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KNURÓW. POŻAR W BUDYNKU GOSPODARCZYM

Akcja

Króliki spłonęły
żywcem

„Zdrowy uczeń”

W poniedziałek doszło do pożaru w jednym
z budynków gospodarczych przy ul. Wilsona.
W środku znajdowały się zwierzęta. Większość,
niestety, pochłonął żywioł
Pożar wybuchł wieczorem, około
godz. 19.30. Na miejscu szybko pojawiły się dwa zastępy strażaków z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, do
których następnie dołączyli strażacy
z OSP Knurów.
Mimo starań strażaków ogień
doszczętnie strawił budynek, w którym znajdowały się zwierzęta, m.in.
kury i króliki.
reklama

– Istniało również podejrzenie, że
w środku znajduje się właściciel – informuje mł. bryg. Wojciech Gąsiora,
dowódca JRG w Knurowie. Mężczyzny na szczęście w środku nie było...
– Nie wiemy, ile zwierząt było tam
wcześniej – dodaje Gąsior. – Akcja
trwała dwie i pół godziny. Przyczyna
pożaru pozostaje na razie nieznana.
DC

Centrum Fizjoterapii „Fizjofit”
w trosce o rozwój dzieci i młodzieży
organizuje bezpłatną akcję „Zdrowy uczeń” dla dzieci z Knurowa,
polegającą na ocenie wad postawy.
Zainteresowanych rodziców z dziećmi zapraszamy w każdą sobotę na
bezpłatne badanie postawy u dzieci
w wieku 6-15 lat. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejszy kontakt z
rejestracją w celu ustalenia godziny
badania pod numerami: 32 234-0690, 32 234-07-25.
Najbliższe badania odbędą się
w sobotę (7.12.2013 r.) w godzinach
9:00-13:00 w CF „Fizjofit” w Gliwicach-Bojkowie przy ul. Szparagowej
19. Więcej informacji o akcji „Zdrowy uczeń” na stronach Fizjofitu:
www.fizjofit.pl oraz www.facebook.
com/fizjofit.
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PiSk

Kurs na
instruktora
turystyki

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza do
udziału w kursie na instruktora turystyki kwalifikowanej o specjalności
„turystyka piesza górska”.
Kurs odbędzie się w dniach 14
i 15 grudnia w Ujsołach (powiat
żywiecki).
Absolwenci kursów organizowanych przez TTPiK mogą pełnić
funkcję kierownika wycieczek, obozów wędrownych i imprez turystyki
kwalifikowanej.
Przedsięwzięcie dojdzie do skutku, jeśli zgłosi się co najmniej 10 osób.
Koszt: 260 zł. Szczegóły na stronie
www.ttpik.pl/index.php/turystyka/
276-instruktor-turystyki-kwalifikowanej-turystyka-piesza-gorska.
/sisp, bw/
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KNURÓW

Złote Gody

W środę w sali Protosu odbędzie
się uroczystość Złotych Godów. Adresatami gratulacji będzie 31 par z
50-letnim stażem małżeńskim.
Gospodarz spotkania, prezydent
Knurowa Adam Rams, przekaże
im - wraz z przewodniczącym Rady
Miasta Janem Trzęsiokiem - medale
za długoletnie pożycie małżeńskie,
nadane jubilatom przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Na uroczystość zaproszono też
11 par świętujących Szmaragdowe
Gody, czyli 55-lecie małżeństwa.
/b/

2

uj górnikom”
gosławiony Janie Pawle II - Oręd
Obraz Czes ława Fojcika „Bło
Pamięci. Dzie ło
Izbie
w
i
owej
Szyb
ty
Pocz
V
można podziwiać na kartkach
obejmuje Pał, któr e czuł ym spojrzeniem
przedstawia szyby Piotr i Pawe
od 20 lat. Inje
malu
ce,
wion
Czer
w
zony
pież-Polak. Czes ław Fojcik, urod
ik otrz ymał
Fojc
roku
2008
W
to.
inne mias
spiruje go śląski krajobraz i rodz
wionkaCzer
ta
mias
i
y
gmin
itne zasł ugi dla
ce.
„Kar olinkę” − nagr odę za wyb
Kultury i Edukacji w Czer wion
rum
Cent
w
uje
prac
cnie
Leszczyny. Obe
się! Śląsk jest pełen kolozam
zgad
Nie
k.
Śląs
ny
czar
− Mówią, że tu jest
Fojcik
patr zeć! − podkreśla Czes ław
rów, tylko trzeba odpowiednio
Bajko

Tekst i foto: Justyna

Przegląd Lokalny Nr 49 (1083) 5 grudnia 2013 roku

Do pierwszego auta dobijały kolejne, w sumie
w karambolu uczestniczyło siedem pojazdów

Foto: Roman Matysik
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Nieszczęśliwy
wypadek
Nie żyje mężczyzna, którego ciało
znaleziono w niedzielę na półpiętrze
bloku przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Wstępne oględziny wykluczyły udział
osób trzecich

NIEBOROWICE. DOMINO NA DK 78

Karambol przy wiadukcie

oraz usuwaliśmy skutki zderzenia
– informuje mł. bryg. Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo-

-Gaśniczej w Knurowie. – Dopiero
pod koniec wprowadzono ruch wahadłowy, by udrożnić przejazd.

oraz prokuratora - informuje komendant Straży Miejskiej, Andrzej
Daroń.
Dalsze czynności pozwoliły
usta l ić persona l ia mę ż cz y zny.
Okazał się nim pięćdziesięciokilkuletni mieszkaniec Szczygłowic.
Przesłuchanie mieszkańców klatki
i oględziny wstępnie wykluczyły
udział w zdarzeniu osób trzecich.
- Świadkowie słyszeli jedynie
głuchy dźwięk upadku, po którym
nikt z klatki nie uciekał - mówi
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, komisarz Marek
Słomski.
Ostateczna przyczyna śmierci
mężczyzny będzie znana po wykonaniu sekcji zwłok.
/pg/

podpatrzone

Foto: Paweł Gradek

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek. Tuż po godzinie
9 na wiadukcie, na wysokości zjazdu
w stronę Knurowa, zderzyły się dwie
ciężarówki.
Śliska i mokra nawierzchnia spowodowała, że chwilę potem dołączyły
do nich następne pojazdy, które kolejno najeżdżały na siebie. W sumie
zderzyło się siedem samochodów:
dwa ciężarowe, trzy osobowe i dwa
ciągniki siodłowe z naczepami.
Na miejscu interweniowały służby ratownicze, a pogotowie zmuszone
było przetransportować dwie osoby
do szpitala. Na szczęście ich życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo.
- Droga był całkowicie zablokowana przez ponad cztery i pół godziny. W tym czasie zabezpieczaliśmy
teren, pomogliśmy poszkodowanym

Foto: Roman Matysik

Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku zderzenia
się siedmiu samochodów na drodze krajowej
nr 78 w Nieborowicach. Droga była całkowicie
zablokowana przez ponad 4 godziny

Prz ed god z . 1.0 0 dy ż u r ny
Straży Miejskiej odebrał zgłoszenie od mieszkanki bloku nr 9 przy
ul. Kazimierza Wielkiego, którą
zaniepokoiło głośne chrapanie,
dobiegające z klatki schodowej.
Patrol zastał na półpiętrze leżącego twarzą do ziemi, nieprzytomnego mężczyznę. Obok jego głowy
była spora plama krwi.
Funkcjonariusze reanimowali
rannego przez około 10 minut,
cz yli do prz y jazdu pogotow ia
ratunkowego. Kontynuacja akcji przywracania czynności życiow ych nie przyniosła efektu.
Po kilkunastu minutach lekarz
stwierdził zgon mężczyzny.
- Miejsce zostało zabezpieczone do czasu przybycia dochodzeniowca, technika kryminalistyki

Piętrzą się przeszkody przed
firmą odpowiedzialną za budowę szpitalnego ogrodzenia.
W ubiegłym tygodniu robotnic y zamontowali pr zęs ła
na c a ł ej je g o d ł ug o ś c i. W
poniedziałek rano część musieli zdemontować. Dlaczego?
Przez weekend jakiś wandal
pomazał czarnym markerem
kilka przęseł...
Dodajmy, że termin zakończenia remontu ogrodzenia,
zapisany w umowie, upłynął...
22 lipca.

DC

KNURÓW. WYPADEK W KOPALNI

Skończyło się na wielkim strachu
We wtorek przed południem
29-letni górnik przodowy kierował trzyosobową brygadą rabunkową. Podczas prac na poziomie
850 spadł na niego stojak typu
valent.
Mężczyzna dozna ł urazu
głowy. Stracił przytomność. Odzyskał ją w trakcie wyjazdu na
powierzchnię. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala św. Barbary w Sosnowcu.
Tam poddano go szczegółowym
badaniom.

– Początkowo wydawało się,
że może to być ciężki uraz – mówi
Jolanta Talarczyk, rzecznik prasowy Wyższego Urzędu Górniczego
w Katowicach. – Skończyło się
jednak tylko na wielkim strachu.
W tej chwili lekarze stan pacjenta
określają jako dobry, a jego życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo.
Rzecznik WUG dodaje, że
jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, 29-latek szybko powinien opuścić szpital.
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Foto: Dawid Ciepliński

To mogło być mało udane
święto dla knurowskich
górników. W przeddzień
Barbórki w Ruchu Knurów
kopalni „Knurów-Szczygłowice”
doszło do wypadku

Ranny górnik został przetransportowany śmigłowcem
do Sosnowca, do szpitala... św. Barbary
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Zepsuli, to muszą
naprawić
KNURÓW. CIĘŻKI SPRZĘT FIRM BUDOWLANYCH ROZJEŻDŻA DROGI

ogłoszenia

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 5 grudnia 2013 r.
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 Uchwały
nr XXXIX/561/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla działek nr
ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy ul. 26 Stycznia;
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na
piśmie w Urzędzie Miasta Knurów: ul. dr. Floriana Ogana 5,
44-190 Knurów, w terminie do 10.01.2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Przebudowa kanalizacji w mieście zmierza ku oczekiwanemu końcowi. Najgorsze już za mieszkańcami
i... robotnikami, jednak nadal zdarzają się sytuacje budzące emocje.
Jedna z nich ma związek z robotami w rejonie ul. Koziełka. Mieszkańcy okolicznych wspólnot mieszkaniowych zamartwiają się o stan
dróg między budynkami. Skarżą się
na ciężkie pojazdy. Obawiają się, że
zniszczą nawierzchnię dróg, a potem
pozostawią je w opłakanym stanie.
- No, nie wygląda to najlepiej.
Proszę popatrzeć na popękany asfalt
- wskazuje jedna z knurowianek. –
Drogi są niszczone, a nie słychać, że
będą naprawiane.
- Kilkutonowy dźwig to naprawdę
spore szkody potrafi poczynić – zauważa jej sąsiad.
Mieszkańcy przekonują, że zgłaszali swoje obawy do PWiK.
– Usłyszeliśmy, że drogi były już
uszkodzone, a za ich obecny stan
odpowiedzialne są nasze samochody
osobowe – mówi przedstawicielka
jednej z wspólnot mieszkaniowych.
- Gdzie nasze samochody mogły
doprowadzić ulice do takiego stanu?
Przecież to niepoważne – macha ręką
towarzysząca jej pani.
Nasi rozmówcy boją się, że na
nich spadnie koszt napraw.
– A zaraz przyjdzie zima, mrozy,
śnieg, to ten asfalt szlag trafi – wieszczą.
O komentarz udaliśmy się do
źródła, czyli PWiK.
W pisemnej odpowiedzi czyta-

Foto: Dawid Ciepliński

- Jeżdżą kilkutonowym sprzętem i niszczą nasze drogi.
Kto je później naprawi? My mamy to zrobić? – martwią się
mieszkańcy bloków przy ul. Koziełka, obserwując robotników
zajmujących się przebudową kanalizacji. - Obowiązkiem
wykonawcy jest doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
po wykonaniu prac – odpowiada Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 5 grudnia 2013 r.
o przystąpieniu do opracowywania dokumentu
wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, pn.: Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
dla działek nr ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy
ul. 26 Stycznia

- Drogi nie wytrzymują naporu ciężkiego sprzętu
- zauważają mieszkańcy; PWiK zapewnia,
że nawierzchnia zostanie doprowadzona
do stanu sprzed robót

my, że obowiązkiem wykonawcy jest
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu prac wraz z
jego protokolarnym przekazaniem
zarządcy.
- W związku z powyższym wykonawca przed rozpoczęciem robót kanalizacyjnych sieciowych, a także prac
związanych z zabudową separatora
szczegółowo udokumentował stan faktyczny całego terenu – wyjaśnia PWiK.
– Na podstawie sporządzonej ww.
dokumentacji fotograficznej i video
możliwe będzie ewentualne rozstrzygnięcie kwestii spornych dotyczących
stanu terenu sprzed rozpoczęcia prac.
PWiK dodaje, że roboty są na

bieżąco monitorowane przez przedsiębiorstwo i służby inżyniera kontraktu. Ponadto podlegają wymaganym sprawdzeniom jakości. Spółka
podkreśla, że właściciele działek wyrazili protokolarną zgodę na wejście
na ich własność.
- Zdajemy sobie sprawę ze znacznych uciążliwości związanych z realizacją prac w tym rejonie, ale mamy
nadzieję, że postawione wykonawcy
dodatkowe wymagania pomogą zniwelować większość uciążliwości oraz
odtworzyć teren w stopniu zadowalającym mieszkańców tej dzielnicy
Knurowa – tłumaczą.
DC

Brzozy żal

- Serce mi się kraje, gdy patrzę jak
w sąsiedztwie bloków nr 13, 15 i
16 przy ul. Piłsudczyków robi się
pustkowie. Pod topór poszły piękne
brzozy. W sumie 8 lub 9 drzew. Na
taki widok łzy cisną się do oczu.
Ludzie posadzili, a ktoś lekką rączką
wycina w kilka minut. Rozumiem,
gdyby to były topole. Po topolach
bym nie płakała, ale brzozy? Czy ta
wycinka jest legalna?

Foto: Paweł Gradek

sygnały czytelników

Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

DYŻURY RADNYCH

Teresa

Od redakcji: Jak się dowiedzieliśmy,
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
wydało zgodę Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej na
usunięcie 8 drzew, ponieważ stwarzały one zagrożenie bezpieczeństwa
ludzi i mienia. Z uzasadnienia decyzji
wynika, że drzewa rosną blisko sieci
wodnej i kanalizacyjnej, w niewielkiej
odległości od chodnika i parkingu.
Stwarzały przez to zagrożenie dla
samochodów parkujących w pobliżu.
Wycinkę 3 głogów, 3 klonów i 2 brzóz
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Na podstawie art. 29, 39, 40, w związku z art. 46 pkt 1,
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały
Nr XXXIX/561/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla działek nr
ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy ul. 26 Stycznia.
Projekt ww. planu miejscowego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Do projektu planu miejscowego zostanie sporządzona
prognoza oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 w Wydziale
Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia
10.01.2014 r. (włącznie):
pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta,
Knurów: ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów;
ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd
Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7;
za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na
adres: ua@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.

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.12.2013 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•
poprzedziły oględziny, podczas których nie stwierdzono obecności gatunków chronionych w obrębie drzew.
Za usunięcie 8 drzew starostwo naliczyło spółdzielni opłatę 69 516,22
zł, jednak odstąpiło od jej pobrania,
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Wilsona
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

argumentując decyzję zagrożeniem,
jakie stwarzały głogi, klony i brzozy.
Starostwo zobowiązało spółdzielnię
do zasadzenia na działce przy ul. Piłsudczyków 7 drzew. LWSM ma na to
czas do 30 kwietnia 2014 roku.
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KRAKÓW. MIASTO DOCENIONE PRZEZ OŚWIATOWYCH EKSPERTÓW

Knurów Samorządowym Liderem Edukacji
Knurów znalazł się wśród 52 samorządów, które otrzymały certyfikaty
„Samorządowych Liderów Edukacji”, potwierdzające osiągnięcia
w rozwoju oświaty i propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych

Uroczyste spotkanie, podsumowujące tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin
i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej
„Samorządowy Lider Edukacji”, odbyło się w ubiegłą środę w auli Collegium
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Przedstawiciele samorządów z całej Polski odebrali dokumenty
poświadczające pozytywny wynik
postępowania akredytacyjnego prze-

prowadzonego przez ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego (FREiSW).
Program „Samorządowy Lider
Edukacji” realizowany jest od 2011
roku przez FREiSW i agencję PRC
Communications. Honorowy patronat sprawuje Jerzy Buzek, ekspremier
RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Ideą
programu jest promowanie jednostek

Podczas uroczystości w Collegium Novum Uniwersytetu
Jagiellońskiego Knurów reprezentowali prezydent Adam Rams
z zastępcą Piotrem Surówką; na zdjęciu w towarzystwie
(od prawej) prof. Dariusza Rotta, prezes fundacji Grażyny
Kaczmarczyk i wiceprezydenta Wejherowa Bogdana Tokłowicza

samorządu terytorialnego, podejmujących wartościowe inicjatywy
w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie
jakości działań samorządów w sferze
lokalnej polityki środowiskowej.
W tegorocznej edycji programu
oceny samorządów dokonała komisja ekspertów pod kierunkiem prof.
Dariusza Rotta, członka prezydium
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W jej skład weszli
naukowcy reprezentujący wybrane
polskie uczelnie, m.in. Uniwersytet
Warszawski, Uniwersy tet Śląski
i Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Eksperci dokonują oceny działań
samorządów w sferze zarządzania
oświaty. Samorządy, które spełniają
określone kryteria i uzyskają pozytywną ocenę ekspertów, otrzymują
certyfikat i tytuł „Samorządowego
Lidera Edukacji”.
Knurów został doceniony za
inwestycje w oświacie, pozyskane dotacje na projekty - jak zaakcentowali
eksperci - „modelowo przygotowane,
z pełnym wyczuciem potrzeb”, nowoczesną i stale rozbudowywaną bazę
sportową. Miasto pochwalono też za
zatrudnianie wysoko kwalifikowanej
kadry pedagogicznej, rozwinięte

systemy zajęć edukacyjnych i oświatowych.
Na uroczystości w auli najstarszej polskiej uczelni wyższej miasto
reprezentowali prezydent Knurowa
Adam Rams z zastępcą Piotrem
Surówką. Zebrali liczne gratulacje
i brawa.
- W dziedzinie oświaty Knurów
mógłby być wzorem dla innych miast
– podkreślili recenzenci.
W samorządach-laureatach komisja certyfikacyjna dostrzegła wiele
dobrych praktyk i innowacyjnych
rozwiązań.
- Gminy świetnie sobie radzą z
pozyskiwaniem i wydatkowaniem
funduszy unijnych na szkolnictwo –
zauważał prof. Rott. – Mają dobrze
zorganizowany system zajęć pozalekcyjnych, odważnie stawiają – nierzadko ogromnym wysiłkiem budżetowym
- na nietuzinkowe pomysły. Wdrażają
oryginalne formy aktywności edukacyjnej, adresowane do różnych grup
wiekowych.
- Miasta i powiaty stają się pod
tym względem coraz bardziej kreatywne. I właśnie tej kreatywności
serdecznie gratuluję – podsumował
przewodniczący komisji ekspertów.
/bw/

Dla Przeglądu

Adam Rams,
p r e z yd e n t K n u rowa: - Z wielką
radością odebrałem wyróżnienie
Samor ządowego
Lidera Edukacji dla
naszego miasta. To zasługa wielu
ludzi zaangażowanych w rozwój
knurowskiej oświaty, dyrektorów
szkół i przedszkoli, nauczycieli,
wychowawców i wszystkich pracujących w naszych placówkach.
Dużą rolę w efektywności lokalnego
systemu oświaty odgrywa Miejski
Zespół Jednostek Oświatowych.
Profesjonalne zarządzanie publiczną przestrzenią edukacyjną daje
szereg korzyści, zarówno uczniom
naszych szkół, jak i nauczycielom.
W auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraźnie
podkreślano, że w Knurowie realizujemy rozmaite projekty edukacyjne, skutecznie pozyskując na
nie pieniądze ze źródeł zewnętrznych, głównie z Unii Europejskiej.
Przyznanie nam tego wyróżnienia
było możliwe, bo na przestrzeni
ostatnich lat zmodernizowaliśmy
nasze szkoły i przedszkola. Choć
ten proces nie został jeszcze zakończony, możemy powiedzieć, że
Knurów posiada nowoczesną, dobrze funkcjonującą sieć placówek
oświatowych. Sfinansowanie tak
szerokiego zakresu inwestycyjnego
wymagało ogromnych pieniędzy.
Radni naszego miasta sprawy edukacji zawsze traktują priorytetowo.

Not. bw

ogłoszenie

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie”
to tytuł kolejnego projektu realizowanego przez Powiat Gliwicki
Dofinansowanie przyznane na realizację tegoż projektu - w wysokości prawie 1,4 mln PLN – pochodzi ze środków Działania 5.3.
Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Główny cel projektu, którym było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery oraz zwiększenie
efektywności energetycznej, został osiągnięty dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Szpitalnej 25 w
Knurowie. Projekt polegał na przeprowadzeniu prac polegających na wykonaniu instalacji solarnej, węzła wymiennikowego ciepłej
wody użytkowej oraz instalacji c.w.u., na modernizacji sterowania ogrzewania, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji
przeciwwilgociowej ścian piwnic, ociepleniu ścian zewnętrznych, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, ociepleniu
oraz remoncie dachów, wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej, a także na innych
pochodnych działaniach remontowych.
W wyniku realizacji projektu poddano termomodernizacji budynki o łącznej kubaturze 11 509 m3 oraz wybudowano
1 jednostkę wytwarzania energii cieplnej o mocy 0,01 MW przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego.
W budynkach przeznaczonych do termomodernizacji kształcą się uczniowie Technikum Nr 1 działającego w ramach Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych.
Warto przyjrzeć się bogatej i zróżnicowanej ofercie „Paderewskiego”. Kontynuując to, co w powiatowym szkolnictwie solidne,
dobre i sprawdzone, popularny w Knurowie i okolicach „Paderek” proponuje po cztery kierunki nauczania zarówno
w liceum ogólnokształcącym, jak i w technikum. Zajęcia sportowe odbywają się już w nowej, nowoczesnej hali
sportowej, która została oddana do użytku 1 września 2012 roku oraz w nowoczesnej siłowni i lustrzanej sali
fitness, jak również niebawem w wyremontowanej sali gimnastycznej przy ul. Szpitalnej. Szkoła szczyci się
nie tylko świetnymi wynikami egzaminów zewnętrznych, ale i aktywnością swoich uczniów, którzy znajdują tu
warunki do rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Organizują koncerty, nagrali płytę, śpiewają w chórze Schola
Cantorum i występują w zespole cheerleaderek, uprawiają różne dyscypliny sportu - od gier zespołowych
po narciarstwo i wspinaczkę. Odnoszą indywidualne sukcesy naukowe i artystyczne. Goszczą na lekcjach
angielskiego obcojęzycznych lektorów z egzotycznych krajów. Działają w wolontariacie, działają charytatywnie,
pomagają słabszym i potrzebującym, uczestniczą w europejskich programach społecznych i ekonomicznych.
Corocznie organizowane są eskapady zagraniczne oraz liczne wycieczki naukowe i turystyczne. Dobra atmosfera,
bezpieczeństwo, świetnie wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stale i konsekwentnie remontowane budynki
i doposażane sale dydaktyczne - to niekwestionowane atuty „Paderewskiego”.
Knurowskie Technikum nr 1 - mieszczące się w termomodernizowanych budynkach - kształci w zawodach
technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik ekonomista. Szkoła ta zajmuje wysoką
19. pozycję w województwie śląskim i 152. na liście ogólnopolskiej Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii
techników. Cztery lata spędzone w Technikum nr 1 pozwalają nie tylko przygotować się do matury otwierającej
drogę na studia, ale także zdobyć kwalifikacje w kilku (2-3) dziedzinach, potwierdzane państwowym egzaminem
zawodowym. To zupełnie nowy system kształcenia w zawodzie, ułatwiający podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie
nowych uprawnień zawodowych w systemie szkolnym i pozaszkolnym.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
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KNURÓW. CZY PARAFII POTRZEBNE SĄ ORGANY PISZCZAŁKOWE?

Organiści się zmieniają, organy zostaną
Księża z parafii Matki Bożej Częstochowskiej głosili na niedzielnych mszach, że
barbórkowa taca zostanie przeznaczona na organy piszczałkowe. Wśród części parafian
zawrzało...
Pomysł proboszcza wywołał zaskoczenie u części parafian.
- Wymiana organów pozbawiona
jest sensu. Przecież nie dalej jak kilka
lat temu dawaliśmy na tacę, by kupić
nowe - zwraca uwagę nasz Czytelnik.
Radzi proboszczowi, by pomyślał
o montażu monitoringu, co pozwoli
raz na zawsze rozwiązać problem

Foto: Archiwum

Instrument może kosztować od
kilkuset tysięcy do miliona złotych.
Ksiądz proboszcz Jan Buchta zlecił
wybór organów profesorowi Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Julianowi
Gembalskiemu. Fachowiec zdecyduje, czy do knurowskiej świątyni trafi
instrument używany, czy nowy.

Gra Tomasza Pasławskiego zyskała wielu admiratorów, a na msze
do „Częstochowskiej” przyjeżdżają wierni nawet z Gliwic

przesiadującej w obrębie kościoła i
spożywającej alkohol młodzieży.
- Warto temat nagłośnić, bo organy, na których gra pan Pasławski,
są jeszcze na gwarancji - słyszymy
od parafianki, która – jak mówi - w
obawie przed ostracyzmem woli
nie ujawniać swoich personaliów.
- Brzmią pięknie i nie ma powodu, by
wymieniać je na nowe.
Proboszcz Buchta zamierza zastąpić organy elektroniczne piszczałkowymi, bo „taki instrument ma
większość kościołów”. Tłumaczy, że
nabytek sprzed kilku lat był jedynie
ersatzem (instrumentem zastępczym). Co się z nim stanie, kiedy
parafia zakupi organy piszczałkowe?
- Zobaczymy. Zawsze można go
wykorzystać w kaplicy albo sprezentować parafii, która dopiero buduje
kościół - odpowiada proboszcz.
Gra Tomasza Pasławskiego zyskała wielu admiratorów, a na msze
do „Częstochowskiej” przyjeżdżają
wierni nawet z Gliwic. Dzięki jego
nowatorskiemu podejściu do muzyki
liturgicznej, parafianie mieli okazję
usłyszeć w czasie mszy m.in. motyw z
serialu „Polskie drogi” Andrzeja Kurylewicza czy „Kołysankę Rosemary”
Krzysztofa Komedy. Ostatnimi laty
na próżno wyczekiwać takich mo-

SZCZYGŁOWICE. KTO PODPALA POJEMNIKI NA ŚMIECI...

Kubły idą z dymem
W Szczygłowicach jakiś wandal-piroman wziął sobie za
cel duże... pojemniki na śmieci. Spalił kilkanaście.
– Każdy wart prawie 900 zł – mówią pracownicy
Komartu. Zastanawiają się, czy stawiać nowe,
tzw. dzwony. – Te kosztują po 2 tys. zł...

6

w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
– Funkcjonariusze będą „uczuleni” na
podejrzane zachowania.
Komart zakupił nowe pojemniki,
tzw. dzwony. Służą do gromadzenia segregowanych odpadów. Są ładniejsze od
poprzednich.
- Także droższe, każdy wart jest ponad

2 tys. zł – precyzuje główny specjalista
Tadeusz Mazur z Działu Handlowego i
Gospodarki Odpadami.
- Szczerze mówiąc, boimy się je stawiać – mówi kierownik Poręba. – I nie są
to obawy bezpodstawne, gdyż niedawno
ktoś próbował zniszczyć taki pojemnik
ze szkłem. Na szczęście nie dał rady go
wywrócić, ale nabałaganić nabałaganił...
Sytuacja niepokoi Komart i magistrat,
podobne obawy o los mienia mają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
- Apelujemy o czujność i nieobojętność.
Przypadki podejrzanego zachowania
należy, a nawet trzeba, zgłaszać Straży
Miejskiej bądź Policji – mówi kierownik
Lubecka.
986 – to bezpłatny telefon do knurowskiej Straży Miejskiej. W razie potrzeby
warto o nim pamiętać...
Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

W środku nocy na początku czerwca
spłonęło 5 dużych kubłów przy ul. Konopnickiej. Miesiąc temu ogień strawił
7 kolejnych – tym razem przy ulicach
Parkowej i Kilińskiego. Też po zmroku,
bo przed godz. 22.
- To dla nas wymierne straty – mówi
Brygida Poręba, kierownik Działu Handlowego i Gospodarowania Odpadami
w spółce Komart. – Każdy taki pojemnik
kosztuje 870 zł.
Łatwo obliczyć, że w dwie noce ponad
10 tys. zł dosłownie poszło z dymem. Interweniowała straż pożarna, ale niewiele
mogła wskórać. Tworzywo sztuczne to
dla ognia idealna pożywka – trawi je
błyskawicznie.
Nie ma wątpliwości, iż to sprawka
jakiego wandala (bądź kilku) z piromańskim zacięciem.
Kilka lat temu dochodziło do podobnych zdarzeń. Wówczas sprawcę złapano.
Z informacji, które otrzymaliśmy nieoficjalnie, wynika, że wtedy w tę sprawę
oprócz organów ścigania włączyć się
musiał... psychiatra.
Teraz podpalacza szuka Policja.
- Zgłosiliśmy też problem Straży Miejskiej – mówi Beata Lubecka z knurowskiego Urzędu Miasta, kierownik Referatu do spraw Odpadów Komunalnych

mentów. Nieoficjalnie mówi się, że
to konsekwencja zimy w stosunkach
między organistą a proboszczem
Buchtą.
Teraz grupa parafian boi się o los
Pasławskiego.
- Jeśli z chóru zniknie przeszklona
budka, praca w nowych warunkach
grozi organiście utratą głosu - niepokoi się parafianka. - Nikt z nim nie
rozmawia o wymianie instrumentu.
O wszystkim dowiedział się pocztą
pantoflową. Teraz coraz głośniej mówi
się o jego odejściu z parafii.
Tomasz Pasławski potwierdza,
że proboszcz nie rozmawiał z nim o
swoim pomyśle. Wtedy dowiedziałby
się, że utrzymanie organów piszczałkowych kosztuje około 10 tys. zł
rocznie, a wilgoć, utrzymująca się na
chórze, nie służy instrumentowi.
- Nie jestem laikiem, przez wiele
lat grałem na organach w innych
kościołach i wiem, że instrument
powinien być budowany pod świątynię - mówi.
Obecnie parafie zaopatrują się w
organy pochodzące z nieczynnych
niemieckich kościołów. Organista
dowiedział się, że profesor Gembalski zaproponował proboszczowi
instrument z Akademii Muzycznej w
Katowicach, który ma mniejsze moż-

Każdy z nowych „dzwonów” wart jest około 2 tys. zł. Komart obawia się, że
wandal-piroman zechce i je puścić z dymem

liwości od tego z „Częstochowskiej”.
- Moim zdaniem to marnowanie
pieniędzy. Gram na organach, które
są jeszcze na gwarancji. Z tego co
pamiętam kosztowały około 90 tys.
zł. Można by je udoskonalić i stworzyć
organy hybrydowe z 5 czy 6 klawiaturami - dodaje organista i zapewnia,
że przemawia przez niego troska o
instrument.
Wie, że jeśli z nowymi organami
nie pojawi się przeszklona budka,
będzie zmuszony szukać pracy gdzie
indziej. Nie wyobraża sobie grania w
niskich temperaturach i przeciągach,
bo to szkodzi jego głosowi.
Ksiądz Jan Buchta studzi emocje.
- Żadna decyzja nie została jeszcze
podjęta. Owszem, zbieramy pieniądze, bo pomysł zyskał akceptację Rady
Parafialnej. W najbliższym czasie
profesor Gembalski przedstawi mi
propozycje.
Podkreśla, że nie zamierza kończyć współpracy z Tomaszem Pasławskim. Zapytany, dlaczego nie
poinformował go o swoich planach
i czy nowy instrument będzie miał
budkę, odpowiada: - Instrumentu nie
robi się pod człowieka. Organiści się
zmieniają, a organy są wieczne.
Paweł Gradek

KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Programy
po nowemu

10 uchwał i prawie... 60
spraw było przedmiotem
listopadowej sesji Rady Miasta
w knurowskim ratuszu

Mocą uchwały zostały ustalone wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Knurowa. Będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. W stosunku do bieżącego
roku wzrosną o 0,9 proc.
Rada przyjęła „Program współpracy Gminy Knurów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014
rok”. Zaaprobowanie „Programu...” upoważnia prezydenta
Knurowa do ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych na
terenie miasta w przyszłym roku. Na ten cel zaplanowano
420 tys. zł.
Zatwierdzony został „Gminny program profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2014”.
We wrześniu i październiku gospodarowanie mieniem
przyniosło dyrekcjom placówek oświatowych ponad 42 tys.
zł dochodu. Za zgodą radnych pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia nowo powstałych oddziałów
przedszkolnych w „Dwójce”, „Siódemce” i „Dziewiątce”
oraz na zabezpieczenie bieżących potrzeb placówek.
W interpelacjach radni zgłosili blisko 60 spraw i problemów. Znaczna część odnosiła się do stanu dróg i przygotowań do „Akcji Zima”.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich
przebiegu dostępny jest w Biurze Rady Miasta (ratusz przy
ul. Niepodległości) i w internecie - na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/

Przegląd Lokalny Nr 49 (1083) 5 grudnia 2013 roku

rozmaitości
KNURÓW

Listy z podziemia

PILCHOWICE

Dary dla

niepełnosprawnych

Poczta to nietypowa. Listy zanim trafiły do adresatów
przebyły setki metrów pod ziemią. − Trasa V Poczty
Szybowej przebiegała od szybu Jan do szybu Paweł. To
niezwykła symbolika, podkreślająca, że Jan Paweł II
zaczynał swoją drogę do świętości od górnictwa − tłumaczy
Bogusław Szyguła, kustosz Izby Tradycji
Kopalnia Knurów świętuje 110
lat istnienia. Jubileusz podkreślono
m.in. organizacją Poczty Szybowej.
Niezwykłe przedsięwzięcie od 20
lat, czyli pierwszej edycji poczty

podziemnej, rozbudza emocje filatelistów. To nie lada gratka posiadać
limitowaną serię znaczków takiej
poczty.
Tegoroczna, V Poczta Szybowa,

ruszyła 28 listopada. Listy przenosiła poczta harcerska. Knurowskim
harcerzom towarzyszyli filateliści.
Nad całością czuwał kustosz Szyguła. Dostarczone przez nadawców

przesyłki dopiero na dole zostały
odpowiednio ostemplowane, m.in.
datownikiem „Poczta Harcerska −
149 Knurów”, następnie podziemną
osobówką przewiezione od szybu Jan
do szybu Paweł.
− Wydaliśmy na tę okazję serię
znaczków z figurą św. Barbary i medalem z wizerunkiem Jana Pawła II
i napisem „Górnik z kamieniołomu
będzie świętym” oraz cztery okolicznościowe kartki pocztowe „110
lat górnictwa w Knurowie” − mówi
Bogusław Szyguła.
Kartki poczty szybowej ozdobiły
wizerunki św. Barbary oraz autorskie dzieła śląskich artystów: Piotra
Przesdzinga i Czesława Fojcika.

Ponad 600 zł i dary rzeczowe
to plon zbiórki przeprowadzonej
przez Zakon Ojców Kamilianów
na rzecz Domu Pomoc y Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w
Pilchowicach.
Zbiórka odbyła się w dniach
22-23 listopada w hipermarkecie
Auchan. Klienci przekazy wali
dary rzeczowe do specjalnych
koszy w holu placówki. Były to
głównie artykuły spoży wcze i
przemysłowe.
- Zebrane ofiary w kwocie
637,15 zł zostaną przeznaczone na
potrzeby naszych niepełnosprawnych mieszkańców – informuje
Ewa Domagalska z DPS w Pilchowicach. – Serdecznie dziękujemy
darczyńcom i życzymy radosnych
świąt klientom i pracownikom
Hipermarketu Auchan.
/bw/

Foto: Grzegorz Szyguła
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Dzięki knurowskim
pasjonatom przesyłki
poczty szybowej stają się
filatelistyczną gratką

PILCHOWICE

Jarmark Bożonarodzeniowy
W niedzielę (8 grudnia) w sali RSP
w Pilchowicach odbędzie się V Pilchowicki
Jarmark Bożonarodzeniowy
Impreza rozpocznie się o godz.
10, potrwa do godz. 18. Główną
atrakcją będzie kiermasz wyrobów
rękodzielniczych, pasmanteryjnych
i spożywczych. Ale to nie wszystko.

O godz. 14.30 zaplanowano występ
Młodzieżowego Chóru Wsi Pilchowice, pół godziny później jury ogłosi
zwycięzców konkursu Gminnego
Ośrodka Kultury „Najpiękniejsze be-

serdeczności

tlyjki i ozdoby choinkowe”. O godz.
15.30 wystąpią uczniowie Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie
pod kierunkiem Hanny Pyki.
W godzinach 14-17 gościem
honorowym jarmarku będzie Anna
Stronczek, Ślązaczka Roku 1995.
Przybyli będą mogli też podziwiać
wystawę obrazów Zbigniewa Parzniewskiego.
Imprezę organizują wspólnie
Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom i GOK Pilchowice.
/bw/

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Bóg dał cud życia, sprawi też cud uzdrowienia
Artykuł, który ukazał się na
naszych łamach przed dwoma tygodniami [PL nr 47/2013] spotkał
się ze sporym odzewem. Wśród
wielu opinii znalazła się też obszerna wypowiedź pani Janiny.
Poniżej treść listu, w którym została zawarta.
Szanowna Redakcjo!
Chcę zabrać głos na temat artykuł
o nieszczęściu, jakie spotkało pana Dawida Kopca i jego rodzinę. Gdy onegdaj
byłam w Bukowinie Tatrzańskiej,
trafiłam na pogrzeb chłopca, któremu
kochający ojciec kupił quada w nagrodę
za dobre wyniki w nauce. Niedawno
byłam na Równicy. Mozolnie (mam 90
lat, ale o tym sza!) podchodziłam wolniutko pod górę. A teraz wyobrażam

sobie, co by ze mnie zostało, gdyby mnie
z góry najechała „wycieczka” quadowców z siłą - pamiętam z fizyki „masa +
przyśpieszenie”, a w takich pędzących
z góry quadowcach, jedno i drugie
jest niemałe. Tym razem trafili nie na
słabą, „miękką” turystkę szukającą w
górach obcowania z naturą i spokoju,
lecz twarde drzewo. I ono jest tam na
miejscu, u siebie! A quad jest zbrodniczym intruzem. Korzenie na ścieżce też
mają być, bo szlak turystyczny, zwłaszcza czerwony, to nie jest „quadostrada”.
Ciekawe, czy organizatorzy
takiej imprezy (potrójnie zbrodniczej: na naturze, na zjeżdżających
i najeżdżanych) ponieśli jakieś konsekwencje? W postaci udziału w nieludzkich cierpieniach pana Dawida
i jego rodziny - z natury rzeczy - nie.
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Trudno, „stało się” i każdy wrócił do
siebie i swoich spraw. Reszta uczestników imprezy się „zintegrowała”. A
o tym, żeby zaprzestać rozjeżdżania
gór i zakłócania ostatniej ostoi spokoju w tym hałaśliwym świecie oraz
o bezpieczeństwie zjeżdżających
i ich potencjalnych ofiar nikt nie
pomyślał. Całą winę ponoszą w tym
przypadku organizatorzy, którym
uczestnicy zaufali. Nawet, jeżeli
ktoś choć przez chwilę „pomyślał”,
to nie wypadało stchórzyć, a poza
tym prawdopodobnie nikt nie znał
warunków terenowych trasy.
A teraz wszystko na Pana Boga.
Bóg dał człowiekowi wolną wolę do
działania, ale też rozum do myślenia! Więc, jeśli nie w cierpieniach,
to przynajmniej w horrendalnych

kosztach leczenia winni powinni
partycypować i to słono. To, co brakuje rodzicom po wyczerpaniu ich
wszystkich możliwości finansowych
- powinni dołożyć winowajcy.
A swoją drogą, właściwe władze
powinny wyciągnąć odpowiednie
wnioski, bo to nie jest odosobniony
przypadek. O ile wiem, w górach
obowiązuje zakaz ruchu pojazdów
mechanicznych, ale zakaz zakazem,
a zaraza się szerzy. Może ktoś z grona dziennikarzy PL zainteresuje się
tym problemem, bo chociaż w Knurowie gór nie mamy, to knurowianie
jeżdżą czasem w góry i nie zawsze
wracają zrelaksowani.
Z poważaniem
Janina Swoboda

To prawda:
człowiek nie zna dnia ani
godziny...

Ambitne, życiowe plany Dawida runęły
w jednej, tragicznej chwili podczas
firmowego wyjazdu do Ustronia. 5 października 2012 roku jadąc na quadzie
uderzył w drzewo. Odniósł niezwykle
ciężkie obrażenia. Balansował na krawędzi życia i śmierci. Jest w stanie
wegetatywnym. Codziennie uparcie
walczy o zdrowie. Bardzo cierpi. Potrzebuje opieki wielu specjalistów – począwszy od chirurga, po rehabilitanta i
plastyka. Wymaga nieustannej opieki
i podawania tlenu. Koszty leczenia są
ogromne. Rodzice Dawida nie poradzą sobie. Pomaga rodzina i znajomi,
ale to wciąż za mało. Jeśli ktoś może
wesprzeć Dawida i jego najbliższych,
niechaj się nie waha, lecz pomoże...

Dla Dawida

liczy się każde wsparcie, każda złotówka. Jest podopiecznym fundacji Votum.
Darowizny na leczenie Dawida, należy
wpłacać na konto 32 1500 1067 1210
6008 3182 0000 z dopiskiem: dla Dawida Kopiec.
Aby przekazać 1% podatku wystarczy w
deklaracji PIT, w rubryce poświęconej
OPP wpisać dane: KRS: 0000272272 z
dopiskiem: dla Dawida Kopiec.
Twoja pomoc to dar życia dla Dawida.
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Młodzi hajerzy wstąpili
w poczet górniczej braci
- Niech św. Barbara ma was i waszych najbliższych
pod swoją opieką – życzył uczniom z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie, kształcącym się
w kierunku technik górnictwa, prezydent Adam Rams
W ubiegłym tygodniu podczas
barbórkowej uroczystości zorganizowanej w Kinie Scenie Kulturze
młodzież tradycy jny m skok iem
przez skórę dostała się w szeregi
górniczej braci lisów. Ceremoniał
przeprowadzili ich koledzy ze starszych klas.
– Skóra to odwieczny towarzysz
górnika – mówiła o tej tradycji
Gr a ż y na D ąbrowsk a , dy rek tor
Z espołu Szkół Zawodow ych nr
2 w Knurowie. – Skórą górnik się
nakrywał, gdy w kopalni było zimno, mógł na niej siedzieć w czasie
posiłku i pomagała mu ona w pracy.
Trzeba było kilka lat terminować,
by zasłużyć na skórę, ale gdy górnik popełnił jakiś czyn niegodny
tego zawodu, to mu ją odbierano.
Do dziś skok przez skórę jest uroczystą formą przyjęcia adeptów
górnictwa w szeregi górniczej braci.
Piątkową uroczystość rozpoczął
w y s t ę p O rk ie s t r y D ę te j K W K
Knurów. Przygotowano również
specja lną prezentację na temat
110-letniej historii kopalni przedstawioną przez uczniów ZSZ nr 2
oraz kustosza Izby Tradycji KWK
Knurów-Szczygłowice Bogusława
Szyguły. Na koniec na scenie zaprezentował się zespół Belief pod
opieką Jacka Żyły.
Wśród gości nie zabrakło prezydenta Knurowa Adama Ramsa, starosty gliwickiego Michała
Nieszporka, proboszcza paraf ii

Skok przez skórę należy do starej górniczej tradycji - młodzież
chętnie ją kultywuje
Współpraca przez lata
15 czerwca 1903 roku rozpoczęto budowę kopalni w Knurowie. 42 lata
później powstała Szkoła Dokształcająca Zawodowa przy KWK Knurów,
czyli obecny ZSZ nr 2. Obie placówki są mocno ze sobą związane,
a kiedy do łask wrócił kierunek technik górnictwa, ich współpraca
jeszcze się zacieśniła.
Uczniowie, którzy kończą naukę w tym kierunku, o pracę martwić się
nie muszą. Gwarancję zatrudnienia daje im umowa szkoły z Kompanią
Węglową.

Mat k i Boż ej Cz ęstochowskiej Jana Buchty,
wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Szymona
Kościa rz a, naczel ni k
Wyd z i a ł u E du k a c j i ,
Kultury, Sportu i Spraw
S p o ł e c z n yc h w S t a rost w ie Pow iatow y m
Anetty Krzemińskiej,
przedstawiciela KWK
Knurów-Szczygłowice
Zbigniewa Gałkowskiego, a także dyrektorów
placówek oświatowych
w Knurowie.
Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

Na widowni
przeważały górnicze
mundury

KNURÓW

GIERAŁTOWICE. DZIEŃ SENIORA

Kolędy w Sztukaterii

Członkowie gierałtowickiego
Koła Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów spotkali się w
restauracji Szmaragdowa w poprzedni czwartek. Popołudnie i wieczór
umiliła im muzyka wygrywana przez
zespół Duet Centrum.
- Dobrze nam znane, nieśmiertelne przeboje zachęcały do ruszenia
w tan – mówi przewodniczący Koła
Zdzisław Nowacki. – Wszyscy skrzętnie z tej okazji korzystali, bawiąc się
znakomicie do późnego wieczora.
Wraz z seniorami imprezę mile
spędzili goście. Wśród nich wójt
gminy Gierałtowice Joachim Bargiel,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Paweł Rosicki i ks. proboszcz Marek
Sówka.
/bw/
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Foto: Archiwum Iwony Kobryń

Zabawa z młodzieńczą werwą
Stare, dobre przeboje
znaczyły zabawę
z okazji Dnia Seniora
w Gierałtowicach

Foto: Romana Gozdek / Starostwo Powiatowe

KNURÓW. BARBÓRKA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2

- Jaki kto do roboty, taki i do zabawy; a my w tym i w tym
jesteśmy świetni... – śmieją się gierałtowianie

Kolędy, piosenki i
kompozycje Zbigniewa Preisnera znaczyć
będą „Wieczór przedświąteczny” w Sztukaterii. Na koncert
pt. „A nadzieja znów
wstąpi w nas” zaprasza Studio Piosenki i
Musicalu działające
przy Centrum Kultury. Koncert odbędzie się 15 grudnia
(niedziela), początek
o god z. 17. Wstęp
wolny.
/bw/
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KNURÓW. BARBÓRKA 2013

Szczęść Boże wszystkim górnikom!

Występy orkiestry dętej, uroczyste liturgie, hołd upamiętniający poległych górników, a w końcu
świętowanie w górniczych karczmach. Tak wyglądała tegoroczna Barbórka w Knurowie

W imieniu samorządu miasta kwiaty składają prezydent Knurowa Adam Rams,
zastępca prezydenta Piotr Surówka i wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy
Pach....

Barbórkowe uroczystości rozpoczęły się z samego rana za sprawą
orkiestry dętej KWK Knurów pod
batutą Mariusza Kowalczyka, która jak co roku - uczciła górnicze święto
koncertem na ulicach miasta.
Przed południem w knurowskich
świątyniach zostały odprawione
nabożeństwa w intencji górników
i ich rodzin. Szczególnie uroczysta
była msza św. w parafii pw. świętych
Cyryla i Metodego.
Asysty udzieliły poczty sztandarowe, oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta KWK Knurów.
Nabożeństwu przewodniczyli ks.
proboszcz Andrzej Wieczorek i ks.
Marian Buczek, biskup diecezji Charkowsko-Zaporoskiej na Ukrainie.
Wizyta bp Buczka stała się okazją
do poświęcenia „Dzwona Pamięci”,
który metropolita katowicki arcybi-

skup Wiktor Skworc podarował parafii
św. Józefa w Doniecku. Dzwon nosi imię
kardynała Augusta Hlonda (1881-1948)
– prymasa Polski. W Doniecku będzie
przypominać tragiczne losy górników
na Wschodzie.
Po mszy św. jej uczestnicy udali się
przed pomnik poświęcony górnikom,
którzy zginęli na stanowiskach pracy.
Hołd poległym oddali przedstawiciele
dyrekcji knurowskiej kopalni, reprezentacje górniczych związków zawodowych,
miejscowych organizacji i stowarzyszeń.
Nie zabrakło osób, które indywidualnie
chwilą zadumy oddawały cześć górnikom.
W imieniu samorz ądu miasta
w ieńce przed pom n i k iem z łoż yl i:
prezydent Knurowa
Adam Rams, zastęp-

...oraz przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok
wraz z wiceprzewodniczącym Henrykiem Hibszerem
i radnym Franciszkiem Szafarzem

ca prezydenta Piotr Surówka,
przewodniczący Rady Miasta Jan
Trzęsiok oraz wiceprzewodniczący RM – Jerzy Pach i Henryk
Hibszer, a także radni. Samorząd
powiatowy reprezentował starosta
gliwicki Michał Nieszporek oraz
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Stolarek i Szymon
Kościarz.
Po of icja lnych uroczystościach, knurowscy górnicy, ale
również ci na całym Śląsku, hucznie celebrowali swoje święto na
górniczych karczmach.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Hołd poległym górnikom złożyli
dyrektorzy kopalni

Podczas ceremonii uroczystej asysty
udzieliły poczty sztandarowe

Gościem knurowian był biskup Marian
Buczek; na zdjęciu w towarzystwie
prezydenta Ramsa, ks. proboszcza Andrzeja
Wieczorka i wiceprezydenta Surówki

Delegacji Powiatu Gliwickiego
przewodniczył starosta Michał Nieszporek

W piątek Orkiestra Dęta KWK „Szczygłowice” pod
kierunkiem Grzegorza Pakury dała koncert przed szpitalem
w Knurowie. To ukłon w stronę tych górników i górniczych
emerytów, którzy Barbórkę spędzą w szpitalnych łóżkach.
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ROZRYWKA NR 49/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Emilia Mazurek z Knurowa

ur. 25.11.2013 r., 4020 g, 57 cm

Kajetan Dudek z Knurowa

ur. 26.11.2013 r., 2970 g, 53 cm

Emilia Stypa z Ornontowic

ur. 26.11.2013 r., 2490 g, 48 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

Bartłomiej Stanik z Knurowa

ur. 25.11.2013 r. 3370 g, 54 cm

Tymoteusz Sitek z Pyskowic

ur. 26.11.2013 r., 3780 g, 55 cm

Natalia Fąfara z Leszczyn

ur. 27.11.2013 r., 2990 g, 51 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 47/2013 brzmia ło: „ Księgarz”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Dawid Kapica. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Michał Kochański z Knurowa

ur. 27.11.2013 r., 4660 g, 62 cm

Krispin Skolmowski z Zabrza

ur. 27.11.2013 r., 3220 g, 54 cm

10.12. 2013 r. WTOREK

5.12.2013 r. CZWARTEK
Mój Biegun
− godz. 17.45
Igrzyska śmierci. W pierścieniu
ognia
− godz. 19.30
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6.12. 2013 r. PIĄTEK
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
− godz.16.30
Ratujmy Mikołaja 3D
− godz.16.30
Stalingrad
− godz. 20.00

Ratujmy Mikołaja
− godz.16.00
Młoda i Piękna
− godz.18.00
Stalingrad
− godz. 20.00
11.12. 2013 r. ŚRODA
Ratujmy Mikołaja
− godz. 15.00
Stalingrad
− godz. 20.00

Adam Piasecki z Gliwic

Milena Mikusz z Gierałtowic

ur. 28.11.2013 r., 3840 g, 55 cm

ur. 29.11.2013 r., 3900 g, 52 cm

Tomasz Puc z Paniówek

Wojciech, syn Lidii i Damiana z Rybnika

7-9.12.2013 r.
SOBOTA- PONIEDZIAŁEK
Ratujmy Mikołaja 3D
− godz. 16.00
Stalingrad
− godz. 18.00
Młoda i Piękna
− godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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ur. 29.11.2013 r., 3970 g, 57 cm

ur. 29.11.2013 r., 3500 g, 54 cm
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KNURÓW

Strofy o jesieni

Piękna Żernica

W jesienną krainę liryki wprowadzili słuchaczy
uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2. − Słuchając
nastrojowej muzyki oraz wierszy o jesieni, można
było odnaleźć chwilę na refleksję nad czasem i życiem
− mówi Ewa Gołuch, nauczycielka z MG-2
Marka Grechuty − tłumaczy Ewa
Gołuch. − Wszystko w wykonaniu
gimnazjalistów, którzy ku radości
rodziców i opiekunów pokazali swoje
talenty, zarówno muzyczne jak i
recytatorskie.
Wśród wykonawców znaleźli się
– K. Bluszcz, E. Burdon, P. Bucior, M.
Gwiżdż, L. Henel, A. Joniec, J. Kopeć,
M. Lesiak, N. Madej, T. Piszkała, K.
Parzych, P. Tomecki, K. Urbańska, N.
Szymkowiak, K. Wituła, P. Zimosz, I.
Wronowska, A. Wojciechowska, N.

Olejniczak, D. Poręba, S. Adamska,
P. Bobak, W. Leśniak, N. Grosek, M.
Sontag i M. Langosz.
Na jesiennym święcie poezji nie
zabrakło rodziców uczniów.
− Wieczorek poetycki bardzo
przypadł im do gustu − dodaje Ewa
Gołuch.
Spotkanie przygotowali wychowawcy i nauczyciele klas integracyjnych – K. Biadacz, E. Gołuch, A.
Kuran, E. Śliwa, przy pomocy dźwiękowej K. Skowrońskiego.
EG, oprac. jb
Foto: archiwum MG-2

Coroczną tradycją uczniów z
„Dwójki” stały się wieczorki poetyckie organizowane dla środowiska
szkolnego oraz rodziców i przyjaciół
szkoły. Tegoroczne liryczne spotkanie
odbyło się w gościnnym klubie Lokatorek. Zamysł artystyczny był prosty.
− Liryczne strofy najwybitniejszych poetów, m.in. Adama Asnyka,
Wisławy Szymborskiej czy Juliana
Tuwima, wzmocniono nostalgiczną
nutą sentymentalnych i nastrojowych
piosenek Czesława Niemena czy

Rozstrzygnięto konkurs „Piękna wieś
województwa śląskiego”. Jedną z nagród
otrzymała Żernica
Ta niewielka miejscowość w
gminie Pilchowice słynie z zielonych
terenów wokół i sakralnych zabytków
architektury drewnianej. Jednym z
najpiękniejszych żernickich miejsc
jest Kościół św. Michała Archanioła,
poświęcony w 1661 roku, znajdujący
się na Szlaku Architektury Drew-

nianej województwa śląskiego. Niedaleko przebiega też Szlak Husarii
Polskiej.
Żernica otrzymała wyróżnienie
w kategorii najpiękniejsza wieś. Zwyciężyła Dąbrowa Zielona w powiecie
częstochowskim.

jb

GIERAŁTOWICE

Kto chętny na kiermasz w Krakowie

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
zaprasza na wyjazd do Krakowa na kiermasz
bożonarodzeniowy
Wycieczka odbędzie się w przy- uzyskać telefonicznie w GOK pod
szłą sobotę (14 grudnia). Wyjazd nr. 32 301 15 11 od poniedziałku do
zaplanowano na godz. 9 sprzed gierał- piątku w godz. 7-15. Zapisy tą samą
towickiego ośrodka zdrowia. Przewi- drogą. Wyjazd wiąże się z odpłatdywany wyjazd z Krakowa to godz. 17. nością – 40 zł dorośli i 30 zł dzieci.
/b/
Szczegół y w ycieczk i można

KNURÓW, ŻERNICA
NASTOLATKI PRZECIW NIESPRAWIEDLIWOŚCI

Nastolatki lubią i czują poezję - dowiodły tego podczas
lirycznego wieczorku

KNURÓW, GLIWICE. SPOTKANIE Z AUTOREM

Jerzy Buczyński za miedzą
Autor m.in. „Bojdów
ślonskich”, „Misji umarlaków”
i „Godulowej sagi” będzie w
sobotę gościem salonu Empik
w hipermarkiecie Auchan
w Bojkowie
Buczyński będzie do dyspozycji czytelników od
godz. 13. do 20. To świetna okazja do porozmawiania,
zdobycia autografu i kupna nowej książki pisarza.
Od kilku dni w księgarniach (m.in. w Empiku i
knurowskiej księgarni w centrum Merkury) dostępna
jest „Hultajska dwójka Eliasz i Pistulka”. Jej bohaterami są śląskie postaci (autentyczni) w stylu Janosika.
Jerzy Buczyński urodził się w Rydułtowach,
mieszka w Radlinie. 27 lat był górnikiem dołowym
w KWK Marcel i KWK Pniówek. Gdy przeszedł na
emeryturę, zamienił kilof na pióro.
Do tej pory drukiem ukazało się 11 jego książek o
tematyce śląskiej. Publikuje opowiadania w czasopismach, popularyzuje historię Śląska. Jego dokonania
doceniło – oprócz wielu czytelników – Starostwo
Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim honorując go
nagrodą za twórczość literacką i publicystyczną.
Oprac. b
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Listowy maraton
dla Etiopii i Nigerii
W przyszłym tygodniu gimnazjalna
„Dwójka” zorganizuje Maraton Pisania
Listów pod patronem Amnesty
International. W tym roku do akcji
przyłączy się też Zespół
Szkolno-Przedszkolny z Żernicy
Miejskie Gimnazjum nr 2 po
raz szósty włączy się w akcję Amnesty International.
- Pragniemy w ten sposób poprzeć walkę o prawa człowieka i
przyczyniać się do rozwoju demokracji oraz sprawiedliwości społecznej, pokazując zarazem, że losy
współczesnego świata nie są nam
obojętne – informują organizatorzy
przedsięwzięcia. - W tym roku postanowiliśmy apelować do premiera
Etiopii w obronie dziennikarza
Eskindera Negi, który odsiaduje
wyrok 18 lat pozbawienia wolności
za to, że w swoich wypowiedziach i
artykułach krytykował rząd i głosił
prawo do wolności słowa.
Z kolei placówka w Żernicy chce
przeciwstawić się łamaniu praw

człowieka w Nigerii.
- Staramy się zmienić sytuację
bezprawnie wysiedlonych i pozostawionych bez pomocy mieszkańców
Badia East w Nigerii – wyjaśniają
przedstawiciele szkoły. - Jest to
pierwszy Maraton AI w naszej
gminie, ale mamy nadzieję, że w
kolejnych latach wzorem maratonu
w MG nr 2 stanie się znaczącym
wydarzeniem o dużej sile przekazu.
Ma raton w g imna zja lnej
„Dwójce” odbędzie się 13 grudnia
w godz. od 8 do 17. Akcja w Żernicy
zostanie przeprowadzona dwa dni
wcześniej - 11 grudnia w godz. od
13 do 19.30. Organizatorzy zachęcają do przyłączenia się i poparcia
ich działań.
DC

Listy krążą po świecie

XIV Międzynarodowy Maraton Pisania Listów Amnesty International to akcja apolityczna. Jest organizowana przez wolontariuszy w wielu miejscach
świata. Ma na celu solidaryzowanie się z ofiarami przemocy i prześladowań
oraz wymuszenie na odpowiednich władzach działań przynoszących im
wolność lub poprawę ich losu. Celem akcji jest też podnoszenie świadomości społeczeństwa i zaangażowanie obywateli w działania służące
obronie praw człowieka.
W tym roku do Maratonu zgłoszono około 350 miejsc w całej Polsce.
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

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

49/13-5/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
49/13-5/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

49-51/13

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

49-51/13

Sprzedam Opel Zafira 1999 r., bezwypadkowy, I właściciel, klimatyzacja, komputer,
alufelgi, przebieg 190 tys., 7-osobowy. Tel.
667 177 877
49/13

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje Knurów,
bezczynszowe, nowe. Tel. 602 638 719
48-49/13

Sprzedam mieszkanie 46 m 2, 2 pokoje,
Merkury. Tel. 502 678 954

47-49/13

Sprzedam mieszkanie 62 m2, 3 pokoje, na os.
WP II. Dzwonić po 17.00. Tel. 504 354 044

47-49/13

Sprzedam/zamienię kawalerkę w Knurowie
(os. Pocztowa) na Wieluń (łódzkie). Tel.
600 774 134

ZWIERZĘTA
Dwa całkiem czarne, młode koty do wzięcia
ZA DARMO. Tel. 32 236 90 85

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

21-49/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

5-odw.

45-51/13

Emeryt, prawo jazdy kat. B szuka pracy w
charakterze kierowcy lub innej (ochrona
itp.), aktualna książeczka zdrowia. Tel.
664 933 195

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

37-odw.

1/13-odw.

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

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

29/13-odw.

1/13-odw.

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

Gładzie. Malowanie. Sufity podwieszane.
Regipsy. Adaptacja poddaszy. Ścianki,
panele, kafelkowanie. Malowanie klatek,
hydraulika, docieplenie, remonty kompleksowe. Tel. 785 948 716, 602 407 190

2/13-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727

48-50/13

2/13-odw.

Emerytka szuka pracy: sprzątanie i mycie
okien. Tel. 798 620 720

49-51/52/13

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem od lat
2. Tel. 781 719 783

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

30-51/52/13

29/13-odw.

ODDŁUŻAMY 10 000 RATA 179 zł. Tel.
535 500 355

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

45-51/13

OGRODZENIA SIATKOWE – PRODUCENT – MONTAŻ, SPRZEDAŻ. TEL.515
081 060
46 – 51/52/13

EDUKACJA
Rybnik – nauka jazdy OSK „Andrzej i
Syn”. Kategorie: AM, A1, A2, A, B, B+E,
C, C+E. Warsztaty dla instruktorów.
Możliwość wykładów przez internet.
Tel. 784 027 817
46-51/52/13

NIERUCHOMOŚCI

Garaż blaszak. Tel. 698 649 301

48-49/13

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

15-51/13

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

1/13-odw.

49/13

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

49/13-odw.

Do wynajęcia 2-pokojowe, Koziełka. Tel.
602 365 617
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
48,5 m2, Knurów, WP II, parter, umeblowane, pięknie urządzone, internet. Tel.
510 397 584

1-51/52/13

Kobieta lat 37 pilnie podejmie pracę.
Doświadczenie w branży gastronomicznej. Posiadam książeczkę zdrowia. Tel.
601 654 010

Atrium Nieruchomości – sprzedaż tel.:
791 862 793, 883 631 020. TANIO! M-3
Szczygłowice 125000 zł; M-3 Stary Knurów
125000 zł; M-3 os. WP I 132000 zł.

48-49/13

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

7-odw.

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

49/13

48-49/13

Lokale do wynajęcia 2 x po 100 m2. Knurów,
ul. Niepodległości 19. Tel. 696 009 687

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 42, prawo
jazdy kat. B. Tel. 32 236 25 72

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

31-51/52/13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
informuje o zmianie godzin pracy w miesiącu grudniu 2013 r.:
- w dniu 24 grudnia 2013 r.
MOPS będzie czynny w godz. od 7.30 do 13.30
- w dniu 27 grudnia 2013 r.
MOPS będzie czynny w godz. od 7.30 do 15.30

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje
o wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w obiektach należących
do MOSiR Knurów oraz na stronie www.mosirknurow.pl w terminie
od dnia 22.11.2013 r. do dnia 16.12.2013 r. wykazu nieruchomości,
w którym podaje się do publicznej wiadomości, iż przewiduje się
do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
(na zasadzie konkursu ofert) nieruchomość komunalną położoną
w Knurowie przy ul. Szpitalnej 23 o powierzchni 25,71 m2 (pomieszczenie usługowe na parterze budynku) stanowiącą część Pływalni
Krytej aQuaRelax MOSiR Knurów.

PRZETARG
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie własności
lokalu położonego w Knurowie przy ul. Gen. J. Ziętka 12a/3
o powierzchni 55,90 m2.
Cena wywoławcza tego lokalu wynosi 136 000,00 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości 1.000,00 zł do dnia 19.12.2013 r. do godziny
9.00 w Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 19.12.2013 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie
o godzinie 10.00.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu
32 235 16 70 lub 32 235 16 80.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
przetargu bez podania przyczyny.

47-odw.

49/13

Przyjmę ekspedientkę do sklepu spożywczego w Gierałtowicach. Tel. 722 046 222

49/13-1/14

INFORMACJA

IBDF.pl (Indywidualno-Biznesowe Doradztwo Finansowe) Elastyczne godziny pracy. Atrakcyjne zarobki. Praca
dodatkowa lub stała. Branża finansowa – zapewniamy szkolenia. Kontakt:
504 411 180

Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną,
ogrodzoną, 2146 m2. Cena 99 tys. do negocjacji. Tel. 792 980 384

Odstąpię lokal gastronomiczny w Knurowie. Tel. 515 631 479

- w dniu 24 grudnia 2013 r.
Urząd będzie czynny w godzinach od 7.30 do 13.30
- w dniu 27 grudnia 2013 r.
Urząd będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30

DAM PRACĘ

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego
z własnym samochodem - wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 501 055 565,
601 641 641, 601 631 631, 500 183 102,
513 660 970

49/13

Urząd Miasta Knurów informuje o zmianie godzin pracy
w miesiącu grudniu 2013 r.:

48-51/52/13

49/13-2/14

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

INFORMACJA

46-49/13

49-50/13

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
40/13-1/14

MOTORYZACJA
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Foto: Spartan

PiSk

Udany
pierwszy krok

Kra ków był miejscem,
gdzie kilku zawodników Spartana Knurów odniosło pierwsze w swej przygodzie ze sportem zwycięstwa. W ramach
kolejnej edycji ligi swe umiejętności zaprezentowało ponad
stu zawodników z kilkunastu
klubów, walcząc w formule
Muay Thai i K-1 Rules.
- Większość walk stała na
bardzo wysokim poziomie, a na
szczególne wyróżnienia zasługują przede wszystkim juniorzy
i kadeci, co dobrze rokuje na
przyszłość. W barwach naszego
klubu wystąpili początkujący
adepci, którzy rozpoczynają
karierę sportową, posiadający
bardzo krótki staż treningowy
– relacjonuje trener Sławomir

Tokarz.
Pierwsze lokaty zajęli Mateusz Kręplewski i Leszek
Zajkowski.
- Ponadto Sebastian Ryba
musiał uznać wyższość bardziej doświadczonego zawodnika, ale zasługuje na duże
słowa uznania ponieważ nie
bał się podjąć walki. Inny nasz
zawodnik, Jakub Stanik zaprezentował twarde kopnięcia
oraz zdecydowane akcje rękami, co sprawiło rywalowi
wiele problemu. Ostatecznie
sędziowie orzekli porażkę Jakuba 1:2 – uzupełnia Sławomir Tokarz, który prowadził
zawodników Spartana wraz z
Pawłem Góreckim.
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PiSk

Foto: UKS Eugen

D o d ajmy, ż e Ja d w i g a
Gieniusz była najmłodszą
zawodniczką zawodów, Monika Zaremba o 2,5 kg poprawiła swój rekord życiowy,

z kolei Nikola Zaborowska
w yrównała swój najlepszy
wynik.
PiSk

Kwieciński na podium
Przed tygodniem informowaliśmy o starcie zawodników Spartana Knurów w
Międzynarodowym Turnieju
Hadaka Waza w Bytomiu, a
dzisiaj wracamy do tej imprezy, by zrelacjonować występ
reprezentanta Fight Clubu
Knurów.
- Była to 47 odsłona Amatorskiej Ligi MMA i trzeba
przyznać, że zawody stały na
wysokim poziomie, zarówno
organizacyjnym jak i sportowym – relacjonują w knurowskim Fight Clubie.
Zawodnicy rywalizowali
w formułach Grappling oraz
MMA. W formule Grappling
klub z Knurowa reprezento-

wał Daniel Kwieciński (waga
73 kg), który w eliminacjach
miał wolny los, ale w drodze
po medal musiał stoczyć trzy
pojedynki. Ostatecznie zajął
trzecie miejsce, przegrywając w półfinale z Kamilem
Michalskim (Chorzów). - To
duże osiągnięcie Daniela ze
względu na wysoki prestiż
imprezy oraz rywalizację w
jednej grupie z seniorami. To
dotychczas największy sukces
sportowy tego zawodnika,
dlatego tym bardziej gratulujemy osiągniętego wyniku
– mówi Grzegorz Sobierajski
z FC Knurów.
PiSk

Daniel Kwieciński (z prawej) wywalczył
w Bytomiu trzecie miejsce w kategorii do 73 kg

Walki bokserskie
w centrum… handlowym

Osoby, które w sobotnie
popołudnie wybrały się na
zakupy do gliwickiego centrum handlowego Europa
Centralna byli świadkami…
walk bokserskich. W ringu wystąpili reprezentanci
Śląska i czeskiej Ostrawy.
W tym pierwszym zespole
nie mogło zabraknąć pięściarzy Bokserskiego Klubu
Spor towego C oncord ia i
Gardy Gierałtowice. Knuro-

wianie pod wodzą Bogdana
Danielaka i Bogdana Wyrzychowskiego walczyli w kategorii kadet. W wadze 57 kg
Daniel Sierotowicz pokonał
jednogłośnie na punkty Dominika Plachetkę, natomiast
w wad ze 63 k g Sebast ia n
Szkatuła wypunktował Mario Plachetkę.
Gardę reprezentował junior Dawid Tomiczek (waga
81 kg). – Dawid wrócił do

Dawid Tomiczek zanotował
w Gliwicach udany powrót
do ringu po kontuzji

startów po kontuzji ręki i w
tym towarzyskim pojedynku
jednogłośnie pokonał Kamila
Ożgę z Walki Zabrze – relacjonuje trener Adam Spiecha.

Ogółem w Europie Centralnej stoczono dwanaście
pojedynków.
PiSk

Sebastian Szkatuła
i jego trenerzy: Bogdan
Wyrzychowski (z lewej)
oraz Bogdan Danielak

Foto: Jan Pluta

wolony. Na dobry wynik, obok
odpowiedniej formy sportowej,
złożyły się m.in. przeżycia
emocjonalne i podniesiony
poziom adrenaliny – mówi
zawodnik.
Na podium w swym debiucie stanął też Piotr Wiśniewski, zostając brązowym
medalistą IX Otwartych Mistrzostw Śląska w wyciskaniu
sztangi. - Na debiut czekałem
pół roku i uważam, że był
udany, chociaż mogłoby być
lepiej. Drugie podejście miałem
spalone i cały plan się zawalił.
Zdobycie brązowego medalu to
i tak mój duży sukces i bardzo
się z niego cieszę – twierdzi
młody zawodnik.
Ich trener Eugeniusz Mehlich nie ma wątpliwości, że
jeśli wytrwają w ciężkim treningu to już w niedalekiej
przyszłości mogą walczyć o
medale Mistrzostw Polski.

(7. miejsce z wynikiem 50 kg),
Monika Zaremba (8. miejsce
z wynikiem 47,5 kg) i Jadwiga
Gieniusz (9. miejsce z wynikiem 45 kg).

Foto: Fight Club

Debiuty mają
za sobą

Pięć zawodniczek Uczniowskiego Klubu Sportowego Eugen wystąpiło w III
Otwartych Mistrzostwach
Dolnego Śląska. Rywalizacja w
wyciskaniu sztangi odbywała
się w stylu klasycznym, a więc
bez sprzętu wspomagającego. Podopieczne Eugeniusza
Mehlicha w y walczyły dwa
brązowe medale. Pierwszy
zdobyła Emilia Flis w kategorii
57 kg, wyciskając 47,5 kg, a
kolejny – Katarzyna Smykała
osiągając wynik 75 kg w wadze
+57 kg. W tej samej kategorii
wystąpiły pozostałe knurowianki: Nikola Zaborowska

Foto: Garda

Foto: UKS Eugen

Na brązowo

Grzegorz Bednarczyk (z lewej) i Piotr Wiśniewski
mają za sobą udane debiuty, a to oznacza, że
w dobrych humorach mogą przygotowywać się
do kolejnych startów

Ten pierwszy raz może
wiele znaczyć w dalszej przygodzie ze sportem. Nie ma
oczy wiście reguły, że późniejsze sukcesy notują tylko
ci, którzy mieli udany debiut.
Zdarza się, że presja związana
z debiutem jest tak duża, iż
zawodnik nie jest w stanie w
sw ym pierwszym w ystępie
zaprezentować wszystk ich
atutów. W przypadku Grzegorza Bednarczyka i Piotra
Wiśniewskiego z UKS-u Eugen można mówić o debiutach
na medal. Obaj udanie wystartowali w imprezie, która
odbyła się kilka tygodni temu
w Knurowie, co dodatkowo
mobilizowało podopiecznych
Eugeniusza Mehlicha.
Gr z e gor z B e d na rcz y k
wywalczył w debiucie tytuł
wicemistrza VIII Otwartego
Pucharu Śląska w wyciskaniu
sztangi. - Trenuję od pół roku,
a z wyniku jestem bardzo zado-
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Gdzie ci kibice?
Foto: Piotr Skorupa

Danuta R inn w swoim
przeboju sprzed lat pytała:
Gdzie ci mężczyźni? Po tym
co wydarzyło się w minionym tygodniu, w y padałoby zapytać: Gdzie ci kibice
Concordii?
Czy się to komuś podoba,
czy nie, piłkarze Concordii
po rundzie jesiennej zajmują
trzecie miejsce w rozgrywkach 4. ligi, a więc jak na
beniaminka, spisują się rewelacyjnie. Od pewnego czasu
w k lubie przy Dworcowej
sporo uwagi poświęca się nie
tylko osiągnięciu jak najlepszego w yniku sportowego,
ale również marketingowego.
Osoby najbliżej związane z
Concordią chcą, by o klubie
mówiło się nie tylko przy
okazji meczów. Zależy im też
na poprawnych stosunkach
z kibicami. W tym celu, we
współpracy z Pubem 777 zorganizowano spotkanie działaczy i piłkarzy z sympatykami. Efekt? Przedstawiciele
k lubu nie zawiedli, kibice
owszem. Na zaproszenie do
dyskusji o obecnej sy tuacji i niedalekiej przyszłości
Concord ii odpow ied zia ło
zaledwie kilku kibiców. Nie
kilkunastu, a kilku…
- Jest to dla nas spore rozczarowanie – mówili zgodnie
Zbigniew Kosmala (prezes)
i Andrzej Michalewicz (wiceprezes). Przykro zrobiło
się też piłkarzom, którzy po,
lub przed pracą poświęcili
swój czas na to, by spotkać
się ze swoim „dwunastym”
zawodnikiem. – Mogę tylko
powtórzyć słowa prezesów,

Znamy terminy
10 sparingów
Concordia Knurów podała
wykaz gier kontrolnych, które
odbędą się w ramach przygotowań do wiosennej rundy rozgrywek. Pierwsza gra kontrol-

PiSk

PLAN SPARINGÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
31 stycznia, godz. 17.30: Concordia – ŁKS Łagiewniki
1 lutego, godz. 11.00: Concordia – Gwarek Tarnowskie Góry
7 lutego, godz. 17.30: Concordia – Fortuna Wyry
8 lutego, godz. 11.00: Concordia – Szombierki Bytom
15 lutego, godz. 11.00: Concordia – Przyszłość Ciochowice
21 lutego, godz. 17.30: Concordia – Jedność Jejkowice
22 lutego, godz. 11.00: Concordia – Polonia Łaziska
1 marca, godz. 11.00: Concordia – BKS Stal Bielsko-Biała
8 marca, godz. 11.00: Concordia – GKS Katowice
15 marca, godz. 11.00: Concordia – Gwarek Ornontowice

bo rzeczywiście jesteśmy rozczarowani, chociaż z drugiej
strony można się było tego
spodziewać – mówi trener
Wojciech Kempa. – Na meczach też nie zawsze nas dopingują, bo wolą pojechać na
Górnika Zabrze czy Energetyka ROW Rybnik…
Nie oznacza to, że nie
mamy dla kogo grać. Przykładem jest pan Józef Nieradzik,
któr y mimo, że jest zadeklarowanym kibicem Ruchu
Chorzów, jest praktycznie
na każdym naszym meczu,
a gdy gramy na wyjeździe to
dzwoni, by jak najszybciej
dowiedzieć się, jaki osiągnęliśmy wynik. Przyszedł również
na spotkanie do 777, za co
bardzo mu dziękujemy.
Z grona tych nielicznych,
którzy uczestniczyli w ubiegłotygodniowym spotkaniu
padło pytanie: Jak klub ma

zamiar ściągnąć kibiców na
swoje mecze? Odpowiedzi
udzielił wiceprezes Andrzej
Michalewicz: - Czeka nas w
tym temacie dużo pracy. Dzisiaj jesteśmy rozczarowani
nikłym udziałem kibiców w
spotkaniu, ale obiecuję, że nie
zraża nas to do dalszej pracy,
która – mam taką nadzieję –
przyniesie oczekiwany efekt.
Na pewno prowadzić będziemy
kilka akcji marketingowych. W
rundzie wiosennej postaramy
się uatrakcyjnić nasze mecze
na Stadionie Miejskim. Mam
tu na myśli występy lokalnych
zespołów muzycznych oraz
konkursy dla kibiców.
Na sze działania zmierzać będą też w kier unku
zachęcenia młodych chłopców
i ich rodziców do tego, by
rozpoczynali swoją przygodę
z piłką właśnie w Concordii.
Jesteśmy na etapie przygo-

towywania specjalnego prog ramu szkolenia młodych
zawodników.
A wracając do kibiców to
mam jeszcze jedną prośbę, by w
końcu przestali żyć przeszłością i nie mówili już o sprzedanych meczach z Wisłą Kraków.
Spójrzmy z optymizmem na to,
co jest tu i teraz.
O a k tua lnej sy tuacji
k lubu sporo mówił prezes
Zbigniew Kosma la. Swoje
podejście do f utbolu ciekaw ie przedstaw i ł jedy ny
obcokrajowiec w Concordii
– Solomon Mawo z Kamerunu. Z kolei kapitan zespołu –
Łukasz Spórna podsumował
rundę jesienną, ja k i cał y
udany rok 2013.
O tych wszystkich poruszanych sprawach napiszemy
na naszych łamach w kolejnych wydaniach PL.
Piotr Skorupa

Interesująca propozycja
dla trenerów
kładzie zespołów Ajaxu Amsterdam.
Paweł Grycman opowie o
współczesnych tendencjach w
szkoleniu dzieci i młodzieży, z
kolei Krzysztof Szumski przedstawi metody szkoleniowe dzieci
w wieku 4-6 lat.
W g ronie w yk ładowców
znajdzie się również knurowianin Remigiusz Rzepka, który jest
obecnie członkiem sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski, a
w czasie szkolenia mówić będzie
o kształtowaniu zdolności motorycznych u dzieci i młodzieży
w dwóch kategoriach wiekowych
5-10 i 11-15 lat.
Szkolenie zostało zaplanowane na 12 grudnia, jednak
organizator prosi, by chętni
zgłaszali się do 7 grudnia.
- Z racji olbrzymiego zainteresowania zeszłorocznym szkoleniem osób z innych Podokręgów
pragniemy poinformować, iż
w tym roku istnieje możliwość

uczestnictwa w naszym szkoleniu, a odpłatność to 200 zł za
osobę. Chętni spoza naszego
Podokręgu proszeni są również o
swoje zgłoszenie oraz o potwierdzenie wpłaty na konto Alior
Bank - 29 2490 0005 0000 4500

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 26 LISTOPADA
1. Michał Fojt
2. Bernard Wróbel
3. Jacek Zacher
4. Bernard Musiolik
5. Stefan Dylus
6. Bogumił Wolny
7. Leon Spyra
8. Alojzy Kopiec
9. Edward Nowak
10. Jerzy Pluta

KLASYFIKACJA GENERALNA

8396 0049 – informuje Podokręg
Zabrze.
Szkolenie odbędzie się na
stadionie gliwickiego Piasta.
Początek o godzinie 15.30.
PiSk

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Podokręgu Zabrze, mailowo:
sekretariat@podokregzabrze.org lub faksem: 32 271 10 34.

Marcin Prasoł w swej przygodzie z piłką miał
okazję współpracować m.in. z knurowską
Akademią Piłki Nożnej

– 2.147
– 2.146
– 2.023
– 1.967
– 1.955
– 1.940
– 1.932
– 1.907
– 1.858
– 1.823

1. Zdzisław Mral
– 22.392
2. Tadeusz Kamczyk
– 20.660
3. Piotr Luberta
– 19.316
4. Jerzy Niewiadomski
– 18.874
5. Edward Nowak
– 18.737
6. Emil Kasperek
– 18.590
7. Bogumił Wolny
– 18.487
8. Stefan Dylus
– 18.337
9. Stefan Wroblowski
– 18.272
10. Kazimierz Fąfara
– 18.204
Kolejny turniej odbędzie się 10 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama” w Knurowie.

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Trener – tak, jak i inni fachowcy nie tylko z dziedziny
sportu – uczy się całe życie. Ci,
którzy chcą poszerzać swoją
wiedzę i czerpać korzyści z doświadczenia innych, bardziej
doświadczonych szkoleniowców,
powinni rozważyć swój udział w
konferencji, którą przygotowuje
Wydział Szkolenia Podokręgu
Zabrze.
W roli prelegenta wystąpi
m.in. Rafał Ulatowski, który
pracował w takich klubach, jak
Zagłębie Lubin, Lech Poznań,
GKS Bełchatów, Cracovia i Lechia
Gdańsk, a staże odbywał w Fulham, Glasgow Rangers, Chelsea
i Tottenham. Szkoleniowiec ten
przedstawi plan pracy w zimowym okresie przygotowawczym z
uwzględnieniem zespołów w niższych klasach rozgrywkowych.
Inny trener - Marcin Prasoł
(obecnie w sztabie Ryszarda
Wieczorka w Górniku Zabrze)
przedstawi analizę gry na przy14

na zaplanowana została na 31
stycznia, a 13 stycznia piłkarze
wrócą do zajęć po świąteczno-noworocznej przerwie.

Akcja
„Zdrowy
młody
sportowiec”

Centrum Fizjoterapii „Fizjofit” specjalizujące się w rehabilitacji, profilaktyce urazów
i treningu sportowym organizuje cykliczne
zajęcia profilaktyczne dla dzieci uprawiających
sport. Wiemy, że kontuzje to główna przyczyna
absencji na treningach i ograniczenie rozwoju
ruchowego dzieci i młodzieży. Pracując z najlepszymi sportowcami wiemy, jak zapobiegać
urazom.
Serdecznie zapraszamy na cykliczne zajęcia
profilaktyki urazów dzieci do CF „Fizjofit”.
Podczas zajęć przeprowadzamy ocenę ryzyka,
wprowadzamy ćwiczenia ukierunkowane na
deficyty ruchowe. Zajęcia podsumowujemy
integracją ćwiczeń profilaktycznych z motoryką
potrzebną w dyscyplinie, jaką uprawia dziecko.
Zainteresowanych rodziców z dziećmi
zapraszamy w najbliższą sobotę 7.12.2013 r.
w godzinach 09:00-13:00 na bezpłatne zajęcia
dla sportowców w wieku 6-18 lat. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejszy kontakt
z rejestracją pod numerami: 32 234-06-90,
234-07-25.
Więcej informacji o akcji „Zdrowy młody
sportowiec” na stronach Fizjofitu: www.fizjofit.pl
oraz www.facebook.com/fizjofit
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Prezydent RP Bronisław Komorowski gościł przedstawicieli
środowiska bokserskiego. Wśród zaproszonych do Pałacu
Prezydenckiego znalazł się m.in. prezes Bokserskiego Klubu
Sportowego Concordia Knurów – Mieczysław Gołąb

informacja

Prezes BKS-u
gościem prezydenta RP
cytację, a pieniądze trafią do
Polskiej Akcji Humanitarnej
na pomoc ofiarom tajfunu na
Filipinach).

D o d a j m y, ż e w r a z z
M ie cz y s ł awem G o łę biem
do Warszawy pojechali byli
trenerzy knurowskich pięś-

c i a r z y : Z bi g n i e w K ic k a ,
Marian Kasprzyk i Ludwik
Buczyński.
PiSk

Prezesa knurowskiego
klubu – Mieczysława
Gołębia spotkało
olbrzymie wyróżnienie,
wszak na zaproszenie
prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego mógł
uczestniczyć w spotkaniu
z najwybitniejszymi
przedstawicielami
polskiego boksu

Foto: prywatne archiwum

Spotkanie odbyło się w
ramach obchodów 60-lecia
Mistrzostw Europy w boksie
pod hasłem „Krok do Wolności”. W 1953 roku Polacy
wywalczyli w ringu dziewięć
medali.
Swego rodzaju atrakcją
spotkania był pokaz „szermierki na pięści” w wykonaniu mistrza olimpijskiego
- Józefa Grudnia i a ktora
oraz miłośnika boksu - Daniela Olbrychskiego. Po tym
niecodziennym pojedynku
prez ydent Bron isław Ko morowsk i ot rz y ma ł rękawice bokserskie, w których
Józef Grudzień w y walczył
mistrzostwo Europy w Rzymie (1967 r.) oraz rękawice
najnowszej generacji z autografami Henryka Kukiera,
Zbigniewa Pietrzykowskiego,
Józefa Grudnia, Mariana Kasprzyka, Jana Szczepańskiego, Jerzego Rybickiego oraz
Lennoxa Lewisa (rękawice
zostaną przeznaczone na li-

Byli zawodnicy knurowskiej Concordii Rafał Krzyśka
i Tomasz Dura po raz kolejny
znaleźli uznanie trenera futsalowej reprezentacji Polski,
Andrei Bucciola i powołani
zostali na międzynarodowy
Turniej Czterech Państw, który odbył się w Krośnie (16-19
listopada). O ile do bramek
strzelanych dla naszej kadry
przez Tomasza Durę można się
powoli przyzwyczajać, to zdobycie gola przez Rafała Krzyśkę, występującego na pozycji
bramkarza trzeba uznać za
duże wydarzenie. Stało się tak
w meczu ze stawiającą pierwsze
kroki na międzynarodowej
arenie drużyną Gibraltaru.
Golkiper rodem z Knurowa
w ostatniej sekundzie tego
pojedynku zdecydował się na
wykonanie przedłużonego rzutu karnego i celnym strzałem
pod poprzeczkę ustalił wynik
spotkania na 13:1.

Dzień później rywalem
biało-czerwonych była reprezentacja Turcji, którą nasi
kadrowicze pokonali 4:1. Dwie
bramki dla Polski w tym spotkaniu zdobył wspomniany
Tomasz Dura, ale jak się okazało, nie było to ostatnie słowo
knurowianina w tym turnieju.
W meczu o końcowy triumf w
imprezie, Polacy zagrali z wyżej notowaną Białorusią i już w
pierwszej minucie objęli prowadzenie. Wprawdzie rywal
szybko wyrównał, ale dwa gole
Tomasza Dury wyprowadziły
naszą reprezentację na prowadzenie 3:1. Od tego momentu
rywale przejęli inicjatywę i
wygrali 5:3.
– W pierwszą połowę tego
meczu włożyliśmy wiele wysiłku grając cały czas ostrym
pressingiem. Pod koniec meczu
okazało się, że Białorusini są
świetnie przygotowani fizycznie i zachowali więcej sił, stąd

Foto: archiwum Rafała Krzyśki

Rafał pozazdrościł Tomkowi

Rafał Krzyśka i Tomasz Dura, czyli knurowianie
w futsalowej reprezentacji Polski

nasza porażka – powiedział
Rafał Krzyśka.
Po krośnieńskim turnieju obaj knurowianie wydają
się być pewnymi punktami
reprezentacji i możemy się
spod ziewać kont y nuowania przez nich przygody w

koszulkach z orzełkiem na
piersi. Najbliższą okazją do
następnych występów będzie
styczniowy turniej w Zielonej Górze, gdzie rywalami
biało-czerwonych będą ekipy
Włoch, Norwegii i Walii.
Waldemar Jachimowski
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KNURÓW. SEZONOWY OBIEKT NA ORLIKU JUŻ CZYNNY

Hajda na lodowisko!

Po modernizacji biblioteka stanie się nowoczesną placówką,
spełniającą rosnące oczekiwania użytkowników

W środę po południu pierwsi amatorzy
ślizgawki wyjechali na knurowskie
lodowisko. Obiekt przy ul. Ułanów 8
(na Orliku) rozpoczął nowy sezon

Na otwarcie lodowiska niektórzy czekali
z niecierpliwością - od środy mogą
ślizgać się do woli

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji na łamach Przeglądu Lokalnego zapowiadała, że
ślizgawka będzie czynna w mikołajki.
Spełniła obietnicę. W środę oficjalnie
otwarto lodowisko udostępniając je
chętnym na lodowe przejażdżki.
Lodowisko zaprasza w dni robocze w godzinach 14-21. W weekendy
będzie otwarte dłużej – w godz. 10-21
(z techniczną przerwą w godz. 14-15).
Ceny biletów pozostały na dotychczasowym poziomie. Bilet normalny kosztuje 4 zł, ulgowy – 2 zł.
Za kolejne 4 zł można wypożyczyć
łyżwy lub naostrzyć własne.
Ślizgający się mają do dyspozycji

Foto: Dawid Ciepliński

KNURÓW. CENTRUM KULTURY POZYSKAŁO SPORĄ DOTACJĘ

nie tylko wypożyczalnię łyżew, ale
też namiot z zamykanymi szafkami.
Stawiający pierwsze kroki na lodzie
mogą korzystać ze specjalnych... pingwinów, które ułatwiają naukę jazdy.
MOSiR zapowiada wiele lodowych atrakcji. W planie imprezy okolicznościowe, gry, konkursy i zabawy.
Pierwsza okazja nadarzy się już
6 grudnia (piątek). Tego dnia od
godz. 16 honory gospodarza czynić
będzie... Święty Mikołaj.
- Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci – zachęcają pracownicy
MOSiR-u. – Będzie świetna zabawa.
Wstęp wolny.
/bw/

KNURÓW. ZNAMY LOGO PROGRAMU „RODZINA 3+”

Rysunkowa rodzinka
oczarowała internautów

Półtora miliona
dla biblioteki

Knurowskie Centrum Kultury otrzymało dotację w wysokości
1,5 mln zł. − Pieniądze, przyznane nam przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczymy na remont i wyposażenie
głównej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej − mówi Jerzy
Kosowski, dyrektor Centrum Kultury
Dotacja pochodzi z Programu
Wieloletniego Kultura+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.
Instytucją prowadzącą program jest
Instytut Książki w Krakowie. Centrum Kultury znalazło się w gronie
14 placówek w kraju, których wnioski
zostały pozytywnie rozpatrzone przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznane kwoty wahały się
od 114 tys. do 1,8 mln zł.
Warunkiem akceptacji wniosku
była własność obiektu, stanowiący
tzw. wkład własny. W przypadku CK,
które pomieszczenia na działalność
Miejskiej Biblioteki Publicznej wynajmuje od gminy, problem udało się
rozwiązać dzięki sprawnie i szybko
wdrożonym procedurom.
− Nie mając jeszcze prawa własności potwierdzonego aktem notarialnym, sporządziliśmy umowę przedwstępną między Centrum Kultury a
Gminą Knurów. Wynikało z niej, że w
momencie, kiedy wniosek o przyznanie dotacji zostanie zaakceptowany,
Gmina przekaże nam pomieszczenia

na własność − tłumaczy dyrektor Kosowski. − Na szczęście dokumentacja,
którą przedstawiliśmy, okazała się wystarczająca i wniosek zaakceptowano.
Decyzja o otrzymaniu dotacji
otworzyła przed Centrum Kultury
kolejny etap kulturalnego rozwoju.
Pieniądze, w całości przeznaczone na
remont siedziby głównej, w ciągu roku
przekształcą stosunkowo niewielką
placówkę w nowoczesne centrum edukacyjno-kulturalno-informatyczne.
− Planujemy wymianę okien,
centralnego ogrzewania, instalacji
elektrycznej, remont obiektu od podłóg po sufity, zamontujemy nowe półki
na książki − mówi Jerzy Kosowski.
− Chcemy stworzyć dodatkową salę
multimedialną, wyposażoną w komputer i plakaty cyfrowe, ze stałym
dostępem do Internetu i bazy danych.
Powstanie też mała kawiarenka.
Biblioteka wzbogaci się o nowy
komputerowy system biblioteczny,
umożliwiający zamawianie i sprawdzanie dostępności książek.
Modernizację podzielono na dwa

etapy. Pierwszy rozpocznie się w
czasie wakacji 2014 roku, drugi − na
początku roku 2015. Takie rozwiązanie uwarunkowane jest sposobem, w
jaki CK otrzyma pieniądze.
− Dotację dostaniemy w dwóch
transzach. Najpierw milion, a potem
resztę − tłumaczy dyrektor CK.
W czasie remontu księgozbiór
Biblioteki Głównej zostanie przeniesiony do Sztukaterii i bibliotecznych
filii. Utrudnienia powinny potrwać
od 3 do 4 miesięcy.
Program Biblioteka + nakłada na
CK obowiązek dostosowania funkcjonowania knurowskiej placówki do
najwyższych standardów. Nie tylko
zmieni się strona wizualna biblioteki.
Zmiany obejmą także infrastrukturę
teleinformatyczną i obsługę klienta.
Po spełnieniu odpowiednich warunków knurowska placówka dołączy do
grona bibliotek mogących pochwalić
się Certyfikatem Biblioteka+, czyli
znakiem jakości gminnych bibliotek
publicznych.
Justyna Bajko

Rysunkowa rodzina – rodzice z trójką
dzieci – to oficjalne logo Programu
„Rodzina 3+” w Knurowie. Tak
zadecydowali internauci
Knurowski magistrat stworzył
cztery projekty logo programu. Poddał je pod głosowanie internautów.
Trwało dwa tygodnie na stronach
Urzędu Miasta i portalu miastoknurow.pl.
W tym czasie oddano 3221 głosów. Zwycięski projekt zebrał 1579
głosów, czyli niemal połowę wszyst-

kich (49 proc.). Za drugim optowało
908 osób (28,2 proc.), za trzecim 387
(12 proc.), a czwarty cieszył się uznaniem 347 (10,8 proc.) głosujących.
Oficjalne logo będzie wykorzystywane m.in. na kartach i materiałach promocyjnych programu oraz na
stronie internetowej.

Program „Rodzina 3+”

/bw/

został przyjęty przez knurowską Radę Miasta we wrześniu. Jego celem
jest wspieranie rodzin wielodzietnych w Knurowie poprzez umożliwienie
im korzystania z oferty miejskich obiektów sportowych i kulturalnych na
preferencyjnych warunkach.
Program ruszy w styczniu 2014 roku.
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Dla Przeglądu

Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa: - Ogromnie cieszy fakt, że kolejny obiekt Centrum
Kultury, po modernizacji sali kinowej i Domu Kultury w Szczygłowicach, zostanie wyremontowany,
nowocześnie wyposażony i udostępniony dla mieszkańców miasta. Pozyskanie tej, nie ma co ukrywać,
sporej dotacji to warte podkreślenia i docenienia osiągnięcie zespołu pracowników Centrum Kultury.
1,5 miliona złotych to kwota, która pozwoli efektywnie, a zapewne i efektownie, odmienić siedzibę
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Polepszy się tzw. baza, czyli biblioteczne pomieszczenia, ale też zakres
usług oferowanych przez naszą placówkę. Jestem przekonany, że dołączając do grona nowoczesnych,
dobrze funkcjonujących placówek, zyska uznanie użytkowników.
Not. bw
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