rozmaitości
knurów

Jak widać, humory dzieciom
dopisują...

foto-migawka

gmina pilChowiCe

wakacje jak z bajki
Była wspinaczka w parku linowym,
wędrówki po skałkach, wodne szaleństwa
i bajkowe spotkania. Dzieci w gminie
Pilchowice na nudę nie narzekają
Przez cały lipiec Gminny Ośrodek
Kultury w Pilchowicach organizował
wycieczki w ciekawe miejsca. Dzieci
wspinały się w parku linowym w
Rudach i Międzybrodziu Żywieckim,
zwiedzały zabytkową kopalnię srebra
w Tarnowskich Górach. Wędrowały
po Jurze Krakowsko–Częstochowskiej, pluskały się w Aquaparku , miały bajkowe spotkania w Miasteczku
Twinpigs oraz Zaczarowanej Chacie
i toszeckim zamku. W mgnieniu oka
minął czas w chorzowskim ZOO i
Wesołym Miasteczku.
Każda z wycieczek zbierała pół
setki dzieci. Nieraz chętnych było
więcej niż miejsc w autokarze. Taki
kłopot zniknie w sierpniu, kiedy
GOK zaproponuje zajęcia, w których

ogłoszenie własne wydawcy

może wziąć udział znacznie więcej
dzieci.
6 sierpnia ruszają „Kolorowe
Wakacje w Gminie Pilchowice”. To
program z bezpłatnymi warsztatami teatralnymi. W każdy wtorek i
czwartek młodzi pasjonaci będą mogli rozwijać swoje teatralne talenty
pod okiem doświadczonego trenera.
W sierpniowych wakacyjnych
planach są też rowerowe wycieczki
po szlakach Cysterskiego Parku Krajobrazowego.
Szczegółowy program sierpniowych propozycji, a także fotograficzne relacje z lipcowych wycieczek, na
stronie www.gok.pilchowice.pl.
Tekst i foto: Andrzej T. Knapik

1 sierpnia (czwartek) o godz.
17 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren
alarmowych, wykorzystywanych w
systemie ostrzegania i alarmowania
ludności
Przez trzy minuty emitowany
będzie dźwięk ciągły, oznaczający
odwołanie alarmów: powietrznego i
o skażeniach.
- Trening będzie też formą upamiętnienia obchodów 69. rocznicy
wybuchu powstania warszawskiego
– mówi major Jarosław Wiewiura,
kierownik Referatu Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów.
Test służy sprawdzeniu stanu
technicznego systemu i nie jest ogłoszeniem żadnego zagrożenia.

Foto: Archiwum Klubu Gaja

Źródło: smgliwice.pl

zabrzmią
syreny

Udział Miejskiego Przedszkola
nr 7 w Knur owie w akcji Klub
u Gaja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”
zakończył się niespodziewanym
sukcesem.
Przedszkolaki otrz ymały Nagr
odę Pegaza w kategorii wspó
łprac a i zaangażowanie największej ilośc
i uczestników. Do akcji przy
łącz yło się 169
szkó ł i przedszkoli. Zebrano
525 ton makulatury. Udał o się
uratować 54
konie.
jb

nekrolog

/bw/

Nie zapomnij

Pani
Wiesławie Grabowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

1 VIII – Narod
owy Dzień
Pam ięc i Pow sta nia
Wa rsz aw ski eg o (Dz ień Pam
ięc i Wa rszawy)
2 VIII – Dzień
Karmienia
Piersią , Światowy Dzi
eń Pamięci
o Zagładzie Romów
5 VIII – Międzynar
odowy Dzień
Piwa i Piwowara

CÓRKI

składa:
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie

gierałtowiCe

Do kuchni
czy do
salonu?

reklama

W ubiegły piątek, 26 lipca, nieznany sprawca dokonał kradzieży 6
bel firan. Właściciele sklepu, mieszkańcy Knurowa, w ycenili straty
na ponad 4 tys. zł. Postępowanie w
sprawie prowadzą funkcjonariusze
Komendy Policji w Knurowie.
DC

www.dalekieobserwacje.eu

Widok Tatr z Sandomierza albo z
Katowic? A może Góry św. Anny
z Pyskowic? Grupa pasjonatów
szuka niepowtarzalnych widoków
w nieoczywistych miejscach. Co
więcej, obiekty są nie tylko zidentyfikowane, ale również dokładnie
opisane. Dzięki zapaleńcom dalekich obserwacji nawet laik może
rozpoznać w majaczących na horyzoncie cieniach Skrzyczne albo
Rysy. Na stronie galeria zaskakujących i pięknych zdjęć, informacje
dotyczące widoczności w danym
miejscu, forum oraz lista obiektów
czekających na sfotografowanie
„z daleka”.
jb
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Stanica. Tragiczny wypadek na drodze

Czerwionka. Knurowian pociąg do kolei...

Zginęły dwie
gliwiczanki

Złodzieje uszkodzili
linię kolejową

Dokładnie 1679 kg mienia kolejowego
znaleźli funkcjonariusze Straży Ochrony
Kolei z Posterunku w Rybniku w jednym
ze skupów złomu w Czerwionce.
Sprzedającymi kradzione słupy okazali
się mieszkańcy Knurowa

Dwie kobiety zginęły w wypadku na drodze
wojewódzkiej nr 921 w Stanicy. Zdarzenie miało
miejsce we wtorkowe popołudnie, przed godziną 18.
Funkcjonariusze policji ustalają przyczyny tragedii
Foto: KMP Gliwice

23 lipca około 12.50 w czasie
rutynowej kontroli w skupie złomu w ręce SOK wpadły fragmenty
linii kolejowej. Zrabowane mienie
(słupy trakcyjne pocięte na 20
odcinków o długości 1,5 m każdy)
pochodziło ze szlaku KnurówSzczygłowice. Dzięki dokumentacji prowadzonej przez skup szybko
namierzono złodziei. Okazali się
nimi 48-letni Stefan L. i 29-letni
Jacek S. Obaj są mieszkańcami

Knurowa. Sprawę prowadzi VI
Komisariat Policji w Gliwicach.
– Za uszkodzenie, zniszczenie,
zabór lub uczynienie niezdatnym
do użytku części sieci infrastruktury
oraz linii kolejowej, powodując przez
to zakłócenie działania całości lub
części sieci albo linii grozi - zgodnie
z art. 254 a kodeksu karnego - kara
pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8 – informuje Policja.

jb

Knurów, Gierałtowice

Kradną auta
na potęgę

W ciągu tylko dwóch dni w Knurowie
i Gierałtowicach skradziono cztery
samochody. Ich łączna wartość sięga
162 tys. zł

Zderzenie było tak mocne, że dwie gliwiczanki zginęły na miejscu

Ze wstępnych ustaleń wynika,
że kierująca oplem corsą 69-latka w
momencie włączania się do ruchu,
została uderzona przez jadącego
główną drogą 22-letniego kierowcę
audi A3.
W wyniku zderzenia śmierć na
miejscu poniosła 69-latka oraz jej
75-letnia pasażerka. Obie były miesz-

Knurów

kankami Gliwic.
- Prowadzący audi w chwili wypadku nie znajdował się pod wpływem
alkoholu – informuje komisarz Marek
Słomski, rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
D wóch 22-lat ków jad ąc ych
audi A3 doznało ogólnych obrażeń
ciała i zostało przewiezionych do

szpitala.
Przez kilka następnych godzin
droga była nieprzejezdna, a na miejscu pojawił się również śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Postępowanie wyjaśniające w sprawie prowadzi KMP Gliwice.
DC

Knurów, Gierałtowice

Złapani
na gorącym
uczynku

Więcej nie pojadą

Przed dwoma tygodniami informowaliśmy o nowej kamerze monitoringu,
dzięki której funkcjonariusze Straż y Miejskiej
będą mieli na oku okolicę
ul. Mieszka I. Kamera już
pracuje na siebie
Funkcjonariusze mają wgląd
m.in. na to, co dzieje się na ul. Mieszka I, a także na wybudowanym w
ubiegłym roku placu zabaw. Właśnie
w tym ostatnim miejscu, w ubiegły
czwartek, operator monitoringu
miejskiego zauważył trójkę mężczyzn
spożywających alkohol. Na miejsce
został wysłany patrol Straży Miejskiej, w rezultacie trzech wielbicieli
trunków ukarano mandatami.

Do pierwszej kradzieży doszło w
środę 24 lipca. Nieznany do tej pory
sprawca przywłaszczył sobie peugeota 308. Pojazd był zarejestrowany
na austriackich numerach rejestracyjnych. Wartość auta oszacowano
na 90 tys. zł. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
Tego samego dnia złodzieje połasili się na srebrnego volkswagena
passata kombi, zaparkowanego przy
ul. Szarych Szeregów. Auto wycenio-

no na 16 tys. zł.
W piątek łupem złodziei padł
kolejny passat. Znikł z ul. Niepodległości. Właściciel wycenił go na 26
tys. zł. Z kolei w Gierałtowicach, przy
ul. Paderewskiego z posesji jednego z
domków jednorodzinnych, dokonano kradzieży bordowego citroena c3
o wartości 30 tys. zł.
Wszystkimi trzema sprawami
zajmują się funkcjonariusze knurowskiej policji.
DC

reklama

W ubiegły piątek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
KMP w Gliwicach zatrzymali w Gierałtowicach na ul. Chudowskiej
mężczyznę, który w stanie nietrzeźwości kierował rowerem. Miał 2
promile alkoholu. 4 dni później prawie promil więcej miał 30-latek
z Knurowa, który wpadł w ręce funkcjonariuszom Straży Miejskiej.
Obu mężczyznom, oprócz utraty prawa jazdy, grozi również rok
pozbawienia wolności.

DC

Knurów

Odjechał
na dwóch kółkach

Przed tygodniem, w środę 24 lipca, nieznany sprawca dokonał
kradzieży roweru marki Danger Nex koloru szarego z ul. Kopalnianej.
Wartość jednośladu wynosi ok. 1 tys. zł, a postępowanie w sprawie prowadzi KP Knurów. Przypominamy, że knurowianie mogą oznakować
swój rower w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Niepodległości w każdą
środę, w godz. 14-17. Znakowanie jest bezpłatne.

DC
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Foto: Archiwum PPP OHP Czerwionka-Leszczyny
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nie wymagamy
cudów

- Czujemy się zapomniani. Jakbyśmy mieszkali
na końcu świata – żalą się mieszkańcy ul.
Wieczorka w Knurowie. Najbardziej doskwiera
im nienajlepszy stan drogi.
– W miarę możliwości postaramy się poprawić
nawierzchnię – obiecują urzędnicy
Do posesji przy ul. Wieczorka niełatwo dotrzeć;
to jeden z najmniej znanych zakątków Knurowa

Foto: Dawid Ciepliński

- Warto skorzystać z naszych usług; zapraszamy zarówno
młodzież szukającą pracy, jak i pracodawców - mówią
pracownicy biura

CZERWIONKA-LESZCZYNY. PRACA NA WAKACJE...

A może „Lato z oHP”?

Gdzie szukać ofert wakacyjnej pracy, jakie są warunki
zatrudnienia młodzieży podczas prac sezonowych, jak
przygotować się do podjęcia pracy? Punkt Pośrednictwa
Pracy OHP w Czerwionce-Leszczynach ci odpowie
i pomoże znaleźć pracę na wakacje
Młodzi ludzie rzadko kiedy wiedzą jak znaleźć pracę. Z myślą o nich
od przeszło trzech lat działa Punkt
Pośrednictwa Pracy w CzerwionceLeszczynach (ul. Ks. Pojdy 35).
– Zwiększone zainteresowanie
pracą, szczególnie wśród młodzieży, odnotowujemy na przełomie
czerwca i pierwszej połowy sierpnia
– mówi pracująca w Punkcie Izabela Liszka. – Wówczas rejestruje
się najwięcej osób w wieku od 15
do 25 lat.

PRACA, ALe JAKA?

Oferty pracy są zróżnicowane,
odzwierciedlają lokalny rynek pracy.
Najwięcej wakacyjnych propozycji
zatrudnienia dotyczy prac krótkoterminowych na umowę zlecenie i
umowę o dzieło.
Najczęściej chodzi o kolportaż
ulotek reklamow ych, pracę przy
w yk ładaniu towarów w placówkach handlow ych, udział w a kcjach promocyjnych. Niepełnoletni mogą liczyć na prace pomocowe,
np. przy grabieniu trawy, roboty
porz ąd kowe. W ich prz y pad ku
konieczne jest skończenie 16 lat i
zgoda rodziców.
Ile można zarobić? Różnie. Kolportaż ulotek da 4-5 zł za godzinę.
Wykładanie towarów to przychód
8-10 zł/h. Hostessy i pracujący w promocji osiągną 10-14 zł/h (wszystkie
kwoty brutto).
– Podczas wakacji zgłaszają się
do nas pracodawcy mający ciekawe
oferty – zarówno pod kątem specyfiki
pracy jak i warunków zatrudnienia
– dodaje Liszka. – Poszukiwana była
osoba, która zechciałaby wyjechać i
4

obsługiwać urządzenia rozrywkowe i
eventowe, mieliśmy ofertę dla hostess–
animatorek w strojach regionalnych
na terenie Zakopanego i pracę dla
konferansjera i didżeja.
Zdarzają się oferty pracy za granicą, np. w Holandii w szklarniach
oraz w polu przy zbiorze borówek,
cebulek kwiatowych.
Wszystkie oferty pracy są dostępne na stronie internetowej www.
mbp.ohp.pl.
Skorzystanie z oferty PPP OHP
wymaga darmowej rejestracji. To
prosta formalność. Wystarczy wypełnić ankietę.

JAK CIEKAWIE
i AKTYWnie sPĘDziĆ
CzAs WoLnY?

Działanie PPP OHP nie ogranicza się do pomocy w znalezieniu
zatrudnienia. Placówka zajmuje się
też doradztwem zawodowym, organizuje warsztaty (grupowe i indywidualne) pomagające odnaleźć się

na rynku pracy (np. ucząc młodych
wypełniać dokumenty aplikacyjne,
przygotowując do rozmowy kwalifikacyjnej).
– Czynimy tak w ramach unijnego
projektu „OHP jako realizator usług
rynku pracy”– wyjaśnia Izabela Liszka. – Natomiast od 19 do 23 sierpnia
w ramach corocznej akcji „LATO z
OHP” na terenie Punktu przeprowadzone zostaną zajęcia służące aktywizacji zawodowej. Będą połączone z
warsztatami pracy na temat autoprezentacji, dokumentacji aplikacyjnej,
rynku pracy i określenia własnych
predyspozycji oraz kwalifikacji. Zapraszamy młodzież do udziału. Zapewniamy poczęstunek i materiały
promocyjne z upominkiem.
Zainteresowani proszeni są o
kontakt osobisty, telefoniczny (32 425
76 31) lub mailowy (ppp_czerwionka-leszczyny@wp.pl). Biuro (na I
piętrze) czynne jest od poniedziałku
do piątku w godz. 7:45-15:45.

IL

ogłoszenie

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza
przetarg na najem lokali użytkowych:
- o pow. 15,40 m2 przy ul. Konopnickiej 1 b,
- o pow. 14,00 m2 przy ul. Kołłątaja 3 b,
Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 i przy ul.
Staszica 1 oraz na stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

Ul. Wieczorka znajduje się w
Szczygłowicach.
- Założę się, że zdecydowana
większość knurowian nie wie, że
taka ulica istnieje – śmieje się Piotr
Lewandowski, jeden z okolicznych
mieszkańców.
Aby do nich trafić, trzeba skręcić
(jadąc ul. Lignozy od Krywałdu) w
uliczkę tuż przed parkingiem kopalni
Szczygłowice. A potem jechać, jechać
i jechać. Wijąca się wzdłuż hałd dróżka prowadzi do około 20 domostw.
Ich mieszkańcy mówią, że czują
się zapomniani: – Nie wymagamy
cudów. Nie chcemy, żeby nam tu nie
wiadomo co wybudować, ale można
by nam trochę ułatwić życie.
Najbardziej doskwiera im stan
drogi. Faktycznie, w asfalcie dziur
nie brakuje.
– Nawet on się jednak kończy i do
ostatniej posesji jedzie się po żwirze.
Też dziurawym – dodaje Lewandowski. – Kiedyś nawet je zasypano, ale
walec już tu nie dojechał i nie utwardził. Przyszedł deszcz i dziury jeszcze
się powiększyły. Gdy auta jeżdżą, to
spod kół strzelają kamienie i wpadają
do ogrodów...
Nasi rozmówcy zapewniają, że
zgłaszali problem.
– Jakaś firma miała zrobić tutaj
kostkę, ale jakoś nic z tego nie wyszło –
słyszymy. – Najlepszy byłby tu asfalt,
ale czy jest na to realna szansa?...
Drodze daleko do ekspresówki,
ale niektórym kierowcom to nie
przeszkadza.
- Jeżdżą jak wariaci. Bywa bardzo niebezpiecznie – wyjaśnia pani
Wanda.
- Aż się za nimi kurzy – dodaje
pan Piotr. – A przecież chodzą tędy
dzieci. Żeby nie doszło do nieszczęścia,
bo zanim karetka tu dotrze, to będzie
po wszystkim...
- A ile motorowerów jeździ – macha ręką pani Wanda. – Mało to razy
widziałam, że pędzą jak szaleni. Co
raz któryś z nich lądował w rowie.
W zimie też nie jest łatwo. – Poprzedniej zimy pług to chyba tylko raz
widziałem – mówi Lewandowski. – A i
tak nie dojechał do końca drogi.
- Człowiek wokół swojej posesji to
sobie odśnieży, ale co z resztą – dodaje
kolejna mieszkanka ul. Wieczorka.
– Nie mam samochodu, więc dzieci
do szkoły i przedszkola muszę pieszo
zaprowadzić. Zanim tam dotrzemy,

one są po kolana mokre.
Przydałoby się więcej latarni.
– Kilka już udało nam się wywalczyć,
ale w niektórych punktach i tak jest
ciemno – mówią mieszkańcy.
– Wieczorem to strach tędy iść, bo
ktoś będzie jechał samochodem i mnie
potrąci albo jeszcze napadnie, jak będę
wracał z pracy – dodaje Roman Tkacz.
- Jak już tak rozmawiamy, to
można by zrobić porządek z tym
drzewem na zakręcie – włącza się pani
Wanda. – Łamią się z niego gałęzie.
Niedawno ściągaliśmy z ulicy wielki
konar. Nie mówię, żeby całe wyciąć,
ale chociaż przyciąć. Niech taki konar
spadnie komuś na głowę. Przecież to
może zabić.
Mieszkańcy liczą, że choć część z
ich próśb uda się zrealizować. Najbardziej jednak zależy im na drodze.
Anna Lewandowska z knurowskiego Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska,
mówi, że w tym roku w opisywanym
rejonie dwukrotnie przeprowadzone
zostały remonty cząstkowe.
– Niestety, mamy ograniczony
budżet, a w mieście jest jeszcze kilka
ulic, które również wymagają remontu
– mówi.
Pani naczelnik obiecuje, że niebawem urzędnicy dokładniej przyjrzą
się drodze: – Wówczas ocenimy, czy
pieniądze, którymi dysponujemy,
pozwolą nam na naprawienie szkód
– mówi pani naczelnik. - Wtedy także
podejmiemy decyzję, związaną z wycinką lub podcięciem drzewa. Najpierw
musimy ustalić do kogo należy teren,
na którym się ono znajduje, nim podejmiemy jakiekolwiek działania.
Z odśnieżaniem sprawa ma się
nieco inaczej. Jest zasada, że w pierwszej kolejności odśnieżane są ulice,
po których porusza się komunikacja
miejska.
– Pozostałe drogi odśnieżane są z
mniejszą częstotliwością. Jeśli pozwolą
nam na to fundusze, postaramy się zlikwidować utrudnienia mieszkańców
ul. Wieczorka.
Trochę bardziej skomplikowanie
wygląda sytuacja z dodaniem nowych latarni. Słupy energetyczne, na
których zamontowano je wcześniej,
są własnością Tauronu. Dobudowa
oświetlenia wymaga uzgodnień z
firmą energetyczną.
Dawid Ciepliński
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Wyrzucony chleb to bolesny widok
Pan Marian od 7 lat zbiera
złom. Wśród tysiąca niepotrzebnych, w yrzuconych na wieczne
z apomnienie rzecz y, on szu k a
skarbów. Puszek, miedzianych części, mosiężnych kranów. Czasami
trafiają się też ubrania i to całkiem
nowe, jeszcze z metkami.
- Mam już buty na zimę – śmieje
się pan Marian. – I te jeansowe spodnie też ze śmieci. Jakaś kobieta podeszła do mnie i zapytała, czy nie chcę
ubrań. „Będą na pana pasować, pan
taki chudy i mały” – powiedziała.
Złom najlepiej zbierać nocą. W
dzień ludzie boją się wyrzucać stare
pralki czy telewizory. A z takiej
pralki można wyciągnąć silnik i
sprzedać po 17 zł za kilogram. Pan
Marian wszystko co znajdzie zabiera
do piwnicy, tam rozkłada na części.
W komputerach szuka miedzianych
części, segreguje puszki.
- Puszki z blachy metalowej na
spodzie mają literę Z, natomiast
aluminiowe są oznaczone literami
AL - tłumaczy pan Marian. - Trzeba je oddzielić, bo na złomisku są
sprawdzane magnesem. Metalowe
się przyczepiają.
Najwięcej puszek jest po niedzieli i sobocie. Na osiedlowych śmietnikach można się nieźle obłowić. Pan
Marian hakiem może sięgnąć po
najdalszą puszkę. Zanim rozerwie
worek ze śmieciami dotyka, czy w
środku jest coś wartościowego.
- Złapię i pomacam. Jak jest
puszka, to rozrywam, a jak nie,
to zostawiam — mówi złomiarz.
- Niektórzy ludzie są tacy uczciwi,
że wieszają reklamówkę z puszkami
na śmietniku z boku. Albo idzie ktoś
wyrzucić śmieci, a ma puszki, to sam
wyciągnie i położy. A są i tacy, co
wrzucą i nie pytają.
Złomiarz złomiarzowi nierówny.
Pan Marian nie lubi bałaganu. Gdy

widzi, że kolega po fachu rozrywa
worek i zostawia go pod śmietnikiem,
zamiast z powrotem wrzucić do kubła, próbuje reagować.
− To takie nygusy! Przecież teraz
lato, zostawią śmieci i one potem
fruwają po całym podwórku! Straszne to! − opowiada zdenerwowany. −
Jak zwróciłem jednemu uwagę, to mi
powiedział: „Ty się lepiej śmieciami
zajmij!”
Ludzie raczej nie zauważają,
kto robi bałagan przy śmietniku.
Śmieciarz to śmieciarz. Niektórzy
burkną coś pod nosem, inni udają,
że nie widzą.
− Podszedł facet i powiedział:
„Żeby mi to było posprzątane”. A
przecież ja zawsze po sobie sprzątam
– z głosu przebija gorycz.
W czasie wakacji przy śmietnikach można spotkać dzieci. Zbierają
głównie puszki.
- Jechałem wózkiem i taki 6-7-letni szkrab wyskoczył. Miał już może 10
puszek i mówi: „Da mi pan puszkę”, a
to dwie mu dałem, niech ma.
Ludzie wyrzucają wszystko, co
wyda im się niepotrzebne. Lekko
uszkodzone kubki, które jeszcze długo mogłyby służyć do picia. Całkiem
ładne meble, wymieniane, bo się znudziły. Długopisy, którym wystarczy
wymienić wkład, by dalej pisały.
Coraz rzadziej naprawiane, rzeczy żyją do pierwszej awarii, potem
trafiają na śmietnik. Tam znajduje
je pan Marian. Złomiarz nie może
przeboleć jednego – widoku ton wyrzucanego jedzenia.
- Codziennie tyle chleba widzę w
śmietniku. Kiedyś to się chleb podnosiło jak spadł na podłogę i całowało.
A dzisiaj ludzie nie patrzą. Chleb jak
rzecz. Nie smakuje, nie podoba się, to
od razu do śmieci.
Z każdym rokiem coraz więcej
osób zagląda do śmietników. Co-

Foto: Justyna Bajko

Każdego dnia zanim zapadnie zmrok wyrusza na obchód, ciągnąc swój niewielki wózek. Kiedyś paru
młodych, pijanych mężczyzn chciało mu ten wózek zabrać. Odgonił ich kijem. Bo ma jeszcze kij
zakończony hakiem. Czasami zabiera też latarkę, taką górniczą, zakładaną na głowę. Ubiera się schludnie,
żadnych tam brudnych, dziurawych dresów. Przed wyjściem myje twarz, goli brodę. Jak cię widzą, tak cię
piszą - mówi z uśmiechem

dziennie pan Marian mija nawet
siedem osób w nocy i osiem w dzień.
Zbierają zarówno kobiety jak i mężczyźni, młodzi i starsi.
− Widuję dwie młode dziewczyny, taką starszą panią, ale ona tylko
ubrań szuka, i matkę z córką. Znam
też dwóch takich, co za suchym chlebem jeżdżą. Chyba mają na działkach
kury.
Złomiarze rzadko ze sobą rozmawiają. Ot, krótkie uwagi, gdzie kto był
i co znalazł.
- Trzymamy się zasady, że jak
ktoś już stoi przy śmietniku, to nie
podchodzimy − mówi pan Marian. −
Nie wchodzimy sobie w paradę.
Dlaczego ludzie decydują się na
grzebanie w śmieciach?

Dlaczego ludzie grzebią w śmieciach? - Powody są
różne - jeden zbiera, by wypić, drugi, by dorobić
- tłumaczy pan Marian

- Różne są powody. Jeden zbiera,
by wypić, innemu potrzebny dodatkowy grosz do emerytury. Za 400,
500 zł trudno wyżyć, a jak jeszcze
człowiek pali, to choć na papierosy
sobie zarobi.
Pan Marian sprzedaje złom dwa
razy w tygodniu: w poniedziałki i
środy. Tygodniowy zarobek zależy od
szczęścia. Jak się trafi pralka, junkers
albo kran, to jest w stanie wyciągnąć
nawet 150 zł. Na jedzenie wystarczy.
Grz eba n ie w śm ieciach n ie
należy do przyjemności. Zapach
odrzuca, ale podobno można się
przyzwyczaić.
- Jak widzę „kobiece sprawy” albo
takie białe robaki, to od razu zamykam
klapę. Tego nie mogę wytrzymać.

Gdy pan Marian zaczynał zbierać złom, wstydził się ludzi.
- Jak szedł ktoś znajomy, to od
razu głowę odwracałem w drugą
stronę, ukrywałem się − opowiada.
− Chodziłem tylko nocą, w dzień w
życiu bym nie poszedł.
Po 7 latach chodzenia po śmietnikach pan Marian się przyzwyczaił. Znajomi też. Sąsiedzi sami
przynoszą mu puszki, wołają, gdy
trzeba posprzątać piwnicę. Już nie
wyobraża sobie dnia bez obchodu.
− Nie ma łatwo, ale kraść nie
kradnę − mówi pan Marian. − A co
nazbieram, to moje.
Justyna Bajko

KNURÓW

W dwa lipcowe piątki na terenie
parafii pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego gościła...
policyjna drogówka
Policjantów z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach zaprosił ks.
proboszcz Andrzej Wieczorek. Nie
odmówili, tym bardziej, że do zaproszenia dołączyło się 90 dzieci, uczestników parafialnych półkolonii.
Funkcjonariusze przyjechali ze
specjalistycznym samochodem profilaktyczno-edukacyjnym. Pojazd
przydał się podczas turnieju jazdy na
rowerze. Zajęcia przeprowadził asp.
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Foto: Archiwum KMP Gliwice

Policjanci uczą dzieci prawidłowej jazdy

Koloniści zapewniali, że wezmą sobie do serca przekazane przez
policjantów wskazówki i informacje, starając się jeździć bezpiecznie
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aktualności
knurów. kilkanaŚCie pań wziĘło udział w kurSie SamooBrony

Słaba płeć? ależ skąd!

Foto: Archiwum Fight Club

Rzucają wyzwanie stereotypowi słabej kobiety. Chcą poczuć siłę
płynącą z wiary, że w razie niebezpieczeństwa będą wiedziały co robić,
gdzie uderzyć. Knurowianki wzięły udział w kursie samoobrony „Równe
szanse”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Fight Club Knurów

- Jestem mile zaskoczony zaangażowaniem i postawą pań przyznaje Grzegorz Sobierajski

Czasami trudno rozpoznać za- ry nigdy nie zaatakowałby rosłego
grożenie. Napadnięte kobiety często mężczyzny – tłumaczy Grzegorz
wspominają o swojej bierności w Sobierajski, jeden z założycieli i
chwili ataku, szoku, który całkowi- członków zarządu Stowarzyszenia
cie je obezwładnił. Niektóre nie po- Fight Club Knurów, trener, na co
trafiły nawet krzydzień komendant VI
czeć , nie mów iąc Druga edycja kursu samo- Komisariatu Policji.
już o walce. Życie obrony rusza 15 września. – Kobiety z natury
pokazuje, że napast- Więcej informacji na stronie są słabsze, dlatego to
www.fcknurow.pl.
ni k iem moż e być
one zazwyczaj bywają
każdy: niepozorny
celem ataków.
mężczyzna spacerujący z psem, znaKnurowski Fight Club włączył się
jomy, sąsiad, a nawet dobrze – wyda- w akcję przeciwdziałania przemocy
wałoby się – znany kolega.
wśród kobiet. Kurs samoobrony
– Przeciętny napastnik nie jest skierowany jest do wszystkich knukomandosem. To raczej tchórz, któ- rowianek niezależnie od ich wieku

i kondycji fizycznej. W pierwszej
edycji wzięło udział 19 pań,
większość bez wcześniejszego przygotowania.
Wystarczyła odważna
decyzja i strój sportowy.
- Trochę już gr up
prowadziłem, ale jestem
zaskoczony zaangażowaniem i postawą pań - mówi
Grzegorz Sobierajski. - Bardzo
nas cieszy, że treningi przynoszą
tak dobre efekty.
Zajęcia prowadzi Ryszard Tyczyński, na co dzień pracujący w knurowskiej Straży
Miejskiej. Tyczyński od lat
zajmuje się sztukami walki,
m.in. judo i karate. Jest
jednym z instruktorów
programu szkoleniowego „Selekcja”, przygotowującego młodych
ludzi do służby
w jednostkach
s p e c j a l nyc h .
W 2011 roku
zdobył licencję
instruktora Combat
56, którą może się poszczycić tylko 15 oficerów służb
mundurow ych w Polsce.
Dołączył do grona trenerów Fight Clubu w kwietniu,
z miejsca zdobywając sympatię i
zaufanie pań.
Kurs to przygotowanie zarówno

fizyczne jak i psychiczne.
- Panie nie mogą zachowywać się
jak ofiary. Przeciwnie - pokazujemy jak uderzać w miejsca
wrażliwe, wyprowadzać szybkie ciosy,
ale też torować
s o b i e d ro g i
ucieczki –
t ł u macz y
Grzegorz
Sobierajsk i.
– Uczymy
odruchów:
gdzie

Justyna Bajko

Jednym z instruktorów jest Ryszard Tyczyński (u góry), posiadacz
licencji Combat 56

knurów. górniCtwo - FaCh, który nie zna graniC

polak - Czech dwa bratanki
Izba Tradycji wzbogaciła się
o eksponaty z czeskich kopalń.
Wystawa „Monta nni Historie”
to efekt współprac y kusztosza
Bogusława Szyguły i Vladimira
Markla.
V l a d i m i r M a rk l , b a d a c z i
pasjonat górnict wa, odw iedzi ł
Knurów po raz drugi. Tym razem
przywiózł ze sobą pamiątki górnicze z własnej kolekcji.
– Szkoda, by te rzeczy leżały
w domu i kurzyły się na półkach
– p o d k re ś l a V l ad i m i r Ma rk l .
– Lepiej przysłużą się ludziom w
muzeum.
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Markl przez wiele lat pracował
w czesk ich kopa lniach, potem
opiekował się górniczym muzeum
z Ostrawie.
– Górnictwo w Czechach od
zawsze było związane z polskim
– podkreśla Szyguła. – Pierwszy
dyrektor KWK Knurów Roman
Rieger, zresztą jak wielu polskich
specjalistów, kształcił się na Zaolziu. Stamtąd przywiózł projekt
rynny potrząsalnej, wykorzystywanej potem na szeroką skalę w
śląskich kopalniach.
– Górnicy w Czechach używali
trochę innych maszyn, np. lamp na

sprzężone powietrze, ale zasada
działania i pracy była taka sama
– dodaje Vladimir Markl.
Różnice widoczne są w tradycji.
Czeskie górnictwo nie kultywuje
obyczaju karczm piwnych, a przed
zjazdem w dół o pomoc proszono
św. Prokopa, a nie św. Barbarę.
– Przed szychtą górnicy mówili „Cześć pracy”, a nie „Szczęść
Boże” jak w Polsce – tłumaczy
Markl. – Wiele obyczajów odeszło
w zapomnienie, jest coraz mniej
górniczych rodów, młodzi pracują
w kopalniach z powodów finansowych, a nie ze względu na rodzinne

czy regionalne tradycje.
K n u r o w s k a I z b a Tr a d y c j i
współpracuje m.in. z muzeum w
Ratingen. Oży wione kontakty z

czeskimi i niemieckimi muzealnikami to z pewnością nie tylko
dobra rek lama d la K nurowa,
ale przede wszystkim przykład
jak górnicze tradycje powinny
być c h ron ione pr z e d e roz j ą
pamięci.
Wystawę można oglądać do
końca roku.
Tekst: Justyna Bajko

Foto: Grzegorz Szyguła

Czy po czeskich kopalniach przechadza się
Skarbnik? Jakich lamp używali górnicy pod ziemią?
O różnicach i podobieństwach między czeskim
a polskim górnictwem opowiada nowa wystawa
w Izbie Tradycji KWK Knurów

wejść, gdzie nie wchodzić, którą drogą
pójść, oraz zachowania się w określonych sytuacjach.
Dzięki aranżowanym scenkom
panie uczą się przewidywać ruchy
przeciwnika i dokonywać szybkiej
oceny sytuacji. Okazuje się, że kobiety często nie wiedzą co zrobić
w momencie zagrożenia. Instynkt
niekoniecznie podpowiada dobre
zachowania.
- Lepiej krzyczeć „pożar” zamiast „ratunku” czy „napadł mnie”.
Ludzie, gdy słyszą „napad” zaczynają uciekać, bo boją się o własne życie - tłumaczy Sobierajski.
- Można złapać kamień i wybić
szybę wystawową albo wybiec na
ulicę, zmusić samochód, by się zatrzymał. Pojawią się ludzie, którzy
niekoniecznie chcą nam pomóc, ale
przyjdą z ciekawości, a ta ciekawość
może powstrzymać napastnika i
uratować nam życie lub zdrowie. To
niekonwencjonalne zachowanie, ale
usprawiedliwione stanem wyższej
konieczności.
Kurs samoobrony dodaje pewności ruchom i zmysłom. Rozpoznanie zagrożenia oraz umiejętność
podejmowania szybkich decyzji
znacznie zwiększa szansę kobiet w
razie ataku. Jak podkreśla Grzegorz
Sobierajski, panuje znieczulica, więc
zamiast czekać na rycerza, który wybawi nas
z opresji lepiej wziąć
swoje bezpieczeństwo
we własne ręce. Bo rycerz może zabłądzić, a
napastnik nie będzie czekał, aż
znajdzie drogę.

- Chrońmy od zapomnienia piękne górnicze tradycje - apeluje
Vladimir Markl i Bogusław Szyguła
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rozmaitości
Z kart historii Knurowa. Hotel Lorenca-Orłowskiego

Zlikwidować anioły! Diabelski
to był podszept...

Źródło: Archiwum autorki

Knurów, ul. 1 Maja 7. To charakterystyczny budynek
starego domu kultury. Chyba wszyscy knurowianie to
wiedzą. Ale któż pamięta, że na początku był to hotel,
który powstał, gdy załoga pobliskiej kopalni liczyła
raptem 345 pracowników...

Hotel Lorenca-Orłowskiego w pierwszych latach działalności; w
górnej części widoczny tzw. mur pruski (Fachwerk)
ogłoszenie

przetarg
Lato 60. - budynek od strony obecnego parku

Budynek został wzniesiony w
1905 roku przez Lorenca-Orłowskiego w sąsiedztwie tzw. starego dworu.
Miał służyć jako hotel kopalniany.
Na jego budowę i wykończenie właściciel zaciągnął pożyczkę w banku
pruskim.
Na planie litery „C” powstał
obiekt piętrowy z poddaszem konstrukcji szkieletowej. Poddasze hotelu wykonane zostało metodą pruskiego muru; na parterze budynku
drzwi i okna w górnej ich części były
półkoliste, na piętrze - poziome.
Do południowego skrzydła hotelu
dobudowana została sala taneczna
(nowsza dobudówka).

Na początek Dzień Górnika

2 września 1905 roku w dopiero
co oddanym do użytku hotelu kopalnianym odbyła się pierwsza uroczystość. Okazją był Dzień Górnika.
Gdy w Knurowie powstała orkiestra, jej inauguracyjny koncert odbył
się w restauracji „U Lorenca-Orłowskiego”. Było to w maju 1907 roku.
22 muzyków wystąpiło pod batutą
Pawła Opplera.
Struktura budynku sprawiła, że
w lutym 1920 roku zakwaterowane
tu zostały stacjonujące w Knurowie
wojska francuskie. Ich zadaniem
było utrzymanie porządku i dyscypliny we wsi i w jej najbliższej
okolicy przed zbliżającym się plebiscytem.
W okresie przedplebiscytowym
ożywioną działalność agitacyjną i
wiece prowadzili knurowscy działacze, m.in. Walenty Rakoniewski i Jan
Rozmus. Zaglądali tu też aktywiści z
odległych miejscowości (mieli gwarancję noclegu na piętrze budynku).
Po utworzeniu chóru „Jedność”
(pod dyrekcją Leona Ponieckiego),
patronat nad hotelem przejęła kopalnia. Chór bardzo często swe występy
organizował właśnie „u LorencaOrłowskiego”.

Jak zauważa ks. Alojzy Koziełek,
autor monografii pt. „Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii Ziemi
Gliwickiej”, „Na pierwotnym sołtystwie
[pisownia oryginalna – dop. red.] siedzi
dzisiaj rodzina Lorenców-Orłowskich”.
Oznacza to, że Lorencowie-Orłowscy
wybudowali się na terenie dawnego
sołtysostwa. Z biegiem czasu nastąpiły
tu pewne zmiany. W 1930 roku gmina
Knurów wykupiła od Lorenca teren o
powierzchni 33,1 a. Uczyniła to, aby
poszerzyć obszar targowiska, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic
Wilsona i ówczesnej Gliwickiej.
Właściciele hotelu dbali o wystrój sali tanecznej i sceny. Nad sceną
umieszczone były dwa... anioły. Każdy z nich trzymał w jednej ręce trąbę,
a w drugiej medalion - podobiznę
Fryderyka Chopina.
Budynek jest świadkiem historii. Gdy w 1932 roku w Knurowie
otwarta została strzelnica, „w hotelu
kopalnianym była zabawa, która
upłynęła w bardzo miłym nastroju”
– co donosił Katolik, nr 54.
W czasie II wojny światowej w
tym miejscu spotykali się członkowie
organizacji hitlerowskich.

Lokalne centrum kultury

Po wojnie dotychczasowy hotel
kopalniany przekształcony został
na „Dom Kultury Związku Zawodowego Górników” przy kopalni
„Knurów” (a przez jakiś czas również
koksowni). Tu też swoją siedzibę
miał knurowski Oddział Związku
Zawodowego Górników, biblioteka, Zespół Pieśni i Tańca Kopalni
„Knurów” oraz orkiestra dęta kopalni „Knurów”, prowadzona przez
Czesława Jasicę.
Początkowo działalnością organizacyjną Domu Kultury zajął się
Józef Kozik. Pod koniec lat 40. XX
wieku kierownikiem DK był Jan
Jęczmyk, w latach 60. i 70. Tadeusz
Otremba, a w 80. - Jerzy Czekalski.
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W latach 1962-1963 kopalnia
„Knurów” przeprowadziła remont
budynku. Salę taneczno-widowiskową zmieniono na wyłącznie widowiskową (m.in. usunięto ozdobne
anioły). Widownia w y posażona
została w fotele, ściany ozdobiono
mozaiką, odmalowano garderoby i
zamontowano w nich lustra.
Odnowiony DK oddany został
ponownie do użytku 4 grudnia 1963
roku. Do końca swojego funkcjonowania Zakładowy Dom Kultury był
„domem” dla orkiestry kopalnianej,
chóru „Skowronek”, modelarni, zespołu folklorystycznego, teatru lalek
„Skrzat”, rewii dziecięcej „Siódemka”, chórów Slavica Musa i Schola
Cantorum. Tu też mieściły się: Związek Hodowców Kanarków i Ptaków
Egzotycznych, Związek Hodowców
Gołębi Pocztowych, Związek Hodowców Drobnego Inwentarza, dwa
zespoły baletowe (starszy i młodszy),
dwa zespoły plastyczne, zespół fotograficzny i recytatorski.
Pod koniec działalności ZDK
jego kierownikiem był Tadeusz Zgoda-Zgodziński. W ZDK organizowane były konkursy, olimpiady szkolne,
spotkania z pisarzami i aktorami,
wieczory satyryczne, wieczorki muzyczne. To tu przyjeżdżały w latach
60., 70. i 80. zespoły muzyczne i
znani piosenkarze.
Peerelowski system funkcjonowania instytucji kulturalnych,
będących do tej pory „na usługach”
górnictwa, stał się nieopłacalny.
Podjęto decyzję o likwidacji domu
kultury, co w konsekwencji przyniosło kres działalności korzystających z
niego zespołów. Zamknięto też starą
bibliotekę.
Czasy się zmieniły. Dzisiaj w
dawnym hotelu kopalnianym Lorenca-Orłowskiego, a potem domu
kultury, siedzibę znalazły głównie
placówki handlowo-usługowe.
Maria Grzelewska

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej
wymienionych lokali mieszkalnych:
I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 61,70 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Piłsudczyków 6A/2 – parter.
Cena wywoławcza 129.000,00 zł. Kwota ta stanowi 80 % wartości oszacowania mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 8.08.2013 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 12.900,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM, /pokój nr 3/ w terminie do dnia 7.08.2013 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
5.08.2013 r. od godz. 14:00 do 15:00.
II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,00 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Lotników 22D/10 – IV piętro.
Cena wywoławcza 121.400,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 8.08.2013 r. o godz. 11:00.
Wadium w wysokości 12.140,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM, pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 7.08.2013 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
6.08.2013 r. od godz. 14:00 do 15:00.
III. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 70,50 m2 składające
się z 4 pokoi, wnęki pokojowej, kuchni bez okna, łazienki z wc,
przedpokoju, położone w Knurowie przy alei Piastów 6A/9 – IV
piętro.
Cena wywoławcza 155.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 8.08.2013 r. o godz. 12:00.
Wadium w wysokości 15.500,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 11:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 7.08.2013 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
5.08.2013 r. od godz. 13:00 do 14:00.
Wszystkie postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie
Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój
nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0-32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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Piękny pałac, fajne plaże
Pławniowice. To już ciut dalej niż rzut kamieniem, ale czy można odmówić sobie przejażdżki do pięknego XIX-wiecznego pałacu... Tym
bardziej, że magnesem są koncerty muzyki klasycznej (najbliższy 8
sierpnia, wystąpi chór – Śpiewający Słudzy Pana). A niedalekie jezioro
też wabi – plażowaniem, pływaniem, kajakowaniem...
Równie fajnie plażuje się w nieodległych Czechowicach. Niegdyś dzikie
kąpielisko, dzisiaj strzeżone jest przez ratowników. Można pograć w
siatkówkę, pojeździć konno, pospacerować. Czy trzeba dodać, że w
pobliskich lasach roi się od grzybów....

Wstawaj i ruszaj,
szkoda lata!

Nie wykosztujesz się ani nie zmęczysz, a mimo to spędzisz
ciekawie i zdrowo czas. W Knurowie i o rzut kamieniem od
miasta są miejsca, które nie tylko warto, lecz wręcz trzeba
zobaczyć. Możesz do nich dojechać, dobiec, albo podejść
spacerkiem. Oto nasze propozycje, ale ucieszymy się, jeśli
dorzucisz własne...
Dla każdego coś dobrego.
Jeśli lubisz rower, przejażdżka do Chudowa nie
nastręczy ci żadnych problemów. A nieco dalsza
wyprawa do Pławniowic może być fajną wakacyjną
(urlopową) przygodą.
Wolisz piesze wędrówki? Żaden problem – spacer po polach albo na mały trening na siłowni „pod
chmurką” będą jak znalazł. Idealny dla przyjemności i zdrowia.

10 w skali Beauforta ci nie grozi
Masz dość jazdy za kółkiem po polskich
koszmarnych drogach? To może dla oddechu
i odmiany wybrać szlak wodny i popłynąć
do Wrocławia? Taką fajną możliwość daje
gliwicka „Marina”. Przystań oferuje wynajem
łodzi motorowych ze sternikiem, kajaka, a
nawet kilkudniowy rejs. Zaciekawiony? Zajrzyj na www.marinagliwice.pl.

Masz chęć pobiegać – proszę bardzo: przebieżka po Leśnym Zaciszu może okazać się miłym i
pożytecznym relaksem.
Wybraliśmy to, co można zobaczyć, zwiedzić
bądź podziwiać nie wysilając się zbytnio. Nie
potrzeba dużych pieniędzy, wystarczy odrobina
czasu. A nade wszystko chęci. Odłóż pilota TV, zgaś
komputer, wstań z fotela. Ruszaj, bo życie jest zbyt
krótkie, by je marnować siedząc w domu...

Pałac w Przyszowicach
XIX-wieczna siedziba rodu von Raczek
robi spore wrażenie. Podobnie okalający
ją park. Warto przespacerować się też
po pobliskiej ścieżce dydaktycznej i
poznać piękne i rzadkie rośliny. Krótką
przejażdżkę w stronę Makoszów wynagrodzi widok 300-letniej lipy krymskiej,
zwanej przez mieszkańców Witulą.

Zagraj w co tylko chcesz

A m a t o r z y, i n i e
tylko, piłki nożnej,
ręcznej, koszykówki, tenisa, siatkówki, nawet tej w wydaniu plażow ym,
powinni koniecznie
z ajr ze ć na ko mpleks Orlik przy ul.
Ulanów. Można pograć za dnia, można
i po zmroku.

Nie tylko na ślub
Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach
przyciąga świeżo upieczonych małżonków, chcących
w pięknej parkowej scenerii uwiecznić jeden z najważniejszych dni w swoim życiu. Ale nie trzeba brać ślubu,
by tu zajrzeć. Każdy może przyjechać, by podziwiać
ciekawy park i przeszło 700-letni obiekt architektoniczny. Zniszczony podczas działań wojennych, odzyskuje dawny blask, służąc turystom i pielgrzymom.

Żagle w cieniu kominów
Wbrew pozorom ten pr zemys łow y krajobraz aż tak
nie przeszkadza. Na pewno
nie żeglującym po rybnickim
„morzu” w cieniu kominów
elektrowni. Wędkarze też się
nie stresują. Masz chęć popływać łódką, kajakiem, rowerkiem – proszę bardzo. Chcesz
złowić taaaakiego szczupaka
– próbuj szczęścia. Wystarczy
ci biwakowanie – opalaj się ile
chcesz. A może jazda konna
– stadninę też znajdziesz.
Stodoły zapraszają...
Foto: ref.rybnik.pl
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A może wakacje pod palmami?
Gliwicka palmiarnia zaprasza na zwiedzanie podwodnego świata w cieniu tropikalnych drzewek.
Od wtorku doszła jeszcze jedna atrakcja. To nowy
pawilon akwarystyki, gdzie naocznie można „zapoznać się” z żyjątkami wód w Amazonii (60 tys.
litrów wody w akwarium), jeziora Tanganika, rzek
azjatyckich i rodzimych, polskich.
Bilety: zwykły -7 zł, ulgowy – 5 zł, rodzinny- 10 zł.
Zwiedzanie: od wtorku do piątku w godz. 9-18, w
soboty i niedziele w godz. 10-18 (w poniedziałki
obiekt nieczynny).

A może na rolki?
A dlaczego nie. Asfaltowe ścieżki wzdłuż
autostrady aż się proszą, by po nich śmigać
niczym Justyna Kowalczyk. I chętnych do
przejażdżek nie brakuje. Bywa, że jest ich
więcej niż rolkarzy wzdłuż Wisły pod Wawelem...
Foto: gt8073a/wikimedia.org

Tropem husarii i drewnianych zabytków
Spragnieni pieszych wędrówek połączonych z poznawaniem historii nie mogą nie zajrzeć do gminy Pilchowice, która znajduje
się na „Szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego”. To trasa licząca 1080 km z 93 unikatowymi zabytkami. Co
więcej, biegnie tu też „Szlak Husarii Polskiej”, upamiętniający
przemarsz wojsk Jana III Sobieskiego, zmierzających pod
Wiedeń w 1683 roku. Jak to się przed 330 laty skończyło,
wszyscy wiemy. Nie dość na tym – jest również „Szlak Stulecia
Turystyki”, który wiedzie przez okoliczne lasy.
Szlaków tyle, że zgubić się można... Który wybierasz?

Ciuchcią jak za cesarza
Wróć się do… 1899 roku. Czasu panowania cesarza,
czasu, gdy w Rudach Wielkich pojawiła się kolejka
wąskotorowa. Cesarz nie wróci, ale ciuchcia ma się
całkiem nieźle. Dzięki grupie zapaleńców kursuje
między Stanicą a Rudami. Przejażdżka starą kolejką
to niezapomniane wrażenia. Spróbuj! Możesz też
przejechać się drezyną, a w oczekiwaniu na pociąg w
Stanicy zajrzeć do pobliskiej… wioski indiańskiej.

Dojrzysz
Tatry
Z Radiostacji
oczywiście.
Przy dobrej
pogodzie widać z niej
piękne polskie
gór y. Zaby tkowa wieża
antenowa liczy
111 metr ów.
To najwyższa
drewniana
konstrukcja na
ś wie c ie! N o,
tego przecież
nie możesz
odpuścić...
Wstęp od
wtorku do soboty w godz.
9-16.

Poćwicz pod chmurką

Lepszy rydz niż nic
Nie będzie tak źle. Okoliczne lasy obf itują w
prawdziwki, podgrzybki,
kozaki, kanie. Kto ma
więcej czasu, powinien
wybrać się pod Rudy,
Pilchowice lub Stanicę.
Lasom książenickim też
niczego nie brakuje, a rodzimi grzybiarze dobrze
wiedzą , gdzie wybrać
się po plony na Zaciszu.
Dołącz do nich, a gdyby
akurat grzybami nie obrodziło, to są przecież
jagody, jeżyny i leśne
maliny... Mniam!...

Chcesz być jak Arni? Nawet
jeśli nie, to i tak warto wpaść
do siłowni „pod chmurką” na
Oczku Wodnym. Do t wojej
dyspozycji jest 7 stanowisk. Na
każdym po dwa urządzenia do
katorgi, oj, przepraszam – do
przyjemnych ćwiczeń, rozwijających różne partie mięśni.

Dawaj na kole!

Przybywa ścieżek rowerowych. W listopadzie udostępniono kolejnych 10 km, biegnących przez gminy powiatu gliwickiego. Knurowianie mogą zrobić
sobie przejażdżkę w stronę Pilchowic (przez łąki
i leśne ostępy) i Gierałtowic, a potem Chudowa.
Nie zaszkodzi wybrać się w kierunku Rybnika. W
książenickim lesie warto zahaczyć o leśniczówkę.
Piękne daniele w zagrodzie wynagrodzą kilkukilometrowy wysiłek.

Zacisze daje wytchnienie
Nawet 1000 plażowiczów, spragnionych wytchnienia do lejącego
się z nieba żaru, gości knurowskie kąpielisko Zacisze. Znajdują
sporo wody dla ochłody, ale też
boiska do siatkówki, futbolu
plażowego, szachy w plenerze,
grilla. Wszystko za niewygórowaną cenę. Bilety: normalny – 3
zł, ulgowy – 1 zł, dzieci do lat 3
wchodzą i bawią się bezpłatnie.
Przyjemnie jest też poza kąpieliskiem. Do spacerów zachęca
piękny las, spory staw, bogata
roślinność, śpiewające ptactwo.
To znakomity teren do spacerów,
przebieżek i przejażdżek rowerowych, raj dla wędkarzy.

Gdzie ten Kamienia dawnego czar…
…zastanawiają się nie tylko kibice, lecz i amatorzy licznych atrakcji oferowanych przed laty przez ośrodek pod
Rybnikiem. Czasy świetności minęły, ale czy bezpowrotnie? Teraz też można zaznać chwili wytchnienia bądź
rekreacyjnie spożytkować czas. Pozwala na to spory,
zielony zakątek, park dinozaurów, korty, siłownia pod
chmurką, boiska do koszykówki i piłkarskie, łowisko.
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Hajda na zamek!
Żelaznym (a raczej kamiennym) punktem do turystycznych odwiedzin jest zamek w Chudowie. Z Knurowa to
10 km, które można spokojnie przemierzyć na rowerze
trasą przez gierałtowickie pola.
Warto. Co tydzień przed zamkiem dzieje się coś ciekawego. W najbliższą niedzielę organizatorzy chcą zabrać
publiczność na podróż do... starożytnego Rzymu. Wśród
atrakcji zapowiadają walki gladiatorów i pokaz uzbrojenia. W połowie sierpnia gwóźdź wakacyjnego programu:
trzydniowy (16-18.08) XIV Jarmark Średniowieczny.

A co Ty polecasz?

Na pewno nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości rekreacyjnego spędzenia czasu. Jeśli chcesz, podziel się z
nami i Czytelnikami swoimi propozycjami. Dzwoń (32 332
63 76) albo napisz (redakcja@przegladlokalny.eu).
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rozrywka NR 31/2013

Foto: Justyna Bajko

- do wygrania podwóJny Bilet do kina

adam Franuszczyk z Sośnicowic
ur. 23.07.2013 r., 3610 g, 54 cm

dawid tomaszczyk z Czerwionki
ur. 23.07.2013 r., 4020 g, 56 cm

Justyna Janusz z knurowa

ur. 24.07.2013 r., 3870 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). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy

patryk krysiak z knurowa

ur. 23.07.2013 r., 2950 g, 52 cm

marcin Filipczak z gliwic

ur. 24.07.2013 r., 3600 g, 56 cm

patryk olenicz z leszczyn

ur. 24.07.2013 r., 3500 g, 51 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 29/2013 brzmiało: „PAROWÓZ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Oliwier Chopcian. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

manuela leśnik z Czerwionki

ur. 25.07.2013 r., 2590 g, 49 cm

oliwier Bartkowiak z leszczyn

ur. 29.07.2013 r., 2910 g, 50 cm

Był sobie dzieciak
– godz. 14.00
Smerfy 2 3D Dubbing
– godz. 16.30

1.08.2013 r.
CZWARTEK

31

Mambo, Lula i Piraci*
2D Dubbing
– godz. 10.00

Cena biletu 2D: 16 zł, 14 zł
Cena biletu 3d: 19 zł, 17 zł

*Poranki Filmowe: 7 zł

Uniwersytet Potworny
2D Dubbing
– godz. 16.00

lena drażyk z ornontowic

Filip wołk z gliwic

ur. 30.07.2013 r., 2700 g, 49 cm

ur. 30.07.2013 r., 2860 g, 51 cm

martyna zabrzańska z knurowa

kacper włodarczyk z Czerwionki

Paciﬁc Rim 3D Napisy
– godz. 18.00
Frances Ha
– godz. 20.30
2-8.08.2013 r.
PIĄTEK-CZWARTEK
Smerfy 2 2D Dubbing
– godz. 12.00, 18.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

0

ur. 30.07.2013 r., 2810 g, 48 cm

ur. 31.07.2013 r., 3580 g, 54 cm
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knurów. zumBa w plenerze po raz wtóry

Fitness w rytmach latino

ryBnik

naucz pływać niemowlaka

Fundacja Elektrowni Rybnik organizuje kurs pływania dla... niemowląt
i małych dzieci. Inauguracyjne zajęcia zaplanowano na 6 września (środa).
Zapisy rozpoczęły się od 1 sierpnia pod nr. tel. 792 666 159.
/bw/

ogłoszenie własne wydawcy

W programie:
Zumba znalazła w Knurowie spore grono miłośniczek
ćwiczeń przy muzyce

- Było super! – chwalą
zumbę w plenerze
jej uczestnicy i...
widzowie. Tym razem
tańczący skrzyknęli się
w centrum Merkury
Pierwsza w historii Knurowa
zumba „pod chmurką” odbyła się na
początku lipca. Na skwerze przy ul.
Dworcowej bawiło się 80 osób. Drugie tyle im kibicowało. Wszystkim
gorące rytmy w plenerze bardzo się
spodobały.
Organizatorzy z Centrum Kultury nie dali czekać zbyt długo na
powtórkę. Tym razem zaprosili amatorów zumby na sobotnie popołudnie
do centrum osiedla.
Chętnych do tańca nie brakowało.
– Byłam za pierwszym razem,
jestem teraz i przyjdę jeszcze raz, jeśli

Wycieczki
Zajęcia w godzinach:
Gry i zabawy z animatorami

Ciekawe zajęcia plastyczne i literackie
MBP FILIA NR 2 ZAPRASZA

będzie taka okazja – zapewnia nas
nastolatka Monika.
Już może się szykować.
– Kolejna edycja zumby w sierpniu, na zakończenie wakacji – mówi

Monika Rzepa, która wraz z instruktorką Michaliną Kobzą, poprowadziła zabawę w plenerze.
Tekst i fofo: Dawid Ciepliński

pilChowiCe. z pilChowiC do nuenen, Czyli holenderSkie wakaCJe...

...po śladach Vincenta Van goga
Aleksandra Piechowicz, wicedyrektor Zespołu Szkół w
Pilchowicach.
Dwa tygodnie minęły jak z
bicza strzelił.
– Dzieci wróciły do domów
zdrowe, pełnie wrażeń, niezwykle zadowolone. Nawiązały
kontakty i przyjaźnie – dodaje
pani Aleksandra.
Współpraca polsko-holenderska trwa od 24 lat.
Organizacją wyjazdu, jak
co roku, zajęła się Józefa Margiciok, inicjatorka przedsięwzięcia, emerytowana dyrektor szkoły w Pilchowicach, a
obecnie radna w Radzie Gminy
Pilchowice. Wsparcia udzieliły wójt gminy Joanna Kołoczek-Wybierek i Jolanta Kowol
- przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wicedyrektor Aleksandra Piechowicz,
a także dyrektor ZS w Pilchowicach Łukasz Kwiotek.

Przegląd Lokalny Nr 31 (1065) 1 sierpnia 2013 roku

AP, b

Vincent van Gogh
mieszkał w Neunen w latach 18831885. Był to jeden z najbardziej
twórczych okresów w jego życiu. W
tym czasie zdążył namalować aż 195
obrazów (wśród nich arcydzieło „Jedzący ziemniaki”) i 313 rysunków.
Fundacją Polskie Dzieci
w Nuenen kierują prezes Stefan Nagelkerke, sekretarz Theo Swinkels i
skarbnik Andre Sandbergen.

Foto: Archiwum Fundacji

Kolejny raz niderlandzkie rodziny przyjęły na wakacyjny wypoczynek dzieci z gminy
Pilchowice. Dzięki holenderskiej fundacji „Polskie Dzieci w Nuenen” pilchowiczanie
bezpłatnie spędzili niezapomniane wakacje. Wyjazd i pobyt opłaciła fundacja, posiadająca
spore grono stałych sponsorów
Trzynastoosobowa grupa
spędziła w kraju tulipanów ponad dwa tygodnie. Dziećmi, w
wieku 7-12 lat, opiekowały się
nauczycielki Aleksandra Piechowicz i Roswita Krywalska.
Młodzi nie nudzili się ani
przez chwilę. Szaleli w wesołym miasteczku Efteling,
pluskali w basenie, tworzyli
kwieciste bukiety, uczyli się
tańczyć oraz jeździć konno,
rywalizowali w grach i konkursach plastycznych. Wielką przyjemność sprawiła im
wizyta w piekarni i – a jakże
– własnoręczny wypiek ciasta
i zwiedzanie muzeum samochodów DAF w Eindhoven.
– Najwięcej emocji wzbudziło zwiedzanie stadionu PSV
Eindhoven, spotkanie z maskotką drużyny „Phoxy” oraz
wspólne zdjęcia z trenerem i piłkarzami. Nie zabrakło również
zdjęcia i wymiany kilku zdań z
polskim bramkarzem Przemysławem Tytoniem – wspomina

10 00 – 14 00

W kraju tulipanów dzieci miały okazję tworzyć efektowne bukiety



ogłoszenia
Handel i Usługi

Sprzedam kawalerkę w Knurowie na ul.
Chrobrego 29,2 m2 (pokój z wnęką, kuchnia z oknem) po kapitalnym remoncie. Tel.
887 226 208

dam PRACĘ

28-31/13

Sprzedam, wynajmę kiosk na targowisku.
Tel. 504 340 521

31-35/13

Wynajmę lokal 100 m2 i 12 m2 os. WP II.
Tel. 799 249 786
28-31/13

MOTORYZACJA

50 000 rata 889 zł. Tel. 32 423 56 17

23-30/13

Azbest, demontaż, dekarstwo, 10 lat gwarancji, ocieplenia, okna. Tel. 792 013 569

21-49/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

Sprzedam Seata Arosa 2002 r., diesel
1,7. dwa komplety kół, hak, bardzo ekonomiczny. Tel. 507 578 799
27-36/13

bezstresowe PRZEPROWADZKI – tel.
507 799 766
30-31/13

edukacja
ANGIELSKI MEDYCZNY – KOREPETYCJE. Tel. 792 237 177

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Docieplenia budynków, elewacje. Tel.
665 639 146

31-35/13

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

1/13-odw.

Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 512 878 630

26-41/13

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

30-51/52/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
784 449 717. Gliwice, ul. Rolników 220
31–35/13

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

1-35/13

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

18-44/13

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709

15-51/13

26-39/13

zwierzęta
Strzyżenie psów. Tel. 697 509 821

30-34/13

SZUKAM PRACY
Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450
5-odw.

Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783
29/13-odw.

Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727
2/13-odw.

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

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem od lat
2. Tel. 781 719 783
29/13-odw.

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725
7-odw.

M ł o da, silna o s o ba p o dejm i e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00
7-odw.

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

1/13-odw.

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988

9-44/13

W y ko ń c ze n i a w n ę t r z , r e m o nt y. Te l.
605 875 102
21-33/13

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do w ynajęcia lokal na dzia łalność
gospodarczą o pow. 62 m2, Knurów, ul.
Koziełka. Tel. 502 814 692

28-odw.

Do wynajęcia M- 4, Knurów, WP I. Tel.
609 967 778

30-31/13

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe,
kuchnia, łazienka, wc, balkon. Knurów,
WP II. Tel. 608 879 429

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14
1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006
1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/13-odw.

Szukam pracy – sprzątanie i mycie okien,
opieka nad osobą starszą (doświadczenie).
Tel. 501 385 666
31-51/13

S z u k a m p r a c y d o r y w c z e j . Te l .
605 862 487

30-31/13

Praca w biurze. Gliwice, Chorzowska. 6 godzin dziennie, podstawa + prowizja, sprzedaż produktów firmy. Tel. 884 910 901

30-33/13

ogłoszenie
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
o przystąpieniu do opracowywania dokumentów wymagających
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
pn.:
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Wiosennej i ul. Gen.
Jerzego Ziętka
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej
w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej i ul. 26-go Stycznia
Na podstawie art. 29, 39, 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz.
1227 ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów uchwał:
– nr XXXII/475/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie
ul. Wiosennej i ul. Gen. Jerzego Ziętka;
– nr XXXIV/513/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej
i ul. 26-go Stycznia.
Projekty ww. planów miejscowych wymagają przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Do projektów planów miejscowych zostaną sporządzone prognozy oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 w Wydziale Urbanistyki
i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 3 września
2013 r. (włącznie):
− pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów: ul. Dr F. Ogana 5, 44-190 Knurów;
− ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7;
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na adres:
ua@knurów.pl
Wniosek lub uwaga powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

ogłoszenie
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów uchwał:
– nr XXXII/475/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie
ul. Wiosennej i ul. Gen. Jerzego Ziętka;
– nr XXXIV/513/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej
i ul. 26-go Stycznia.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych
planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie
Miasta Knurów: ul. Dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, w terminie
do 3 września 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

27-32/13

Sprzedam 2 działki budowlane w Żorach
lub całość. Tel. 533 720 416

31/13

Sprzedam działkę 1000 m2 w Kuźni Nieborowskiej, uzbrojona w prąd i wodę. Cena
138 tys. Tel. 515 181 584

31/13
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siatkarski lipiec z MosiRem
plażowej odmianie tej gry.
W z awod ach roz eg ranych na terenie kompleksu
boisk wielofunkcyjnych w
poszczególnych kategoriach
zwycięstwa odniosły zespoły w składach: Edyta Kutuś
i Sandra Kaliniewicz, Piotr
Thoman i Łukasz Gębka oraz
Filip Szydło w parze z Dominikiem Strycharskim.

Foto: MOSiR Knurów

Foto: MOSiR Knurów

Lipiec to dla Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji okres w y tężonej pracy,
nakierowanej na młodzież
będącą przed lub po wakacyjnych wojażach. W przedstawionej ofercie spędzenia
wolnego czasu prym wiedzie
siatkówka. W ramach akcji
„Lato w mieście” MOSiR zorganizował kolejne turnieje w

Z kolei na terenie kąpieliska
„Leśne Zacisze” triumfowały
kolejno Marzena Adamska i
Justyna Kramorz oraz Maciej
Mikłos i Mateusz Latański.
– Cieszy nas stałe zainteresowanie ze strony mieszkańców Knurowa naszą ofertą.
Dodam przy okazji, że nie jest
to koniec siatkarskich zmagań
na terenie naszego miasta.

Już w czwartek 1 sierpnia
„Leśne Zacisze” będzie miejscem rozegrania Rodzinnego
Turnieju Siatkówki Plażowej,
natomiast dwa dni później
zorganizujemy finałowy turniej mikstów Regionalnych
Mistrzostw Miast Śląska – powiedział Zbigniew Rabczewski, przedstawiciel MOSiR.
Waldemar Jachimowski

KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU
- KOMPLEKS BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
24 LIPCA:
- dziewczęta
1. Edyta Kutuś/Sandra Kaliniewicz
2. Anna Dymek/Karolina Sobkiewicz
3. Dominika Paczka/Monika Wawryniuk
- chłopcy
1. Dominik Strycharski/Filip Szydło
2. Łukasz Pelcner/Adam Kocur
3. Maciej Mikłos/Mateusz Latański
4. Kamil Mikołajczak/Michał Wojtaszek
Ponadto w kategorii open triumfowali Piotr Thoman/Łukasz
Gębka.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU
- KĄPIELISKO „LEŚNE ZACISZE”
25 LIPCA:
- dziewczęta
1. Marzena Adamska/Justyna Kramorz
2. Karolina Sobkiewicz/Oliwia Kiełb
3. Edyta Kutuś/Sandra Kaliniewicz
4. Anna Dymek/Dominika Paczka
- chłopcy
1. Maciej Mikłos/Mateusz Latański
2. Filip Szydło/Dominik Strycharski
3. Kamil Mikołajczak, Michał Wojtaszek
4. Mateusz Wende/Łukasz Pelcner
5. Michał Pochopień, Adam Kocur

Jubileuszowa
sztafeta
na Woodstock
licytacji, który wylicytował
start w naszej sztafecie. Po
raz pierwszy pobiegnie z nami
Piotr, który będąc w Zakładzie
Karnym wykonał koszulkę
na poprzedni finał. Bieganie
stało się jego pasją i sposobem
powrotu z „dalekiej drogi”.
Będzie z nami również
Familia z Gliwice, przyjaciele z Nowego Miasta n/
Pilicą, Łodzi, Kudowy Zdroju, Gliwic i oczywiście mieszkańcy naszego miasta.
Dziesiąty raz przemierzymy dobrze znaną nam
trasę i po raz dziesiąty pozdrowimy cały Woodstock od
nas wszystkich, mieszkańców
Knurowa.
Zapraszam mieszkańców
już o godzinie 16 na chwilę dobrej muzyki w wykonaniu knurowskiego zespołu, a później
już ryk motorów i wyruszymy
w naszą daleką drogę.

W czwartek (1 sierpnia)
z knurowskiego Centrum
Handlowego „Merkury” wyruszy X Jubileuszowa Sztafeta
Biegowa na XIX Przystanek
Woodstock w Kostrzynie n/
Odrą.
Start nastąpi o godzinie
16.30, a biegacze do pokonania mieć będą 460 km. – To
dystans, który uczy szacunku
do wysiłku jaki nas czeka.
Przed nami trzy dni biegania
i zachęcamy innych do przyłączenia się do naszej ekipy –
mówi organizator i uczestnik,
Bogdan Leśniowski. - Każda
sztafeta jest inna i tym razem
będzie podobnie. Na trasie
dołączy do nas Paweł i jego
niepełnosprawny 11-letni syn.
Paweł jest maratończykiem,
który w specjalnym wózku
przewozi swojego syna, w
ten oto sposób pokonali już
9 maratonów. Pobiegnie z
nami zeszłoroczny zwycięzca

PiSk

Liga Orlika

Pamar samotnym liderem
Tegoroczne rozgr y wk i
Ligi Orlika przy pominają
wyścig kolarski, w którym
uciekający lider w y pracowa ł sobie nad peletonem
8-minutową przewagę. Gdyby przełożyć wspomniane
osiem minut na osiem punktów, otrzymamy dystans jaki
dzieli Pamar od kolejnej drużyny w tabeli po zakończeniu
rundy zasadniczej.
W poniedziałek Pamar
spotkał się w meczu na szczycie z TKKF Mistral Intermarche i odniósł dziewiąte
zwycięstwo w tym sezonie.
Już do przerwy lider prowadził
3:0 po klasycznym hat-tricku

Marcina Rozumka, chociaż
za swoje usprawiedliwienie
TKKF może uznać grę przez
kilkanaście minut w liczebnym osłabieniu po kontuzji
jednego z graczy. Gdy napłynęły posiłki, drużyna Marcina Polywki była już równorzędnym przeciwnikiem dla
Pamaru, jednak ten przewagę
trzech goli utrzymał do końca
meczu.
Porażkę TKKF-u wykorzystał Team Stalmet, który
pokonując Sanit nieoczekiwanie zakończył pierwszą rundę jako wicelider. Również
postawa „Sanitariuszy” i ich
awans do grupy mistrzow-

informacja

Vibovit Studio DENIM – Black&Decker 10:6 (4:3)
M. Sikora 5, M. Bagiński 3, A. Paśnicki 2 – F. Paluch 2, W. Kalkowski, S. Szlachta, R. Kalkowski, K. Nowak
Team Stalmet – Sanit 9:4 (2:1)
P. Jędrzejczak 4, D. Kubiak 2, M. Stopa 2, G. Krusiński – J.
Nowosielski, T. Nowosielski, M. Gmyz, P. Rolnik
żółte kartki: K. Boroń, T. Nowosielski, K. Szymanik (Sanit).
Pamar - TKKF Mistral Intermarché 5:2 (3:0)
M. Rozumek 3, Ł. Spórna, M. Modrzyński – B. Pietras, J.
Gendarz

TABELA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fragment meczu Team Stalmet – Sanit. Przy piłce
Robert Nowosielski

skiej jest pozytywnym zaskoczeniem rozgrywek. Dzięki
wygranej nad Black&Decker
drużynę TKKF-u wyprzedził
jeszcze halowy mistrz Vibovit Studio DENIM, a stawkę

zespołów, które walczyć będą
o mistrzostwo uzupełniła
młoda ekipa Tritechu.
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 10. KOLEJKI, 24.07.2013 R.:
Kowal Trans – Apinex Czerwionka 7:6 (1:3)
D. Lewandowski 4, Jędrasik, R. Brodziński, T. Guliński - M.
Szeweluk 3, L. Bartyzel, S. Bartyzel, A. Rzepka
TKKF Mistral Intermarche – Sanit 5:2 (2:1)
J. Gendarz 3, D. Wieliczko, P. Kośmider – Z. Kuśmierz, K.
Boroń
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WYNIKI 11. KOLEJKI, 29.07.2013 R.:

Pamar
Team Stalmet
Vibovit Studio DENIM
TKKF Mistral Intermarché
Tritech
Sanit
TKKF Apteka Św. Barbary
Apinex Czerwionka
Black&Decker
Kowal Trans

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

27
19
18
18
12
10
9
8
6
6

63-18
54-31
54-48
54-32
35-37
28-35
37-59
39-42
29-59
34-62

9
6
6
6
4
3
3
2
2
2

0
1
0
0
0
1
0
2
0
0

0
2
3
3
5
5
6
5
7
7

KLASYFIKACJA STRZELCÓW:
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Tomasz Dura
Łukasz Spórna
Patryk Majorczyk
Łukasz Stawiarski
Paweł Jaroszewski
Andrzej Niewiedział
Patryk Pietraczyk
Grzegorz Górka
Przemysław Kośmider

Vibovit Studio DENIM
Pamar
Apinex Czerwionka
TKKF Mistral Intermarché
Pamar
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
Tritech
TKKF Mistral Intermarché

27
13
12
12
10
9
8
8
8

PROGRAM 1. KOLEJKI RUNDY FINAŁOWEJ
(PONIEDZIAŁEK, 5 SIERPNIA)
Sanit – TKKF Mistral Intermarche (19.00), Apinex – Black&Decker
(19.00), Vibovit Studio DENIM – Tritech (19.50), Kowal Trans
– TKKF Apteka Św. Barbary (19.50), Team Stalmet – Pamar
(20.40).
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łamigłówka, po której może rozboleć głowa

Gdy Wojciech Kempa upora się już z obsadą w bramce,
kolejna łamigłówka dotyczyć
będzie zestawienia bloku defensywnego, a konkretnie jego
środka. Po meczach kontrolnych wydaje się, że powinien
tam zagrać Paweł Krzysztoporski. Jego ewentualny partner Mateusz Mikulski nie pracuje z zespołem od początku
okresu przygotowawczego, a
to może oznaczać, że sezon
rozpocznie na ławce. W takich
okolicznościach parę środkowych obrońców tworzyć będą
prawdopodobnie Krzysztoporski z Łukaszem Pilcem.
Kolejne znaki zapytania
można postawić przy
zawodnikach kandydujących do
gry w środku
te k) na pola. Czy do 8 si er pn ia (c zw arezentacja
a pr
ln
ja
ic
of
i
pewniaka Łu- st ąp
Co nc or di i.
ej dr uż yn y
zy z ki bi kasza Żyrkow- no w
ar
łk
pi
e
ni
Panowie głowy do góry. Niewykluczone, że to wy będziecie
Sp ot ka
Sz tuskiego dołączy cami odbędzie się w dz
stanowić o sile Concordii. Od lewej: Suchiński, Dembiński,
ie
in
o go
B a r t ł o m i e j katerii. Początek
Koniorczyk, Krusiński i Wasilewski
Maciejewsk i? 18.00.
Przejdźmy do ataku.
Patryk Nalepa, który wraca do
A może w tej
W minionym sezonie na- Knurowa po tym, jak zdobywał
formacji trzeba będzie postawić na młodzieżowca Mateu- pastników często wyręczał doświadczenie m.in. w Piaście
sza Dembińskiego? Pamiętać sk rajny pomocnik Łukasz Gliwice, BKS-ie Stali BielskoFoto: Piotr Skorupa
należy też o doświadczonym Spórna, który strzelił 19 bra- Biała i LZS-ie Piotrówka.
Marcinie Rozumku, któr y mek. Przy tak skutecznym
Pamiętać należy też o Datak, jak Mikulski, dołączył zawodniku dobrze radził sobie mianie Kozdroniu, którego
do kolegów ze sporym opóź- w napadzie Marcin Modrzyń- nikt przy Dworcowej nie skrenieniem. W środ ku może ski – strzelec 10 goli. Wymie- ślił, jednak na przeszkodzie
też zagrać trener Wojciech nioną dwójkę wspierał „mózg w załapaniu się na pierwsze
Kempa.
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trener Wojdla odmiany trafiła do grupy
Dzisiaj siła uderzeniowa
ciech Kempa
I. Po tym „zabiegu” trzeba
wydaje
się
o
wiele
mocniejsza,
ma
do
rozwiązania
niezwykle
było jedną drużynę z grupy I
bo – co pokazały sparingi – zdo- skomplikowaną łamigłówkę.
przenieść do grupy II. Postabywanie goli nie jest obce m.in. Stare piłkarskie powiedzenie
nowiono, że będzie to GKS II
Maciejewskiemu. A ponadto mówi jednak, że lepiej, jak
Katowice.
atak został wzmocniony królem ból głowy jest spowodowany
W ten sposób Concordia
strzelców klasy „A” – Markiem bogactwem kadry, niż ograniw ramach 14. kolejki zagra
Chowańcem. O miejsce na czonym polem manewru.
Żar z nieba się leje, a grać trzeba…
nie z „GieKSą”, a z Victorią.
Piotr Skorupa
„szpicy” walczyć też będzie
PiSk
Foto: Piotr Skorupa

Ostatni mecz minionego
sezonu piłkarze Concordii
rozegrali nieco ponad miesiąc
temu (26 czerwca). Wygrywając z MKS-em Kończyce podopieczni Wojciecha Kempy
przypieczętowali awans do 4.
ligi, znacznie podnosząc sobie
poprzeczkę przed now ymi
rozgrywkami. Te rozpoczną
się już 10 sierpnia, a przyglądając się meczom kontrolnym
wydaje się, że przy Dworcowej
zapowiada się ciekawy sezon.
Dzisiaj nie można jeszcze
stwierdzić, jakich piłkarzy
będzie miał do dyspozycji trener przed pierwszym meczem,
jednak w razie udanych negocjacji knurowskich działaczy
wydaje się, że szkoleniowiec
może narzekać na ból głowy
z racji… bogactwa. Przed
tygodniem informowaliśmy,
że Wojciech Kempa widzi
w kadrze miejsce dla dziesięciu nowych zawodników.
Wspomniany ból głowy może
pojawić się już przy obsadzie
miejsca między słupkami.
Sprowadzenie do Knurowa
bramkarza Patryka Wasilewskiego może oznaczać „ławę”
dla etatowego do tej por y
golkipera – Pawła Krasonia.
Za tym pierwszym przemawia
przecież wiek młodzieżowca,
a trener wielokrotnie podkreślał, że dużym plusem byłoby
mieć bramkarza o takim właśnie statusie.

Będzie
prezentacja!

foto-migawka

Karnety

z gieKsą
nie zagrają

Wydział Gier Śląskiego
Związku Piłki Nożnej dokonał „przetasowania” drużyn
w grupach 4. ligi. Zaczęło się
od wycofania z rozgrywek
Górnika III Zabrze, który
pierwotnie został przydzielony do grupy II.
Miejsce Górnika zajęła
Victoria Częstochowa, która

W sobotę próba
generalna
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Dotychczas knurowianie
rozegrali już sześć sparingów.
Pięć z nich wygrali, jeden zre-

misowali. Bilans bramkowy
jest imponujący i wynosi 21:4.

PiSk

SPARINGI CONCORDII:
Concordia - Jedność Przyszowice 4:1
(bramki: Maciejewski 2, Nalepa, Chowaniec)
Concordia – Czarni Pyskowice 8:2
(bramki: Modrzyński 4, Spórna, Dura, Suchiński)
Concordia - ŁKS Łagiewniki 5:0
(bramki: Chowaniec 3, Wieliczko, Modrzyński)
Szombierki Bytom – Concordia 0:0
Concordia - Gwarek Tarnowskie Góry 1:0
(bramka: Krzysztoporski)
Concordia - Przyszłość Ciochowice 3:1
(bramki: Liszka, Suchiński, Spórna)
Do rozegrania mecz z LKS Bełk (3 sierpnia, prawdopodobnie
na Stadionie Miejskim w Knurowie, godz. 17 – miejsce i godzina
może ulec zmianie!)

Foto: Piotr Skorupa

Rozpoczyna się powoli
odliczanie dni do inauguracji
sezonu 2013/2014 w 4. lidze.
Pierwsze mecze zaplanowano na 10 sierpnia, a tydzień
wcześniej drużyny rozegrają
ostatnie gry kontrolne. Knurowianie próbę genera lną
przed sezonem mają zamiar
przeprowadzić na Stadionie
Miejskim. Ich rywalem będzie
LKS Bełk z klasy okręgowej.
– Jeżeli przeciwnik nie będzie
miał nic przeciwko, to ten
ostatni mecz przed ligą chciałbym zagrać u siebie o godzinie
17 – mówi nam trener Concordii, Wojciech Kempa.

Wojciech Liszka
w sobotnim meczu
kontrolnym
z Przyszłością
Ciochowice strzelił
dla Concordii
pierwszą bramkę
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Foto: archiwum SP TKKF

Martyna Nowak
ma już w swej
kolekcji trzy
medale Mistrzostw
Polski i jeden
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Młodzieży

walczyła o medale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na
wszystkich dystansach w stylu
klasycznym, 50, 100 i 200 metrów – relacjonuje kierownik
sekcji, Dariusz Brachaczek.
- Martyna Nowak na każdym
dystansie awansowała do finału
A, ustanowiła rekordy życiowe,
co jest znakomitym wynikiem, a
co najważniejsze, na 50 metrów
zdobyła brązowy medal.
Dodajmy, że medal wywalczony w Drzonkowie jest
historycznym, bo pierwszym
zdobytym na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży przez
reprez enta nt kę SP TK K F
Szczygłowice.
Wcześniej zawodniczki
sekcji pływackiej z Knurowa wzięły udział w Mistrzostwach Polski. - W swoich rocznikach uzyskały
znakomite wyniki, czego
przykładem może być
start Pauliny Bieniek w
Gorzowie Wielkopolskim. Nasza 14-latka
w pięciu startach poprawiła swoje rekordy
życiowe, które wcześniej
uzyskała na Otwartych
Mistrzostwach Śląska
– uzupełnia Dariusz
Brachaczek.
PiSk

Jorguś gościł
w Żernicy

Maskotka Górnika Zabrze – popularny szczególnie
wśród najmłodszych Jorguś
– gościła w Żernicy, gdzie
odbył się piłkarski piknik,
zorganizowany przez miejscowych kibiców 14-krotnych
mistrzów Polski.

Jorguś rozdawał kibicom
gadżety i pozował do zdjęć,
a w ramach pikniku można
było wziąć udział w turnieju piłkarskim i konkursach
sprawnościowych.
PiSk

Jorguś w towarzystwie
sympatyczek Górnika
Zabrze z Żernicy
Ola Bańbor z trenerem
Sebastianem Dąbrowskim

ola w finale A,
Maja w finale B
W Dębicy odbyły się Mistrzostwa Polski w pły waniu 16-latków, natomiast rok
młodsi rywalizowali o mistrzowskie tytuły w Oświęcimiu.
W gronie 16-latek Sekcję
Pływacką TKKF Szczygłowice reprezentowała Ola Bańbor, która wystąpiła na pięciu
dystansach. Najlepszy wynik
uzyskała na 50 metrów stylem dowolnym, zajmując 5.
miejsce w finale A. Ponadto
nasza zawodniczka zakwali-

Foto: Górnik Zabrze

Z każdym startem w ydłuża się lista sukcesów Martyny Nowak. I to sukcesów
przez duże „S”, bowiem do
wcześniejszych trzech medali
mistrzostw Polski (dwa złote
i jeden srebrny), wychowanka Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice dorzuciła krążek
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży.
- Pływacy rywalizowali w
Drzonkowie, a nasza 17-latka

Foto: SP TKKF

Martyna nowak
medalistką ooM

fikowała się do finału B na 50
metrów stylem grzbietowym
(10. miejsce), 100 metrów
stylem dowolnym (11. miejsce) i 50 metrów stylem motylkowym (14. miejsce).
Startem w finale B może
się też pochwalić Maja Dziublińska, która w ystąpiła w
Oświęcimiu rywalizując w
MP 15-latków. Knurowianka
zajęła 14. miejsce na 200 metrów stylem grzbietowym.
PiSk

foto-migawka

informacja

Foto: Piotr Skorupa

Z cyklu: „Piłkarz
i tatuaż” dzisiaj
prezentujemy
Tomasza Durę
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sTAniCA. PiKniK Bez ALKoHoLU

iluzja wygrała. Rozrywka Teściowej też niezła...
Piknik Rodzinny w Stanicy zorganizowany przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyciągnął wielu
zwolenników zabawy bez alkoholu. W głowie nie szumiało,
za to na parkiecie i na scenie działo się sporo
– Aby dobrze się bawić, wcale nie
potrzeba alkoholowego „dopingu”
– zapewniała przed imprezę Jolanta
Kowol z GKPPA.
– Sprawdziliśmy! – śmieją się
uczestnicy pikniku. – Zabawa była
na 102!

W konkursie na najsmaczniejszy
drink bezalkoholowy po raz drugi z
rzędu wygrała Katarzyna Konieczny.
Sporządziła napój „Iluzja”.
– Drugie miejsce zajął Marcin
Warzocha. Nazwał swój drink „Rozrywka teściowej”, bo w składzie był...

granat – śmieje się Jolanta Kowol.
– Trzecie miejsce przypadło Marii
Kaszek z Wilczy.
Choć skwar doskwierał, dzieci
chętnie brały udział w konkursach i zabawach. Odtańczyły m.in.
przepiękny taniec elfów. Do tańca

ogłoszenie własne wydawcy

NOWOCZESNY DOM KULTURY W KNUROWIE ODPOWIEDZIĄ
NA KULTURALNE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW REGIONU
Beneficjent: Centrum Kultury w Knurowie
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 941 384,90 zł.
Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest modernizacja pomieszczeń Domu Kultury w Knurowie.

„Iluzja” przepisu Katarzyny
Konieczny (z lewej)
posmakowała jurorom

przygrywał zespół „Mariola i Piotr”.
Parkiet aż do późnego wieczora bujał
się w rytm znanych przebojów.
– Miesiąc trzeźwości w gminie Pil-

chowice możemy uznać za rozpoczęty! – mówi Jolanta Kowol. – Kolejny
piknik za rok!

jb, zdjęcia: Andrzej T. Knapik

Laureaci konkursu
na scenie; gratulacje
składa wójt Joanna
Kołoczek-Wybierek

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących prac:
remont sali widowiskowej łącznie z budową nowej widowni,
remont sanitariatów połączony z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
remont korytarzy i dostosowane budynku do przepisów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
montaż instalacji wentylacji mechanicznej
wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej .
Powierzchnia zmodernizowanego obiektu kulturalnego będącego objętym projektem – 438,21 m2
Liczba nowych urządzeń infrastruktury kultury – 2 szt. /sprzęt nagłaśniający, oświetlenie sceniczne/
Cele projektu
Celem bezpośrednim Projektu jest – poprzez podniesienie standardu infrastruktury technicznej Domu
Kultury w Knurowie – wspieranie oraz pielęgnowanie tradycji, osiągnięć kulturalnych, obyczajów i historii
dla dziedzictwa kulturowego.

informacja własna wydawcy

Wśród celów pośrednich realizacji zadania można wymienić:
wzbogacenie oferty kulturalnej w aspekcie ilościowym i jakościowym
zniwelowanie barier architektonicznych i funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych występujących
w obiekcie
wzmocnienie potencjału kulturalnego Knurowa.
Planuje się, że rezultatami projektu będą: imprezy kulturalne zorganizowane w zmodernizowanym Domu
Kultury, nowe oferty programowe w zakresie kultury realizowane w obiekcie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

PROJEKT DOFINANSOWANY
Z BUDŻETU GMINY KNURÓW
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