Sala na piątkę

Zimą lodowisko,
latem baseny

zewn¹trz budynku szko³y.
Powstaje
pe³nowymiarowe
boisko do pi³ki no¿nej ze
sztuczn¹ traw¹ i oœwietleniem, które ma byæ gotowe
pod koniec kwietnia. Budowana jest tak¿e 3-torowa
bie¿nia, boisko do pi³ki siatkowej pla¿owej, skocznia w
dal oraz rzutnia do pchniêcia
kul¹.

Prace przy modernizacji szkolnej sali gimnastycznej trwa³y
5 miesiêcy. W ramach prac
wymieniono parkiet, stolarkê
drzwiow¹, wykonano podwieszane sufity, zamontowano
urz¹dzenia wentylacyjne i nowe oœwietlenie.

Dziêki specjalnej kotarze salê mo¿na bez
problemu podzieliæ
na dwie mniejsze, co
u³atwia prowadzenie
zajêæ w grupach.
W
ramach
wyposa¿enia
pojawi³y siê m.in. sterowa-

ne pilotem kosze podstropowe do koszykówki, nowa
œciana z drabinkami oraz
wysoka równowa¿nia.
Zadbano równie¿ o zwiêkszenie
bezpieczeñstwa
uczniów–
ochronne elementy z g¹bki
pojawi³y siê na s³upkach
podtrzymuj¹cych siatki oraz
na naro¿ach sali. Kompleksowy remont przesz³o tak¿e
zaplecze sanitarne obiektu,
czyli szatnie, sanitariaty i kabiny natryskowe.

Modernizacjê sali
w ca³oœci sfinansowano ze œrodków
bud¿etu miasta.

Kosztowa³a ona
918 tys. z³.
Jak mówi Beata Wêglarska,
nauczycielka wychowania
fizycznego, poprzednia sala
ze wzglêdu na przeszklon¹
œcianê nie spe³nia³a
swojego zadania.
- Teraz jest naprawdê
wysoki
standard
– mówi. Dla nas
najwa¿niejsze jednak
jest to, ¿e w nowej sali
m³odzie¿ z wyraŸnie
wiêksz¹ chêci¹ uczestniczy w
zajêciach.
W tej chwili trwaj¹ prace na

Z pocz¹tkiem lutego dwie knurowskie
kopalnie, dzia³aj¹ce
do tej pory jako
osobne organizmy,
zosta³y po³¹czone
w jedn¹ kopalniê.
Jej nazwa brzmi:
Kopalnia Wêgla Kamiennego „Knurów-Szczyg³owice”.
To kolejna, pi¹ta ju¿ fuzja
dokonywana w ramach Kompanii Wêglowej – wczeœniej
po³¹czone zosta³y ze sob¹
m.in. kopalnie „Staszic” i

dzia³ania oraz zwiêkszeniu
bezpieczeñstwa pracy.
– Zapewniam, i¿ w wyniku
po³¹czenia dokonanego w
Knurowie, ¿aden z pracowników nie straci pracy. Odejœcia
pracowników
bêd¹
siê
odbywa³y jedynie z przyczyn
naturalnych – mówi Zbigniew
Madej.
„Murcki” oraz „Makoszowy
” i „Soœnica”. Jak t³umaczy
Zbigniew
Madej,
rzecznik
prasowy
Kompanii
Wêglowej, proces ten s³u¿y
pe³niejszemu wykorzystaniu
infrastruktury kopalñ, zminimalizowaniu kosztów ich

Odpowiedzialnoœæ za sferê
organizacyjno-techniczn¹
i
zachowanie
standardów
bezpieczeñstwa
po
po³¹czeniu kopalñ ponosi
Zarz¹d Kompanii Wêglowej, z
kolei zabezpieczenie socjalne
za³óg okreœla porozumienie
ze zwi¹zkami zawodowymi.

Zim¹ lodowisko
Z obiektu o wymiarach 15
na 30 metrów mo¿e naraz
korzystaæ 45 ³y¿wiarzy.
Co wa¿ne, te z osób, które nie posiadaj¹ w³asnego
sprzêtu bêd¹ mog³y go
wypo¿yczyæ.

Dostêpnych jest bowiem 120 par ³y¿ew,
narzêdzie do ich ostrzenia oraz inne potrzebne
akcesoria.

siêcy z³otych, a jego przygotowaniem zaj¹³ siê Miejski
Zarz¹d Us³ug Komunalnych.

Latem baseny
3 nowe baseny pojawi¹ siê
w Gliwicach jeszcze w tym
roku, w lecie. Nie bêd¹ to
obiekty takie jak „Delfin”
czy „Mewa”, ale k¹pieliska
sk³adane.
Ich niew¹tpliw¹ zalet¹
bêdzie to, ¿e mog¹ one

Podczas oficjalnego otwarcia zaplanowano rozegranie
meczy pi³ki no¿nej i siatkowej miêdzy dru¿ynami
szko³y i gliwickiego
samorz¹du. Wiadomo
ju¿, ¿e w reprezentacji siatkarzy pojawi
siê prezydent Zygmunt Frankiewicz, a
gole bêdzie próbowa³
strzelaæ jego zastêpca Piotr
Wieczorek.
Uczniowie ju¿
zapowiadaj¹, ¿e rywalizacja
bêdzie bardzo zaciêta.
................

...............................................................................................................

„Knurów” i „Szczygłowice” razem

W poniedzia³ek zosta³o otwarte nowe gliwickie lodowisko.
W odró¿nieniu od „Tafli”, jest to
obiekt sezonowy. Lodowisko ustawiono w niecce œredniego basenu
na K¹pielisku Leœnym. To atrakcja zimowa, a w lecie w mieœcie
pojawi¹ siê sk³adane baseny.

Po połączeniu
kopalnia zatrudnia
około 7 tys. osób
i wydobywać
będzie ok. 4 mln
ton węgla rocznie.
Planowane s¹ inwestycje
towarzysz¹ce integracji obu
czêœci (tzw. ruchów górniczych), mo¿liwe s¹ te¿
przesuniêcia
pracowników
pomiêdzy obiema czêœciami
kopalni – jednak po uzgodnieniu tego ze zwi¹zkami zawodowymi.
(nd)

Lodowisko jest czynne
od godz. 9.00 do 20.00.
Wejœcia s¹ mo¿liwe o
ka¿dej pe³nej godzinie, a bilet na 45 minut jazdy kosztuje 2 z³ote – dla dzieci i 4
z³ote – dla doros³ych. Grupy
zorganizowane sk³adaj¹ce
siê z minimum 10 osób za
wstêp od osoby zap³ac¹ tylko z³otówkê.
Obiekt kosztowa³ 470 ty-

pojawiæ siê praktycznie na
dowolnym gruncie, który
spe³nia odpowiednie warunki techniczne i nale¿y do
miasta.
W tym roku baseny
pojawi¹ siê w Parku Chrobrego, na zieleñcu przy
ul. S³owackiego oraz w
Soœnicy, przy ul. Dzionkarzy. (kk)
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Na takiej sali a¿ chce siê æwiczyæ – mówi¹ uczniowie
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 5.
Ale to nic dziwnego. Bez przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e
oddana przed 3 tygodniami do u¿ytku nowa sala gimnastyczna to naj³adniejszy tego typu obiekt w Gliwicach.

- To jest w tej chwili najlepiej wyposa¿ona sala sportowa w Gliwicach – nie kryje
dumy
Piotr
Badocha, dyrektor ZSO
nr 5. - Mam
nadziejê, ¿e
dziêki tym inwestycjom bêdziemy mogli
powo³aæ pierwsz¹ w mieœcie
szko³ê sportow¹. Wniosek w
tej sprawie trafi³ ju¿ do w³adz
miasta. Je¿eli uzyska on
akceptacjê, to chcielibyœmy 1
wrzeœnia wystartowaæ zarówno na poziomie gimnazjum
jak i liceum. W tej chwili nasz
profil podstawowy to pi³ka
no¿na. Poniewa¿ mamy ku
temu warunki, chcielibyœmy
poszerzyæ ofertê o jak¹œ
dyscyplinê halow¹. Prowadzimy równie¿ rozmowy na temat
utworzenia klasy p³ywackiej.
Z kolei na poziomie liceum
mog³aby funkcjonowaæ klasa
sportowa interdyscyplinarna.

