53 cm

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz
z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się
numeru (decyduje data stempla pocztowego).

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 8/2015 brzmiało: „WĘDKARZ”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Wiesław
Pawlik. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

12.03.2015 r.
CZWARTEK

13.03.2015 r.
PIĄTEK
Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów 2D
- godz. 15.00
Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów 3D
- godz. 16.30
Focus
- godz. 18.15

Snajper
- godz. 20.15

Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów 2D
- godz. 15.00
Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów 3D
- godz. 16.30

Disco Polo
- godz. 18.00, 20.00

14.03.2015 r.
SOBOTA
KABARET SMILE
- godz. 20.00

Zuzanna Bednarczyk z Leszczyn
ur. 8.03.2015 r., 3500 g, 52 cm

Zuzanna Nawrot z Knurowa

ur. 9.03.2015 r., 3320 g, 52 cm

Katarzyna Oslislok z Czerwionki
ur. 6.03.2015 r., 3040 g, 51 cm

Liliana Karwot z Zabrza

ur. 7.03.2015 r., 3260 g, 52 cm

Anna Szymała z Knurowa

ur. 7.03.2015 r., 2780 g, 50 cm

Filip Kwiatkowski z Knurowa

ur. 9.03.2015 r., 2790 g, 50 cm

Oskar Szala z Ornontowic

ur. 9.03.2015 r., 3360 g, 55 cm

reklama

15-17.03.2015 r.
NIEDZIELA-WTOREK
Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów 2D
- godz. 15.00
Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów 3D
- godz. 16.30
Focus
- godz. 18.15
Snajper
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986
1/14-odw.

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

www.przegladlokalny.eu

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 63 m2.
Tel. 510 567 231

10-13/15

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849
6-10/15

Sprzedam nowy dom. Tel. 508 192 750

9-12/15

Roznoszenie ulotek. Tel. 793 602 405
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 600 942 058

10/15

9-11/15

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

10-12/15

MOTORYZACJA

INFORMACJA
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji podaje
do wiadomości wykaz nr 2/2015 lokali użytkowych przeznaczonych
do wynajmu lub dzierżawy z dnia 3.03.2015 r.
Wykaz ten wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA
przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczony na stronie internetowej BIP
Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.

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

2-25/15

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-12/15

Tynki maszynowe. Docieplanie budynków.
Tel. 508 245 239

PRZETARG

9-13/15 (Y)

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

5-12/15

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

5-12/15

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

5-12/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
9-12/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
9-12/15

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

FINANSE

6-25/15

ZDROWIE I URODA

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

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

2-odw.

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

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

DAM PRACĘ

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza drugi przetarg na najem lokali użytkowych
o pow. 17,14 m2, 18,54 m2, 16,99 m2 przy ul. Staszica 1, o pow. 9,10 m2
przy ul. Szpitalnej 9, o pow. 15,40 m2 przy ul. Konopnickiej 1b, o pow.
14,00 m2 przy ul. Kołłątaja 3b, o pow. 42,00 m2 przy al. Piastów 4 oraz
o pow. 22,33 m2 i 36,31 m2 przy ul. Szpitalnej 8.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone
na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
wykaz nr 3/GD/15 nieruchomości gruntowych położonych
w Knurowie przy ul. Kosmonautów, ul. Niepodległości, ul. Szpitalnej,
ul. Pocztowej, ul. Dworcowej przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, i
wykaz nr 2/GB/15 nieruchomości gruntowej niezabudowanej
przewidzianej do zamiany gruntów

Ale sz ybka gotówka do 25.0 0 0 z ł!!!
Sprawdź. Tel 794 383 085

9-11/15

Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł!
Tel. 794 383 085
9-11/15 (Y)

EKSPRES gotówkow y! Poż yczymy
do 25.000 zł! Tel. 794 383 085

EDUKACJA
Angielski – korepetycje. Tel. 792 237 177

10-17/15

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni: brukar zy, murar zy, stolar zy i
ogrodników. Mile widziani emeryci. Telefony
kontaktowe: 696 413 216 lub 660 795 216
10-14/15

9-11/15 (Y)

NIERUCHOMOŚCI

Do wynajęcia mieszkanie, 3 pokoje+kuchnia,
66 m2. Tel. 607 269 261
9-12/15

Do wynajęcia mieszkanie, 95 m2, ul. Niepodległości. Tel. 510 238 269

8-10/15

S p r z e d a m g a r a ż p r z y u l . Ta r g o w e j .
Tel. 531 631 486

10-11/15

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2,
WP II. Tel. 32 235 22 52, 605 321 641
9-11/15
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Narty łączą pokolenia
T
riach męskich i jednej damskiej oraz w dwóch kategoriach
dzieci:
- kategoria kobiet - 1. Janina
Szczeszak, 2. Iwona Spruch, 3.
Monika Pośpiech,
- mężczyźni 18-35 lat 1. Bartosz Rydzek, 2. Remigiusz
Szymik,
- mężczyźni 36-45 lat - 1.
Arkadiusz Nowak / Arkadiusz
Stężały (organizator przyznał
dwa pier wsze miejsca - ex
aequo),
- mężczyźni powyżej 45 lat
- 1. Adam Jendryczko, 2. Robert
Sudoł, 3. Jacek Bojanowski,
- konkurencje dodatkowe
- dziewczynki - szkoła pod-

stawowa - 1. Karolina Nowak,
2. Amelia Szczeszak, 3. Emilia
Kosturbała, - chłopcy - szkoła
podstawowa - 1. Jakub Nowak,
2. Jakub Pośpiech, 3. Franciszek
Stężały.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali
pamiątkowe puchary, dyplomy oraz medale, a ponadto
dla każdego uczestnika organizator przygotował ciepły
posiłek. Nagrody wręczali:
dyrektor MOSiR - Krzysztof
Stolarek oraz kierownik sekcji
TKKF Szczygłowice - Janusz
Grodoń.
PiSk
Foto: MOSiR

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

foto-migawka
Foto: prywatne

egoroczne zawody
narciarskie o Puchar
Prezydenta Knurowa
potwierdziły, że ta wspaniała
dyscyplina łączy pokolenia. Nie
raz, i nie dwa na stoku stawały
dzieci, ich rodzice, a nawet
dziadkowie.
- Rywalizacja odbyła się w
Ośrodku Narciarskim Stożek
w Wiśle, a zawody o puchar
prezydenta Knurowa , były
po ł ą cz one z e zm agani ami
członków TKKF Szczygłowice,
którzy walczyli o Puchar Sekcji
TKKF Szczygłowice - informują w knurowskim MOSiRze.
Mieszkańcy Knurowa rywalizowali w trzech katego-

WYNIKI Z 3 MARCA:
1. Joachim Makselon
2. Michał Foit
3. Jerzy Makselon
4. Ginter Fabian
5. Dariusz Skowron
6. Leonard Spyra
7. Konrad Sobieraj
8. Jerzy Kampa
9. Tadeusz Kamczyk
10. Jacek Zacher

- 2.072 pkt
- 2.005 pkt
- 1.976 pkt
- 1.842 pkt
- 1.838 pkt
- 1.825 pkt
- 1.811 pkt
- 1.713 pkt
- 1.683 pkt
- 1.681 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Michał Foit
- 8.675 pkt
2. Kazimierz Fąfara
- 8.228 pkt
3. Leonard Spyra
- 8.213 pkt
4. Zbigniew Ciszewski
- 8.132 pkt
5. Konrad Sobieraj
- 8.006 pkt
6. Edward Nowak
- 7.986 pkt
7. Dariusz Skowron
- 7.980 pkt
8. Piotr Luberta
- 7.951 pkt
9. Jerzy Makselon
- 7.767 pkt
10. Jerzy Pluta
- 7.460 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 17 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Trener Michał Bagiński z Akademii Piłki
Nożnej Marcina
Brosza przebywał niedawno we Franc
ji, a w podręcznym
bagażu znalazł miejsce na flagę APN-u
. Zaprezentował
ją m.in. przed stadionem PSG oraz w
sąsiedztwie Wieży
Eiffla.
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Turniej U-12 - Knurów Cup 2015

Jakub Szczepanik
- król strzelców
turnieju Knurów
Cup 2015

Foto: MOSiR

bitny z Knurowa” ze specjalnymi
pozdrowieniami i autografem
od Jerzego Dudka. - Licytacja
była bardzo burzliwa i dostarczyła sporych emocji, a zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone
na zakup sprzętu sportowego dla
zawodników Concordii Knurów z
rocznika 2003 - informuje Patryk
Pietraczyk.
Pozy t y w ne emocje w ywołała również inna niespodzianka - wizyta trenera i piłkarzy futsalowego zespołu 1.
ligi - Nbit Gliwice. Uczestnicy
turnieju mogli nie tylko zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie, ale
wzięli też udział w ćwiczeniach

Foto: MOSiR

Skoro mowa o nagrodach
indywidualnych to najlepszym
zawodnikiem turnieju uznano
Kacpra Brosz a z A PN Paniówki, natomiast najlepszym
bramkarzem został zawodnik
Concordii - Bartosz Barczyk.
Organizatorzy oprócz emocji
piłkarskich zafundowali kibicom
coś jeszcze. Dodatkową atrakcją
była licytacja. Pod młotek poszły: koszulka trenera Concordii
Knurów - Patryka Pietraczyka,
koszulka ekstraklasowego zespołu piłki ręcznej Górnika Zabrze
wraz z autografami zawodników,
tort w kształcie herbu Concordii
Knurów oraz piłka i książka „Wy-

Kacper Brosz
- najlepszy zawodnik
turnieju

Bartosz Barczyk
- najlepszy bramkarz
turnieju

Zagadki personalne
21
marca wznowione
zostaną 4-ligowe
rozgrywki, jednak
piłkarze Concordii do walki o punkty wrócą tydzień
później. To efekt wycofania z
rozgrywek LKS-u Kamienica
Polska.
W sobotę Concordia rozegra ostatni sparing. Rywalem będzie Jedność Przyszowice. Tydzień później w
planach jest jeszcze rozegranie jednej gry kontrolnej, ale
to ma być tak zwany sparing
wewnętrzny.
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Do minionej soboty trener
Wojciech Kempa dokonał niezwykle szerokiego przeglądu
kandydatów do gry w Concordii. Potwierdzeniem tego
jest liczba aż 41 zawodników
biorących udział w sparingach.
Ilu z nich pozostanie w Knurowie na dłużej? To niezwykle
trudne pytanie, tym bardziej,
że nawet ci zawodnicy, których k lub przedstawiał już
jako pozyskanych, nie mogą
być pewni, że zagrają w Concordii w oficjalnym meczu. Z
kilkoma kandydatami do gry

w Knurowie działacze klubu z
ulicy Dworcowej rzeczywiście
się dogadali, jednak pozostaje
jeszcze potrzeba dogadania
się z klubem odstępującym.
A tu zazwyczaj rozmowy do
łatwych nie należą.
Skład kadry na rundę wiosenną wciąż pozostaje tematem
otwartym, tymczasem drużyna
rozegrała w minionym tygodniu kolejne dwa sparingi. W
pierwszym - piątkowym - pokonała 2:1 ŁTS Łabędy, a nazajutrz
uległa 0:3 Szombierkom Bytom.
PiSk

zaproponowanych przez starszych kolegów z Gliwic.
Głównym organizatorem
tego piłkarskiego święta był
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie. - W swoim imieniu, a także w imieniu
wszystkich uczestników turnieju
serdecznie dziękuję wszystkim
sponsorom oraz rodzicom, którzy
wykazali się olbrzymim zaangażowaniem w organizację tych
rozgrywek - mówi Patryk Pietraczyk, podkreślając jednocześnie
dużą rolę w tym przedsięwzięciu
kierownika swojej drużyny Damiana Jakubowskiego.

Tylko Henia zabrakło
Marzec od kilku lat niesie ze
sobą wspomnienia. Wspomnienia i zarazem pytanie połączone z żalem. Dlaczego? Dlaczego
1 marca 2012 roku świat obiegła
informacja, że zmarł niespełna
40-letni Henryk Bałuszyński?
To pytanie praktycznie bez
odpowiedzi, bo jaka by ona nie
była, nie jest w stanie wytłumaczyć, jak to możliwe, że młody, wysportowany mężczyzna
umiera kilkadziesiąt godzin po
tym, jak trafia do szpitala.
Na inne pytanie - jak wielu
przyjaciół miał Heniu? - odpowiedź jest jednoznaczna. Wielu!
Dowodów na to jest mnóstwo, a te najbardziej namacalne i typowo piłkarskie to turnieje organizowane, by uczcić Jego
pamięć. Jeden z nich odbył się w
minioną niedzielę. Przyjaciele,
koledzy, znajomi i kibice Henia
spotkali się w hali sportowej w

Sośnicy. Nie zabrakło tam osób
związanych z Knurowem. Szkoda co prawda, że do rywalizacji
nie przystąpiła np. Concordia,
którą Heniu reprezentował, ale
i tak w innych zespołach zagrali
m.in. Marcin Domagała, Arkadiusz Butrykowski, Tomasz Macha, Janusz Bodzioch, Jarosław
Stępień i Robert Walkowiak.
Do tego grona należy dodać
sędzinę Anetę Kowalską, zespół
Gwiazdy Chudów i kibiców,
którzy obserwowali wydarzenia
na boisku z wysokości trybun.
Turniej w Sośnicy został
zorganizowany z myślą o młodych osobach, których życie nie
rozpieszcza i z różnych powodów
trafili do domu dziecka. Ci młodzi ludzie zawsze mogli liczyć na
pomoc i dobre słowo Henia.
Wielka szkoda, że w niedzielę Go zabrakło.
Piotr Skorupa

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

Na turniejowe zwycięstwo Concordii w pocie czoła pracowali: Bartosz Barczyk,
Dawid Antkiewicz, Dominik Jakubowski (k), Jakub Grączewski, Krzysztof
Mechliński, Jakub Orylski, Kacper Kaczor, Sebastian Pająk, Jakub Biliński,
Przemysław Rozumek, Oliwier Wiora, Michał Krzan.

Foto: APN

nurów Cup 2015 to turniej, który zgromadził
pięć drużyn, a pasjonującą walkę o zwycięstwo stoczyły dwa knurowskie zespoły:
Concordia i Akademia Piłki
Nożnej. Ostatecznie triumfowała Concordia, która wyprzedziła lokalnego rywala lepszym
bilansem bramkowym. - Do
końca nie było wiadomo, kto
zdobędzie puchar za I miejsce
- przyznaje trener Concordii 2003, Patryk Pietraczyk. Przed ostatnim meczem pomiędzy Concordią i APN Paniówki
wiadomo było, że APN Knurów
jest liderem z 10 punktami i bilansem bramek 8:0. Zespół Concordii czekało trudne zadanie,
ponieważ aby wygrać turniej
musiał pokonać swoich rywali i
to aż 5 bramkami.
Moi zawodnicy zagrali ambitnie i stosując wysoki pressing
oraz wykazując się skutecznością, wygrali 7:1 i zostali zwycięzcami turnieju.
Z końcowych rozstrzygnięć
zadowolony był również trener
APN Knurów - Michał Grodoń.
- Zajęliśmy drugie miejsce, bez
porażki i straty bramki. To już
drugi turniej z rzędu, w którym
nasz zespół nie przegrał spotkania! – podkreśla szkoleniowiec
APN, który miał wśród swych
podopiecznych króla strzelców,
Jakuba Szczepanika.

Zza biurka

Foto: MOSiR

O zwycięstwie decydowały
nie punkty, a bramki
K

PiSk

WYNIKI:
APN Knurów – Slavia Ruda
Śląska 1:0, APN Paniówki –
GSF Gliwice 1:3, Concordia
Knurów – APN Knurów 0:0,
APN Paniówki – Slavia Ruda
Śląska 1:4, GSF Gliwice –
Concordia Knurów 0:1, APN
Knurów – APN Paniówki 5:0,
Concordia Knurów – Slavia
Ruda Śląska 2:0, GSF Gliwice
– APN Knurów 0:2, Concordia
Knurów – APN Paniówki 7:1,
Slavia Ruda Śląska – GSF
Gliwice 4:2.
Końcowa klasyfikacja: 1. KS
Concordia Knurów, 2. APN
Knurów, 3. Slavia Ruda Śląska, 4. GSF Gliwice, 5. APN
Paniówki.

Turniej Gwiazd im. Henr yka Bałuszyńsk
iego
zakończył się sukcesem oldbojów Górn
ika Zabr ze,
natomiast najlepszym zawodnikiem zosta
ł Łukasz
Bałuszyński (na zdjęciu), który doprowadz
ił do finału
zespó ł Przyjaciół Domu Dziecka nr 3 w
Gliwicach.

W dotychczasowych meczach sparingowych Concordii zagrali (w kolejności alfabetycznej): Bączkiewicz, Bylak, Cieślik,
Dybcio, Folcik, Gajewski, Glapiak, Grodoń, Jakubciuk, Jaroszewski, Jasiński, Karwowski, Kempa, Kharchenko, Kiklaisz, Kozdroń, Krasoń, Krusiński, Krzywicki, Kutypa, Losza,
Maciejewski, Marczak, Mawo, Miedwiediej, Mikulski, Młynek,
Modrzyński, Nalepa, Pilc, Rozumek, Serban, Smętek, Spórna,
Szewczyk, Szymanik, Śliwa, Widera, Wieliczko, Zabawczuk,
Żyrkowski.

SPARINGI
Concordia - ŁTS Łabędy 2:1
bramki: Kempa, Grodoń.
Concordia: Krasoń (Widera), Zabawczuk (Wieliczko), Kempa,
Pilc, Bączkiewicz (Jaroszewski), Spórna, Szewczyk (Rozumek),
Kiklaisz (Grodoń), Jakibciuk (Kharchenko), Miedwiediej (Krusiński), Nalepa (Modrzyński).
Concordia - Szombierki Bytom 0:3
Concordia: Krzywicki, Śliwa, Cieślik, Mikulski, Kharchenko,
Wieliczko, Maciejewski (Mawo), Szewczyk (Jakubciuk), Młynek,
Modrzyński, Glapiak (Miedwiediej).

Zapraszamy
do współpracy
Zbliża się inauguracja rundy w iosennej w
piłkarskiej IV lidze oraz
w k lasach niższych. W
związku z tym zwracamy
się do przedstawicieli klubów z naszego regionu,
by i n for mowa ł y na s o
przebiegu swoich meczów
(wyniki, strzelcy bramek i
składy).
Na wasze informacje
czeka my pod adresem:
redakcja@przegladlokalny.eu
PiSk
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Kto najlepiej gra
w „siatkę” i „kosza”?

PiSk

„Trójka”

Dwa zwycięstwa w półfinale oraz dwie wygrane w turnieju finałowym i tytuł mistrza
powiatu gliwickiego dla koszykarzy-uczniów Miejskiego
Gimnazjum nr 3 w Knurowie.
W drodze do finału podopieczni Przemysława Kopieckiego pokonali rówieśników z
Żernicy 50:12 oraz gimnazjalistów z Gierałtowic - 40:18.
Równie wysokie zwycięstwa knurowianie zanotowali
w turnieju finałowym, zwyciężając 54:13 gimnazjalistów
z Pyskowic oraz 52:33 zespół
z Toszka.

„Czwórka”

Uczennice Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 4 w Knurowie
zostały mistrzyniami powiatu
gliwickiego w mini siatkówce.
Podopieczne Adama Augustowskiego nie miały sobie
równych w czasie finałowego
turnieju w Rudzińcu. W rozgr y wkach grupow ych knurowianki okazały się lepsze
od rówieśniczek z Rudzińca
i Świbia, a w finale pokonały

- Pragnę podkreślić, iż duży
wkład w wywalczenie mistrzostwa powiatu mieli chłopcy z
klas pierwszych - podsumowuje
Przemysław Kopiecki.
Miejskie Gimnazjum nr 3
z Knurowa reprezentowali: Jakub Spruch, Mateusz Pauliński,
Oskar Baron, Emilian Olejniczak, Dawid Kucharz, Szymon
Wąsik, Daniel Kacprzak, Jakub
Soloch, Jacek Nowak, Grzegorz
Nowak, Bartosz Majewski, Dawid Kocięba, Jakub Skowroński, Alex Borkowski, Szymon
Tobiasz. Opiekun: Przemysław
Kopiecki.
PiSk

2:1 SP z Pyskowic.
Na mistrzowski tytuł pracowały: Katarzyna Kubik (VI
a), Maja Rad zi kowsk a (V I
a), Aleksandra Siwiecka (VI
b), Nikola Kowalska (VI b),
Martyna Kołodziejczyk (VI
b), Dominika Duda (VI b),
Ni kola Sk rz y pcza k (VI c),
Karolina Boczoń (VI c), Wiktoria Cudok (VI c), Klaudia
Kolankowska (VI c). Opiekun:
Adam Augustowski.

Mistrzynie powiatu gliwickiego w mini
siatkówce uczą się w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 4 w Knurowie
Siatkarze z MG-2

Foto: Waldemar Jachimowski

Uczniowie knurowskiego gimnazjum nr 3

Foto: Agata Niźnikiewicz

Uczn iow ie M iejsk iego
Gimnazjum nr 2 w Knurowie
triumfowali w powiatowych
rozgrywkach adresowanych
do mi łośni ków gr y w kosz ykówkę oraz siat kówkę.
Pod kosz em t r iu m fowa ł y
uczennice Sylwii Surówki, a
pod siatką uczniowie Dawida
Dybcio.
Koszykarki w zawodach
powiatowych spotkały się w
Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 2 w Knurowie. Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny, grano systemem „każdy z
każdym”, a uczennice MG-2
pokonały 11:6 rówieśniczki z
Gierałtowic oraz 16:12 gimnazjalistki z Żernicy.
Mecz Żernica - Pilchowice
zakończył się wynikiem 15:8.
Końcowa klasyfikacja: 1.
Miejskie Gimnazjum nr 2 z
Knurowa, 2. Gimnazjum z
Żernicy, 3. Gimnazjum z Gierałtowic.
Zwyciężczynie wystąpiły
w składzie: Katarzyna Szczepanik, Paulina Ponikiewska,
Julia Modrzejewska, Natalia
Kowa lik, Mar ta Gr ychtoł,
Kinga Roman, Julia Kuśmierska, Małgosia Mirecka. Opiekun: Sylwia Surówka.
Siatkarze o prym na szcze-

blu powiatu gliwickiego rywalizowali w hali Zespołu
Szkół im. I.J. Paderewskiego w
Knurowie.
W turnieju w ystąpił y czter y zespoł y, a stawką pierwszych meczów był
awans do finału. W drodze
losowania, w pierwszym półfinale Miejskie Gimnazjum
nr 2 z Knurowa pokonało 2:0
(25:9, 25:13) reprezentację
gimnazjum z Pilchowic. W
drugim półfinale spotkały
się gimnazja z Sośnicowic
oraz Gierałtowic. Wynik tej
potyczki - 2:1 dla Sośnicowic
(15:25, 26:24 i 17:15).
W spotkaniu o III miejsce
Pilchowice pokonały 2:1 Gierałtowice (25:23, 23:25, 15:5).
Wreszcie w finale knurowianie gładko 2:0 (do 15 i do
19) zwyciężyli gimnazjalistów
z Sośnicowic.
Miejskie Gimnazjum nr
2 z Knurowa reprezentowali:
Krzysztof Bochniak, Krzysztof Wesoły, Adam Zawadzki, Sebastian Pawlik, Kamil
Kosia rsk i, Daw id L ena r t ,
Kacper Czapla, Kacper Czyż,
Daniel Antonowicz, Dominik
Moździerz, Ra fa ł Bog usz,
Damian Misiak. Opiekun:
Dawid Dybcio.

Fragment
meczu UKS
Milenium I
- IPA Knurów.
Przy piłce
Damian
Kozdroń

Foto: MG-3

„Dwójka”

Miejska Liga
Piłki Nożnej Halowej

PiSk

Tomasz strzelał
dla Szymona

W

21. kolejce rozgry wek
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej zdobyciem 6 goli
popisało się dwóch zawodników:
Ariel Mnochy i Tomasz Dura.
Ten pierwszy podtrzymuje niesamowitą średnią ponad 5 goli na
mecz i śrubuje rekord strzelonych
bramek w jednym sezonie. Aktualnie licznik trafień najlepszego
snajpera ligi wynosi 107 i wydaje
się, że będzie niezagrożony przez
wiele lat. Drugi ze strzelców, świeżo upieczony tata Tomasz Dura,
sześć goli zadedykował swojemu
synowi Szymonowi.
Godna odnotowania jest
zwyżka formy TKKF Mistral
Intermarché. Piłkarze Marcina

Polywki po zeszłotygodniowej
wygranej nad Kadrą tym razem
ograli Nacyniankę. Dla odmiany,
postawa zespołu z Rybnika nie
napawa optymizmem - w rundzie
rewanżowej jest ona drugą obok
UKS Milenium II drużyną bez
zdobytych punktów.
W czołówce tabeli nie nastąpiły zmiany, gdyż trójka prowadzących drużyn zgodnie wygrała swoje mecze. W najbliższych
trzech kolejkach dojdzie jednak
do bezpośrednich pojedynków
kandydatów do mistrzostwa, a
na początek TS 10ka.pl zagra z
IPA Knurów.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 21. KOLEJKI Z DNIA 9.03.2015
ZZ Kadra – Tritech 1:3 (0:1)
K. Boroń – D. Wiercioch, B. Lewandowski, K. Idziaszek
żółte kartki: K. Boroń (ZZ Kadra), S. Napierała (Tritech).
Olympiakos Gierałtowice – TS 10ka.pl Zabrze 1:11 (1:3)
D. Lewandowski – A. Mnochy 6, T. Tankowski 3, A. Neznal 2
żółta kartka: D. Kabała (Olympiakos).
Team Stalmet - TKKF Team 98 Knurów 12:6 (5:3)
G. Brózda 5, T. Młynek 4, D. Kraska 2, M. Stopa – K. Herych 3, M.
Dywański 2, K. Przydatek
Nacynianka – TKKF Mistral Intermarché 4:8 (1:4)
M. Wyrwich 2, T. Michalski, M. Los – M. Duraj 2, A. Niewiedział 2,
P. Jaroszewski 2, P. Malinowski, samobójcza
UKS Milenium II - Vibovit 2:19 (1:9)
Roman Wala, P. Grzegorczyk – T. Dura 6, R. Kasiński 4, A. Zabłocki 3, D. Wieliczko 3, K. Kijak 3
UKS Milenium I – IPA Knurów 1:5 (0:2)
K. Majkowski – Ł. Spórna 2, W. Rozumek, G. Klatka, D. Kozdroń
żółte kartki: D. Matuszek, M. Gajda, M. Sklorz (UKS Milenium
I) – W. Rozumek, D. Kozdroń (IPA Knurów).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

20
19
19
19
20
20
20
19
19
19
19
19
20

54
50
48
42
35
33
27
24
20
16
15
9
0

191-47
134-69
131-62
105-65
118-83
88-82
93-111
85-97
97-93
52-99
59-106
80-122
35-229

18
16
16
14
11
11
9
8
6
5
4
3
0

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

2
1
3
5
7
9
11
11
11
13
12
16
20

PROGRAM 22 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 16.03.2015):
Veritax Gumiland – ZZ Kadra (18.00), TKKF Mistral Intermarché –
TKKF Team 98 Knurów (18.45), Tritech – Nacynianka (19.30), UKS
Milenium II – Olympiakos Gierałtowice (20.15), IPA Knurów – TS
10ka.pl Zabrze (21.00), Team Stalmet – UKS Milenium I (21.45).

Koszykarki z MG-2

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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Ruch i dźwięki od małego

Arcyciekawa propozycja dla najmłodszych i ich rodziców – w szczygłowickim
Domu Kultury ruszają zajęcia dla maluchów przygotowane we współpracy
ze znanym już Studiem Artystycznym Maciej z Zabrza

M

uzyka i ruch są nie do przecenienia w stymulacji rozwoju
dzieci – od pierwszych dni życia. Są
też źródłem naturalnej, nieopisanej
radości. Toteż i dzieciom, i ich opiekunom przypadnie do gustu nowa
propozycja Domu Kultury w Knurowie i Studia Artystycznego Maciej z
Zabrza – zajęcia, w których i dźwięki,
i ruch będą grały pierwsze skrzypce.

20

- Dzieci uwielbiają zabawę przy muzyce – to ich naturalna potrzeba – mówi
Magdalena Ziółkowska, jedna z dwóch
szefowych Studia Artystycznego Maciej. – Organizując zajęcia dla najmłodszych, dajemy im szansę lepszego rozwoju ruchowego, pobudzamy wyobraźnię,
kreatywność i możliwość kontaktu z
innymi dziećmi. W zajęciach dla grupy
1-3 lat uczestniczą również rodzice. To

doskonała okazja, by bawić się twórczo
z dzieckiem i fantastycznie spędzić z
nim czas. Zajęcia prowadzić będzie pani
Agnieszka Krzep - muzykoterapeutka.
Dzieci uwielbiają, jak śpiewa, gra na
gitarze i skrzypcach oraz wymyśla niesamowite muzyczne przygody.
Spotkania w Domu Kultury mogą
być inspiracją i urozmaiceniem codzienności dla rodziców będących na

urlopach macierzyńskich czy wychowawczych, a dla wszystkich – znakomitą zabawą. Ważne, że Studio posiada
świetnie przygotowaną merytorycznie
kadrę, polecaną przez Centrum Edukacji Artystycznej – to gwarantuje
profesjonalizm oferowanych zajęć.
Zresztą widać to po dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się Studio
Artystyczne Maciej. Po dwóch latach
istnienia zdobyło sobie sympatię wielu
klientów (niektórzy z nich dojeżdżają
do Zabrza z innych miejscowości).
Warto dodać, że Magdalena Ziółkowska wygrała konkurs „Zabrzański
Biznesplan 2012”, organizowany z

inicjatywy prezydenta Zabrza.
- Rodzice mają świadomość, że
warto od najmłodszych lat zaszczepiać
w dziecku wrażliwość na muzykę –
przyznaje Magdalena Ziółkowska. –
Naprawdę świetnie się bawimy.
Z kolei niedawno wyremontowany Dom Kultury Knurów-Szczygłowice, z pięknym, nowym zapleczem,
jest świetną bazą dla tego typu zajęć.
Organizatorzy mają nadzieję, że knurowianie docenią tę propozycję i że
na stałe znajdzie ona swoje miejsce w
ofercie DK. Więcej szczegółów – na
plakacie powyżej.
MiNa

Więcej o ofercie na stronie: www.studiomaciej.pl
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