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Prezydent
z absolutorium
19 głosami „za”, przy
1 „wstrzymującym się” i 1 „przeciw”
knurowska Rada Miasta udzieliła
prezydentowi Knurowa Adamowi
Ramsowi absolutorium za 2016 rok
str. 4
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Knurów

Poślizg z budową

W środowe popołudnie nowo wybudowany żłobek
oficjalnie otworzył swoje podwoje.
W placówce opiekę znajdzie nawet 96 dzieci
Szczegóły na str. 9
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Ratownik
– to brzmi
dumnie

Ponad 2600 krzewów i bylin zasadzono
w sercu ronda Cztery Pory Roku. Gdy się
rozwiną, staną się prawdziwą ozdobą
wjazdu na rogatkach miasta. Pod koniec lata
przemiana na lepsze czeka też rondo im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego
str. 5

Str. 13

Mimo że robota drogowcom
w rękach aż się pali, to nie oddadzą
oni wyremontowanej ul. 1 Maja
w zaplanowanym terminie
Szczegóły str.

5

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

.QXUyZ0DJLVWUDWRGSRZLDGDZVSUDZLHOLQLLQU

3UDZR]DEUDQLDSXEOLF]Q\
SU\ZDWQHJRQLHGRILQDQVXMH

foto-migawka
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to treść odpowiedzi:
„Na podstawie uchwał y
Rady Miasta Knurów z 1997 roku
gmina Knurów wstąpiła do Związku Komunikacyjnego, powierzając
organizację transportu miejskiego
Związkowi.
Gmina wielokrotnie zwracała się
z pismem do KZK GOP jak również
do PKS Gliwice o uruchomienie linii
relacji Knurów – Rybnik lub wydłużenie istniejącej linii relacji Gliwice
– Rybnik o teren miasta Knurów.
Z odpowiedzi uzyskanych z KZK
GOP wynika, że Związek Komunikacyjny nie może uczestniczyć w
organizacji przedmiotowego połą-

O

czenia, gdyż nie jest organizatorem
transportu właściwym dla zapewnienia komunikacji na w/w terenie.
Teren powiatu rybnickiego podlega
organizatorowi obsługiwanemu
przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku lub Międzygminny
Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu – Zdroju, a powyższe Związki nie
wyrażają zgody na porozumienie w
tym zakresie.
Trasa Knurów – Rybnik została
objęta obsługą przez prywatnego
przewoźnika, który organizuje takie
przewozy linią komunikacyjną nr
100. Niestety, gmina nie ma możliwości prawnych w dofinansowaniu

prywatnego przewoźnika.
Ponadto istnieje możliwość połączenia przesiadkowego:
- linią 194 do przystanku Leszczyny Ligonia, a następnie liniami
organizowanymi przez ZTZ Rybnik
lub MZK Jastrzębie – Zdrój,
- linią 311C z przystanku Szczygłowice Kopalnia (organizator MZK
Jastrzębie – Zdrój),
- liniami PKS Gliwice z przystanków autobusowych Gliwice Trynek
lub Gliwice Nowy Świat.
Mamy nadzieję, że problem połączenia z miastem Rybnik zostanie
w ten sposób rozwiązany”.
/b/
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Zaproszenie
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iejska Biblioteka Publiczna
zaprasza na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Przygotowano
moc atrakcji! Dla dzieci od 4 do 7
lat zajęcia ruszą 10 lipca, koniec –
14 lipca. Dzieci nieco starsze, od 7
do 10 lat, są zaproszone na 21 sierpnia, koniec - 25 sierpnia. Zajęcia,
płatne 6 zł za dzień, będą trwać od
godz. 10 do 14. Wymagane wcześniejsze zapisy! Więcej informacji
w bibliotece.
/-/
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Gliwice zapraszają na muzyczne świętowanie Nocy Świętojańskiej. 30 czerwca na Placu
Krakowskim wystąpią gwiazdy znane i lubiane,
czyli Ania Wyszkoni i Grzegorz Hyży. Gwiazdą
nocy będzie legenda polskiego rocka – zespół
Lady Pank. Początek imprezy o godz. 18. Wstęp
wolny.
jb

ilkanaście zdjęć – na każdym
11-let n i Pat r ycjusz Belter,
wschodząca g wiazda w yścigów
gokartowych. Szczygłowiczanin ściga się z najlepszymi i marzy, aby kiedyś być takim kierowcą jak Sebastian
Vettel. Póki co z dumą pokazuje autograf idola i kask, przypominający
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ten, w którym jeździ Niemiec.
Wystawę przygotowała Anna
Czulińska z filii nr 3 MBP. Zdjęcia
będą zdobić salę biblioteki do września. Zapraszamy!
Więcej o Patrycjuszu i jego pasji
w kolejnym numerze PL.
Jb, foto: Anna Betler

podziękowania
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PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej proponuje udział
w wyprawach dalekich i bliskich. 15 lipca globtroterzy
wybierają się do Czech, do Sztramberku, a od 21 do 29
lipca jest planowana pielgrzymka do Chorwacji. Więcej
informacji w biurze PTTK (Rynek 11) lub na stronie www.
gliwice.pttk.pl.
jb
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-letni gliwiczanin i jego 40-letni wspólnik z Bytomia podejrzani są m.in. o kradzieże aut z
naszego rejonu. Czeka ich proces
karny i wyroki.
Mężczyźni zostali zatrzymani
w swoich mieszkaniach, nie spodziewali się wizyty policjantów.

31

Przy podejrzanych zabezpieczono
przedmioty służące do pokonywania
fabrycznych zabezpieczeń (elektronicznych i mechanicznych).
Przypomnijmy, że w ostatnich
tygodniach w Knurowie doszło
do kilku kradzieży samochodów.
Cz y s toi z a n i m i z at r z y ma ny
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espół Węgla Energetycznego
JSW czeka na oferty do 7 lipca.
Dwa tygodnie później powinniśmy
dowiedzieć się, czyja oferta była dla
knurowskiej kopalni najkorzystniejsza.
To w zasadzie najwyższa pora
na pozbycie się kłopotliwych odpadów. Odkąd na Śląsku przyjęto
uchwałę antysmogową, zakazującą
od 1 września palenia w piecach
mułami, coraz głośniej mówi się
o planach wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży mułów i
flotokoncentratów.
- Roczna sprze daż mułu szacowana jest na jakieś 800 tys. ton,
co daje jakieś 6 proc. całego rynku
węgla dla gospodarstw domowych informują aktywiści na stronie czysteogrzewanie.pl, którzy w sezonie
zimowym uczyli w Knurowie, jak
prawidłowo palić w piecu. - Lekko
licząc po 150zł/t, sprzedające go
kopalnie zgarniają rocznie ok. 120
milionów złotych!
W opinii ekologów to główny
powód, dla którego do tej pory
nie ustalono jeszcze norm jakości
węgla, które wyeliminowałyby muł
z rynku.
Kopalnia bierze jednak pod
uwagę taką ewentualność, skoro

Z

duet? Z uwagi na fakt, że sprawa
ma charakter rozwojowy, policja
odmawia komentowania wyników
śledztwa.
Za kradzieże kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia
wolności.
oprac. /g/

piątek około godz. 8.00 na A1
w Knurowie zderzyły się dwa
samochody osobowe i jeden ciężarowy. Poszkodowani w wypadku
dwaj kierowcy i jeden pasażer to
mieszkańcy Knurowa, Bytomia i
Jastrzębia-Zdroju.
Najciężej ranny 59-latek został
zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do rybnickiego
szpitala, pozostali z niegroźnymi
obrażeniami trafili do szpitala w
Gliwicach.
Prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata panowania nad
kierownicą mercedesa, wskutek
czego samochód uderzył w hondę i
ciężarowego mercedesa.
W sobotę, krótko po godz. 17.00
Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowicach została wezwana do
zdarzenia na skrzyżowaniu ulic
Sienkiewicza i Sobieskiego.
Wypadkowi uległ motorowerzysta, który - jak wynika z relacji
strażaków - prawdopodobnie wpadł
w poślizg. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem.
- Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a także
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy poszkodowanemu, który został przetransportowany do szpitala
- informują ochotnicy. - Czynności
wyjaśniające prowadzi policja.
W akcji brał też udział zastęp z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie.

W

w zaproszeniu do złożenia oferty
umieściła zapis, że w przypadku
zmiany przepisów prawa w trakcie
realizacji umowy, związanych z
zakazem obrotu mułami, zastrzega
sobie prawo do rozwiązania umowy
w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia i
bez jakichkolwiek roszczeń od drugiej strony z tytułu niewykonania
przedmiotu zawartej umowy.
Ponadto jeśli przepisy wprowadzą ograniczenie obrotu mułami,
kupujący będzie musiał wskazać
kopalni odbiorcę zakupionych
odpadów.
Ty mczasem kopa lnia chce
sprzedać w sumie ok. 446 tys.
m³ mułów z osadników i pryzm
znajdujących się w siedmiu lokalizacjach na Polu Zachód. W
zależności od ilości mułu do wykopania, załadowania i wywiezienia,
daje nabywcy na to zakład 6 lub
12 miesięcy. Co istotne, wszystkie
prace muszą być w ykony wane
zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony środowiska i gospodarki
odpadami. Po ich zakończeniu
kupujący ma przekazać kopalni
zniwelowany i uporządkowany
teren osadników.
/pg/

ogłoszenie

/g/
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Foto: mosquidron/MOSiR Knurów
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anim to nastąpiło, Rada Miasta zatwierdziła sprawozdanie prezydenta z w ykonania budżetu Knurowa za 2016
rok. Ubiegłoroczne dochody (zrealizowane) w yniosły dok ładnie
140 246 208,31 zł, natomiast wydatki
– 145 192 089,49 zł.
– Wydatki majątkowe, czyli inwestycje, wykonano w kwocie przeszło
29 mln zł, czyli najwięcej w historii miasta – podkreślał prezydent
Rams. W 2015 roku na cele inwestycyjne przeznaczono ponad 18,5 mln
zł, a rok wcześniej prawie 21 mln zł.
– Biorąc pod uwagę dochody
i wydatki wykonane w 2016 roku
oraz uwzględniając liczbę zrealizowanych zadań, zarówno bieżących,
jak i inwestycyjnych, a także sytuację
gospodarczą i budżetową w skali
makro, wydaje się, że jest to wykonanie budżetu efektywne, racjonalne
i w miarę naszych możliwości zapewnia bieżące, harmonijne funkcjonowanie i rozwój Gminy – podsumował
ubiegłoroczny budżet prezydent.
– Ten budżet sam się obronił,
miasto pięknieje. To nie cukrowanie,
ale realne spojrzenie na Knurów –
skomentował przewodniczący RM
Tomasz Rzepa.
Pozytywną opinię o sprawozdaniu w yda ła Regiona lna Izba
Obrachunkowa w Katowicach, podobnie Komisja Rewizyjna knurowskiej RM. Ostateczne głosowanie
potwierdziło tę korzystną ocenę.
Radni w zdecydowanej większości
opowiedzieli się za udzieleniem prezydentowi absolutorium.
– Z woli mieszkańców pełnimy
publiczne funkcje, toteż podlegamy
ich ocenie. To normalne w demokracji – powiedział tuż po głosowaniu
prezydent. Podziękował współpracownikom, urzędnikom i pracownikom samorządowym za realizację
zapisów budżetowych. Docenił rolę
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radnych. – Jesteście współautorami
budżetu, wiele wniosków to państwa
głosy. Dobrze, że potrafimy współpracować. Jeśli są spory, to merytoryczne,
podyktowane dobrem mieszkańców.

ůŝǏĞũƌŽŶĚĂ
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Pod głosowanie trafiło 30 projektów „zwykłych” uchwał. Wszystkie zostały przyjęte.
Knurów zgodził się na udzielenie z budżetu miasta dotacji (500
tys. zł) Powiatowi Gliwickiemu na
przebudowę skrzyżowania ulic Zwycięstwa i Lignozy w Szczygłowicach.
Przypomnijmy, że w miejscu obecnej
„krzyżówki” planowana jest budowa
ronda. W marcu zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
to 4 mln zł. Niemal połowę (1,95 mln
zł) ma wziąć na siebie Województwo
Śląskie, Gmina Knurów – 1,55 mln
zł, a Powiat Gliwicki – 0,5 mln zł.
Mocą uchwał Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie stosownych
porozumień ze współuczestnikami
budowlanego przedsięwzięcia.
Radni zaakceptowali i przyjęli
„Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017‒2019”.
Rajcy nie mieli też wątpliwości,
że należy zabezpieczyć dodatkowe
pieniądze (55 tys. zł) na dostosowanie szkół podstawowych do
prawidłowego funkcjonowania od 1
września. Ze środków tych zostaną
zakupione m.in. pomoce dydaktyczne, lektury oraz sprzęt niezbędny do
stworzenia pracowni biologicznych,
fizyko-chemicznych, w których będą
się uczyć klasy VII i VIII.
Ustalona została miesięczna
opłata za pobyt dziecka w Żłobku
Publicznym (260 zł – stawka podstawowa, mniejsza o 15 proc. jest

opłata za dziecko objęte programem
„Rodzina 3+”). Niebawem zmieni
się też nazwa placówki – ze Żłobka
Publicznego na Miejski Żłobek. Nastąpi to po 14 dniach od ogłoszenia
stosownej uchwały, podjętej przez
RM, w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
W związku II etapem „Termomodernizacji zabytkowych budynków starego Knurowa z likwidacją
źródeł niskiej emisji” zabezpieczono
w budżecie 112 tys. zł na wykonanie
projektu architektonicznego dla
czterech kolejnych budynków.
Do budżetu miasta wprowadzono zadanie pod nazwą: „Nadbudowa
fragmentu budynku wraz z budową
windy w Ośrodku Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45”. Na ten cel
radni zgodzili się przeznaczyć 181
tys. zł.

tĞƐƉſųǁǌĞƐƉſų
Obradom przysłuchiwa ł się
starosta Powiatu Gliwickiego Waldemar Dombek. W krótkim wystąpieniu podkreślił rangę i znaczenie
współprac y sa morządów miejskiego i powiatowego. Ocenił, że
dobrze sobie radzą z wyzwaniami.
Za ważne i cenne uznał nastawienie władz Knurowa, otwarte na
współdziałanie w rozwiązywaniu
problemów i kreowanie nowych
przedsięwzięć. Wyliczając sprawy,
z którymi przyjdzie się zmierzyć,
w y mieni ł m.i n. k west ie szkód
górniczych i działań służących poprawie bezpieczeństwa na drogach.
Podziękował za współuczestnictwo
w kosztach inwestycji.
Starosta docenił a kty wność
knurowskich rajców, zarówno tych
w Radzie Powiatu Gliwickiego, jak
i Radzie Miasta. Nie omieszkał
pogratulować tegorocznym nagrodzonym Laurem Knurowa, personalnie kierując powinszowania

w stronę obecnego na sali Adama
Sobierajskiego.

tŝŶƚĞƌƉĞůĂĐũĂĐŚ
radni zgłosili prawie 30 spraw
i problemów. Mowa była m.in. o: *
potrzebie „dopilnowania” naprawy
ubytków na jezdniach i odpowiednio szybkiego reagowania służb
technicznych w przypadku utrzymania zieleni (koszenie traw), *
konieczności uwzględnienia nowych
miejsc postojow ych przy okazji
prowadzonych remontów dróg i pla-

nowania inwestycji, * oczekiwaniu
na rozpoczęciu przebudow y ul.
Parkowej i w rejonie tzw. alei Platanów, * remoncie drogi dojazdowej
do działek w Szczygłowicach, * nieodzowności wymiany oświetlenia
przy ul. Wilsona.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości)
i w internecie – na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.
knurow.bip.info.pl).
/b/
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• przebudowa ul. Stokrotki
• SU]HEXGRZDVNU]\ĪRZDQLD
XO6]SLWDOQHM]XO6W\F]QLD
• przebudowa ul. Paderewskiego
• SU]HEXGRZDXO5H\PRQWD

NZLGDFMąĨUyGHáQLVNLHMHPLVML
ZW\PPLQWHUPRPRGHUQL]DFMD
UHPRQWZUD]]Z\PLDQąĨUyGHáFLHSáD
EXG\QNXSU]\XO'ZRUFRZHM
• ZVSLHUDQLHG]LDáDĔSURHNRORJLF]Q\FK

• SU]HEXGRZDXO:ROQRĞFL

SRSU]H]ZVSLHUDQLHSURHNRORJLF]Q\FK

• UHNRQVWUXNFMDWHUHQX]LHORQHJRSR

LQLFMDW\ZPLHV]NDĔFyZ]PLHU]DMąF\FK

PLĊG]\XO.ODV]WRUQąLXO0DMD
• PRGHUQL]DFMDNąSLHOLVND/HĞQH

GRSRSUDZ\MDNRĞFLĞURGRZLVNDQS
Z\PLDQDĊSLHFyZFRQDHNRORJLF]QH
]DEXGRZĊSRPSFLHSáDLNROHNWRUyZ

=DFLV]H
• PRGHUQL]DFMD6WDGLRQX0LHMVNLHJR

VáRQHF]Q\FKEXGRZĊSU]\áąF]\ND

• EXGRZDĪáRENDSXEOLF]QHJR

QDOL]DFMLVDQLWDUQ\FKRUD]OLNZLGDFMĊ

• ]DJRVSRGDURZDQLHWHUHQyZZUH

PDWHULDáyZ]DZLHUDMąF\FKD]EHVW

MRQLHXO*HQ=LĊWNDL6W\F]QLD
]SU]H]QDF]HQLHPSRGEXGRZQLF

NWyUHVąZVSLHUDQHSRSU]H]GRILQDQ
VRZDQLH]HĞURGNyZJPLQ\
• GRSRVDĪHQLHSODFX]DEDZSDUNX127

WZRPLHV]NDQLRZH
• PRGHUQL]DFMDEXG\QNX80.QX

Z6]F]\JáRZLFDFKZUD]]Z\PLDQą
QDZLHU]FKQLSRGXU]ąG]HQLDPL]DED

UyZ
• PRGHUQL]DFMDV\VWHPXRĞZLHWOHQLD
XOLF]QHJR RSUDFRZDQLHGRNXPHQ
WDFMLSURMHNWRZHMDXG\WHQHUJH

wowymi
• EXGRZDKDOLVSRUWRZHMSU]\
$O/LSRZHM Z\NRQDQLHSURMHNWX
• SU]HEXGRZDLPRGHUQL]DFMDV]DWQL

W\F]Q\
• ]DNXSZR]XERMRZHJRGOD263

EDVHQRZHMSá\ZDOQLNU\WHMSU]\
XO*yUQLF]HM

.QXUyZ
• EXGRZDRĞZLHWOHQLDZ]GáXĪXOLF
ERF]Q\FKXO-ĊF]PLHQQHMZ.QX
URZLH URERW\EXGRZODQHRSUDFR
ZDQLHGRNXPHQWDFMLSURMHNWRZHM

• PRGHUQL]DFMDLQVWDODFMLILOWUXMąFHM
ZRGĊEDVHQRZąQDNU\WHMSá\ZDOQL
Z.QXURZLHSU]\XO6]SLWDOQHM
• ]DGDQLDLQZHVW\F\MQHLUHPRQW\
SODFyZHNRĞZLDWRZ\FK

QDG]yULQZHVWRUVNL
• WHUPRPRGHUQL]DFMD]DE\WNRZ\FK
EXG\QNyZVWDUHJR.QXURZD]OL

PLQZ\NRQDQLHL]RODFMLLGUHQDĪX
Z063 
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Krzewuszka zdobi serce
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krzyżowanie ulic Szpitalnej
i 26 Stycznia „zaokrągliło się”
w ubiegłym roku. Rada Miasta
zdecydowała – na wniosek prezydenta Adama Ramsa – o nadaniu
mu miana identycznego jak pobliskie osiedle domków jednorodzinnych.
Nazwa zobowiązuje – z takiego założenia w yszli knurowscy
urzędnicy, zastanawiając się nad
upiększeniem obiektu. Zdecydowali się na kompozycję roślinną
o kontrastowych barwach. Wybra-

S

li prawie 10 gatunków krzewów
i bylin.
– D ob rane z os tały gat unki
atrakcyjne cały okres wegetacyjny,
o zmiennym okresie kwitnienia,
kolorowym zabarwieniu jesiennym – informują pracownicy magistratu.
Wśród ponad 2600 sadzonek są
berberysy, lilaki, róże, kocimiętka,
a także jałowce i krzewuszka cudowna. Roślinki wypełniają pięć
okręgów, na jakie podzielono rondo,
w różnych tonacjach kolorystycz-

.QXUyZ2SyŭQLHQLDZEXGRZLHXO0DMD

3RœOL]J]EXGRZċ

konieczne, bo w przeciwnym razie
remont ulicy przeciągnąłby się do
października – przekonuje.
Z informacji uzyskanych w gliwickim Zarządzie Dróg Powiatowych wynika, że PRUiM powinien

uporać się z remontem do końca
lipca, a nie jak początkowo planowano – do 16 lipca.
– Drogowcy nieco podgonili z robotą, więc poślizg nie będzie zbyt
duży – dodaje dyrektor Osman.
– Pod koniec tygodnia zostanie położona warstwa wiążąca nawierzchni,
by po kilku dniach można było zacząć
układać warstwę ścieralną.
Sprawę remontu ul. 1 Maja komplikuje dodatkowo przebudowa
oświetlenia ulicznego, za którą
odpowiada gmina. Trudno bowiem
zsynchronizować wszystkie roboty
w tym samym czasie, by uniknąć ponownego rozgrzebywania drogowej
infrastruktury. Niemniej dyrektor
ZDP Gliwice jest dobrej myśli.

6]F]\JãRZLFH.U\ZDãG

GDDKiA zgodziła się, by to Knurów
zatroszczył się o rondo upamiętniające rotmistrza Pileckiego.
W ocenie fachowców zapowiadane gorące lato nie jest najlepszą
porą na zagospodarowanie ronda.
Zdecydowano, że dobry okres na
działanie to koniec wakacji. Najprawdopodobniej wówczas okrągła
łąka w sercu ronda przejdzie do
historii. A jak będzie wyglądać?
Zobaczymy za nieco ponad dwa
miesiące...
/bw/

(VHPHVRZLG]LHOQLFRZL
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onieczność przełożenia gazociągu nieco skomplikowała i opóźniła pracę gliwickiego Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów. Stąd
m.in. wzięły się utrudnienia, na
jakie narzeka nasza Czytelniczka,
pani Janina. Babcia przedszkolaka
z Planety Dzieci żali się na rozkopany chodnik.
– Jak mam dziecko przeprowadzić do przedszkola? – pyta. – Chodnik nieczynny, obok pas remontowanej drogi wyrąbany na pół metra
w głąb, przez co nie da się ani przejść,
ani przejechać wózkiem. Wiadomo,
remont jest konieczny, ale jakieś
bezpieczeństwo musi być zachowane,
ludzie muszą tam żyć!
Dyrektor Osman zdaje sobie
sprawę z trudności, niemniej apeluje
o wyrozumiałość.
– Po tym chodniku bez nawierzchni można chodzić. Zgoda,
nie jest to wygodne, ale na razie

K

Centrum skrzyżowania porasta
trawa. Z rzadka koszona, co niejednokrotnie wytykali zarządcy
samorządowcy K nurowa i jego
mieszkańcy. Próby wpłynięcia na
GDDKiA, by zgodziła się oddać
rondo pod opiekę miasta nie przynosiły skutku.
Do czasu. Prezydent Rams porozumiał się z wojewodą śląskim
Jarosławem Wieczorkiem. Wojewoda podzielił zdanie prezydenta co do
oceny sytuacji. Ta zbieżność opinii
miała swoje pozy ty wne skutki:

)RWRDUFK.03*OLZLFH

0LPRĪHURERWDGURJRZFRPZUĊNDFKDĪVLĊSDOL
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Z]DSODQRZDQ\PWHUPLQLH±:]ZLą]NX]EXGRZą
JD]RFLąJX]PLHQLáVLĊIURQWUREyW±WáXPDF]\
G\UHNWRU=DU]ąGX'UyJ3RZLDWRZ\FKZ*OLZLFDFK
-DQ2VPDQ

nych. Ozdobą jego centrum będą
krzewy lilaka Meyera.
Rondo Cztery Pory Roku z tygodnia na tydzień będzie zyskiwać
na urodzie. Radykalnej zmiany na
lepsze doczeka się też rondo noszące imię rotmistrza Pileckiego
po drugiej stronie miasta, przy ul.
Dworcowej.
Tym obiektem administruje
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Specjalnego
serca do tego ronda na wjeździe na
autostradę A1 jednak nie miała.

ł. asp. Anna Winiarska-Żak
służy mieszkańcom pomocą
i radą. W myśl zasady: „lepiej zapobiegać niż leczyć”, często spotyka
się w knurowianami – seniorów
przestrzega przed czyhającymi na
osoby starsze niebezpieczeństwami,
wśród dzieci i młodzieży promuje
bezpieczne zachowanie. Dzielnicowa współpracuje ze szkołami oraz
kołami seniora. W wolnych chwilach

M

3RSU]HEXGRZLHXO0DMDNLHURZF\MDGąF\RGVWURQ\URQGD
]\VNDMąOHZRVNUĊWZXO.D]LPLHU]D:LHONLHJR

Przegląd Lokalny Nr 26 (1266) 29 czerwca 2017 roku

sięga po dobrą książkę lub film.
Na Annę Winiarską-Żak można
zagłosować, wysyłając sms o treści
DZIEL.680 na numer 72355 (koszt
– 2,46 zł brutto). Głosowanie na
najlepszego dzielnicowego 2017
roku trwa do piątku, 30 czerwca, do
godz. 18.59.
Szczegóły plebiscytu na www.
dziennikzachodni.pl/dzielnicowy.
Jb
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ramatyczną historię bliźniąt
przedstawialiśmy już na naszych łamach. Dzisiaj Hania
i Filip mają cztery lata i nieustannie
toczą walkę o zdrowie. Hania cierpi
na dziecięce porażenie mózgowe
czterokończynowe, niedowidzi. Filipek zmaga się z zespołem Aspergera
i astmą.
– Synek radzi sobie o wiele lepiej
– jest aktywnym chłopcem i mimo
dolegliwości rozwija się prawidłowo.
Nasza księżniczka miała mniej szczę-

D

ścia… – mówi Danuta Gryta.
Rodzice nie tracą nadziei, że Hania będzie kiedyś zdrowym dzieckiem.
– Przecież bardzo intensywna
rehabilitacja, ogromna miłość i wiara
potrafią zdziałać cuda! Już zdążyliśmy się o tym przekonać – Hania
widzi, choć ma dużą wadę wzroku.
Słyszy i rozumie, mimo że lekarze na
początku nie dawali na to większych
szans – opowiada pani Danuta.
Hania wciąż nie mówi – nie

potrafi powiedzieć „mamo”, nie
potrafi zawołać brata, gdy wybiegnie do drugiego pokoju. Szansą
dla dziewczynki jest przeszczep
komórek macierzystych – zabieg,
niestety, nie jest refundowany przez
NFZ. Gdyby udało się zebrać pieniądze, Hanię czekałoby minimum
5 podań allogenicznego przeszczepienia komórek macierzystych. Ich
zdolności regeneracyjne ułatwiają
naprawę uszkodzonych komórek
w organizmie dziecka, do których
doszło w wyniku niedotlenienia
okołoporodowego.
– Dla naszych dzieci oddamy
wszystko, jednak takiej kwoty po
prostu nie mamy… Teraz, gdy jest
szansa, że Hania może być zdrowa,
a w przyszłości samodzielna, nie
możemy jej zaprzepaścić. Musimy
zrobić wszystko, co tylko możliwe.
Bardzo trudno jest nam prosić o pomoc i wsparcie, ale nie mamy innego
wyjścia. Stoimy pod ścianą, murem,
którym jest brak pieniędzy na leczenie córeczki. Prosimy o pomoc … –
apeluje mama bliźniaków.
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ałkiem niedawno, bo 1 stycznia,
weszły w życie nowe regulacje
związane z ochroną przyrody (przez
niektórych nazywane z przekąsem
„lex Szyszko”). Najwyraźniej przepisy okazały się zbyt liberalne, bo
po niespełna pół roku do nowelizacji
zostały wniesione istotne poprawki.
Każdy, kto nosi się z pomysłem
wycięcia drzewa, powinien się zapoznać ze szczegółami nowych wymogów. Jakie są najważniejsze zmiany
obowiązujące od 17 czerwca?
Inaczej dokonujemy pomiaru
drzew przeznaczonych do wycinki.
Od początku roku można było bez
zezwolenia usuwać te z nich, których
obwód pnia, mierzony na wysokości 130 cm nie przekraczał 100 cm
(w przypadku kilku gatunków) lub
50 cm. Teraz chcąc rozeznać, czy
drzewo można wyciąć, jego obwód
trzeba mierzyć, jak dawniej, na
wysokości 5 cm. Nie potrzeba zezwolenia, jeśli obwód nie przekracza
50 cm, lub też 65 cm (jeśli chodzi
o kasztanowiec zwyczajny, platan
klonolistny i robinię akacjową) czy
80 cm (w przypadku topoli, wierzb
oraz klonów: jesionolistnego i srebrzystego),
Od 1 stycznia – bez względu na
obwód pnia – można było bez zezwolenia usuwać drzewa lub krzewy,
które rosną na nieruchomościach
stanowiących własność osób fizycz-

C

jb, foto: arch. rodzinne

nych i są usuwane w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Teraz przepis na
powrót zaostrzono. Nie trzeba, co
prawda, jak dawniej, starać się o zezwolenie, jednak jeśli drzewo przekracza określone rozmiary, wówczas przed wycinką należy zgłosić
w gminie zamiar usunięcia drzewa.
Urzędnicy w ciągu maksymalnie 21
dni dokonają oględzin. Po nich będą
mieć dwa tygodnie na ewentualne
zgłoszenie sprzeciwu wobec planowanej wycinki. Jeśli w tym okresie
nie będzie sprzeciwu, oznacza to
milczącą zgodę na dokonanie wycinki. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli
w ciągu 5 lat od oględzin właściciel
terenu, na którym przeprowadzono
wycinkę, przeznaczy go na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa.
Poprawka zmienia również reguły dotyczące usuwania drzew w pasie
drogowym – od stycznia można było
to robić bez uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, teraz przed ewentualną wycinką
trzeba się z nim skonsultować.
Nosząc się z zamiarem wycięcia
drzewa, warto zasięgnąć informacji w urzędzie miasta czy gminy.
W Knurowie pomocą w tej sprawie
służy Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta.
MiNa
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ile przed pierwszą licytacją nieruchomości przy ul. Parkowej 4
do komornika sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Gliwicach, Macieja
Kwapisza, zgłaszali się potencjalni
nabywcy, tak teraz chętnych nie
było.
Przypomnijmy, że za działkę
(0,4426 ha) ze zrujnowanymi budynkami (użytkowym o funkcji
gastronomicznej i gospodarczym)
tym razem trzeba było zapłacić 700
tys. zł. To dwie trzecie wartości oszacowanej na 1 mln 50 tys. zł.

O

– Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone – informuje Przegląd
komornik sądowy Maciej Kwapisz.
– Dworek wciąż jest własnością
prywatną, z której wierzyciel może
żądać podjęcia ponownej egzekucji.
Nie wcześniej jednak niż za 6 miesięcy. Być może wtedy trzeba będzie
powołać biegłego, który przeszacuje
wartość nieruchomości.
Póki co ruina wciąż będzie stwarzać zagrożenie dla bywalców parku
NOT, bowiem jej właścicielka nie
kwapi się do zabezpieczenia obiektu.
/g/
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SURERV]F]0LURV áDZ3HOF8F]HVW
QLF\ VSRWNDQLD SR ODWDFK FKFąF

]RVWDZLüÄQDPDFDOQ\´SRQLPĞODG

SU]HND] DOL SDUDILL GDWHN ] SU]H
]QDF]HQ LHP QD EXGRZĊ ZLWUDĪD
ZNRĞFLHOH±-HVWHĞP\QLH]Z\NOH

]DGRZROHQL±SU] \]QDMąG]LĊNXMąF
]DUD]HPNVSURERV]F]RZL]DPLáH
SU]\MĊF LH Z VDONDFK L NROHĪDQFH

.U\VW\Q LH /LGXFK ]D LQLFMDW\ ZĊ
LRUJDQL]DFMĊ

/bw/, foto: archiwum prywatne
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Knurów

ŮHJQDMFLHJLPQD]MD
&RĞVLĊNRĔF]\FRĞVLĊ]DF]\QD±RGZU]HĞQLD
PLHMVNLHJLPQD]MDSU]HFKRG]ąGRKLVWRULL3RGF]DV
Z]UXV]DMąF\FKXURF]\VWRĞFLSRĪHJQDQRW\FK
NWyU]\JLPQD]MDWZRU]\OLG\UHNFMĊQDXF]\FLHOL
LSUDFRZQLNyZREVáXJL

1DXF]\FLHOHQLHNU\OLáH]ĪHJQDMąFVLĊ]HVZRLPL
Z\FKRZDQNDPL

T

egoroczne pożegnanie trzecioklasistów było równocześnie pożegnaniem z gimnazjami w obecnym kształcie. Od 1
września Miejskie Gimnazjum nr
1 będzie częścią Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 1, MG nr 2 wejdzie
w struktury MSP nr 6, a MG nr 4 zostanie włączone do MSP nr 4. Zespół

Szkół nr 1, składający się z MG nr 3
i MSP nr 9, będzie przekształcony
w Miejską Szkołę Podstawową nr
9. Proces wygaszania gimnazjów
zakończy się w 2019 roku.

dŽĚŽƉŝĞƌŽƉŽĐǌČƚĞŬ
Wzruszająca uroczystość, zorganizowana przez Miejskie Gim-

3DF]\QD6XNFHVXF]QLyZ=63*LHUDãWRZLFH

=Å0LVLHPµQDSRGLXP

nazjum nr 1 w Kinie Scenie Kulturze, była okazją do wspomnień
i podziękowań. Uczniowie owacją
na stojąco pożegnali swoją dotychczasową panią dyrektor, nauczycieli
oraz pracowników obsługi, których
reprezentował Rudolf Franik.
– Nie żyje, nie kocha i nie umiera
się na próbę – brzmi to bardzo poważnie, ale myślę, że w tych słowach
kryje się jedno – odpowiedzialność za
to, co się robi. I ta odpowiedzialność,
jako dyrektorowi szkoły, towarzyszyła mi od 1999 roku, kiedy powstało
Miejskie Gimnazjum nr 1 – mówiła
Barbara Hankus, dyrektor MG-1. –
Dzięki zespołowi ludzi, współpracy
rodziców i uczniów udało mi się
stworzyć szkołę, o której myśli się
pozytywnie, którą po latach ocenia
się jako kameralną z życzliwą atmosferą wspierającą uczniów. Szkołę
pożądaną, do której pewnie jeszcze
chodziłoby wielu uczniów…
Knurowskie gimnazja przez
lata budowały swoją renomę, tworząc niezwykłą społeczność zdolną
nie tylko nauczyć, ale i wychować
młodzież.
– 1 września rozpoczynamy nowy
rozdział naszej działalności. Bo uważam, że nic się nie kończy – to jest
dopiero początek – podsumowała
dyrektor Hankus.

2ĞZLDWĊ F]HNDMą ]QDF]ąFH ]PLDQ\ 3RZUyW RĞPLROHWQLHM V]NRá\ SRGVWDZRZHM
WR Z\]ZDQLH GOD ZV]\VWNLFK NQXURZVNLFK SODFyZHN RĞZLDWRZ\FK 3RGF]DV
]DNRĔF]HQLDURNXZ0LHMVNLHM6]NROH3RGVWDZRZHMQU]DVWĊSFDSUH]\GHQWD
3LRWU6XUyZNDĪ\F]ąFXF]QLRPLQDXF]\FLHORPXGDQ\FKZDNDFMLSRG]LĊNRZDá
'DQXFLH 3OXFLH G\UHNWRU 063 ]D FLĊĪNą SUDFĊ SU]\JRWRZXMąFą SODFyZNĊ
GRUHIRUP\

Jb, foto: arch. MSP-7

%DUEDUD+DQNXVSRG]LĊNRZDáD5XGROIRZL)UDQLNRZL
LZV]\VWNLFKSUDFRZQLNRPREVáXJL]DODWDSUDF\

-E0L1DIRWR-XVW\QD%DMNR

foto-migawka

'RPLQLN$GDPF]\N 9,E 'DZLG3LRWURZVNL
9,D L$OLFMD5RĪHN 9D ]=HVSRáX6]NROQR
3U]HGV]NROQHJRZ*LHUDáWRZLFDFK]GRE\OL,,,
PLHMVFHSRGF]DV93RZLDWRZHJR.RQNXUVX:LHG]\
]=DNUHVX%H]SLHF]HĔVWZDZ5XFKX'URJRZ\P
Ä0LĞ%H]SLHF]HĔVWZD´

)RWRDUFKLZXP=63*LHUDáWRZLFH

– Finał składał się z testu wiedzy indywidualnej ze
znajomości przepisów ruchu
drogowego oraz pięciu zadań
zespołowych, takich jak m.in.
rysowanie znaków, opisywanie
czynności rowerzysty podczas
wykonywania manewrów, odczytywanie kolejności przejazdu
na skrzyżowaniu – informuje
Teresa Ral, nauczycielka zajęć
technicznych w ZSP w Gierałtowicach. – Dzieci prezentowały bardzo wysoki poziom
wiedzy, wykazując się doskonałą
znajomością przepisów ruchu
drogowego.
Dzięki wiedzy i umiejętnościom drużyna z Gierałtowic
zajęła III miejsce. Do domów
uczniowie wrócili z pucharem, dyplomami, maskotkami i nagrodami. I satysfakcją
oczywiście...

1D NRPHUV F]\OL EDO QD ]DNRĔ
F]HQLH QDXNL Z JLPQD]MXP WU]H

FLRNODVL ĞFL ] 0LHMVNLH JR *LPQD

=DGRZROHQL]GRE\ZF\,,,PLHMVFD

]MXPQUSU]\JRWRZ\ZDOLVLĊRG

SDUXW\JRGQL']LHZF]\Q\V]XNDá \
RGSRZLH GQLHM VXNLHQN L FKáRSF\
±JDUQLWXUX.RPHUVRWZRU]\áWUD
G\F\MQ\ SRORQH] :VSyOQ\ WDQLHF

XF]QLyZLQDXF]\FLHOLE\áSUHOXGLXP
GRGDOV]HM]DEDZ\$WDWU ZDáDGáX
JR±ZNRĔFXWRRVWDWQLWDNLEDO«

-EIRWR3LRWU%DUFKDĔVNL

Oprac. bw
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Knurów, Konin

1DFDã\FKMH]LRUDFKP\
7U]\QDĞFLHQLHSHáQRVSUDZQ\FKRVyESU]H]W\G]LHĔĪHJORZDáR
SRNRQLĔVNLFKMH]LRUDFK7DP]GDODRGURG]LFLHOVNLHJRSDUDVROD
RFKURQQHJRXF]\á\VLĊVDPRG]LHOQRĞFLLVLHELHQDZ]DMHP

Adam i Maksymilian, wyjazd
wspominają z uśmiechem. Adam ma
szczególne powody do zadowolenia –
podczas jednego z rejsów oświadczył
się swojej koleżance.
- Wszystko mi się podobało –
mówi Maksymilian. – Pływaliśmy
łódką „Langustą”, chodziliśmy do
sklepu i zwiedzaliśmy kościół.
- Mieliśmy niezłą frajdę – dodaje
Adam. – Nauczyłem się gotować!
Dla Pawła Porucznika był to już
drugi turnus.
- Wyjazdy pomagają nam się
zintegrować, lepiej się poznajemy,
wiemy, jak sobie pomóc – tłumaczy
Paweł. – Uczestnicy inaczej się zachowują, gdy są rodzice, inaczej, gdy są
sami - przede wszystkim są bardziej
otwarci.
Wyjazdy usamodzielniające to

dla wielu osób niepełnosprawnych
pierwsza tak długa wycieczka bez
rodziców.
- A przecież w większości to już
nie są dzieci, ale dorosłe osoby –
mówi Kamil Rajca, terapeuta na
co dzień związany z ośrodkiem w
Borowej Wsi. – Rodzice kochają
swoje dzieci, chcą dla nich jak najlepiej, ale czasami muszą pozwolić
funkcjonować im samodzielnie,
wypuścić na chwilę z gniazda. Na
wyjeździe okazało się, że uczestnicy
bardzo dobrze sobie radzą i potrafią stworzyć świetną społeczność.
Mam wrażenie, że wyjechały dzieci,
a wróciły dorosłe osoby odpowiedzialne za siebie i za kolegę, który
czasem jest słabszy i z czymś sobie
gorzej radzi.
Podobnego zdania jest Monika
Orlof-Jagiełło.
- To są właśnie zauważalne efekty
wyjazdów: poznanie siebie i przekonanie się, że potrafię…
Na wyjazd stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie (8 tys. zł)
ze środków gminy Knurów z puli
przeznaczonej na wsparcie realizacji
zadań publicznych dla organizacji
pozarządowych. 5 tys. złotych wyłożyło stowarzyszenie.
Jb, foto: arch. stowarzyszenia

:\MD]GE\áF]DVHPLQWHJUDFMLLURG]HQLD
VLĊQRZ\FKSU]\MDĨQL

W

yjazd usamodzielniający
na żagle był dla trzynastu
członków Stowarzyszenia
Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
podróżą w nieznane i próbą sił. Już
sama decyzja o opuszczeniu oswojonej domowej przestrzeni wymagała
odwagi i to zarówno od uczestników,
jak i ich rodziców.
Obóz żeglarski w Koninie był
trzecim wyjazdem usamodzielniającym, zorganizowanym przez stowarzyszenie. Priorytetem na wyprawach jest nauka codzienności – od
gotowania, sprzątania, poruszania
się komunikacją miejską aż po tworzenie więzi społecznych. Uczestnicy
pod okiem opiekunów – terapeutów

Moniki Orlof-Jagiełło i Kamila Rajcy
oraz Marcina Porucznika, spędzili w
Koninie siedem dni.
- Przed wszystkim codziennie
uczestniczyliśmy w zajęciach żeglarskich. Na początku był strach – już
samo wejście na żaglówkę nie było
łatwe – opowiada Monika Orlof-Jagiełło, ze stowarzyszeniem związana
od pięciu lat, prowadząca zajęcia z
choreoterapii. – Panowie z klubu
żeglarskiego Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” bardzo nam pomogli,
tłumaczyli, pokazywali, jak sterować,
jak chwytać liny. Mieliśmy również
kurs pierwszej pomocy na wodzie.
Między zajęciami dużo spacerowaliśmy, zwiedzaliśmy okolice, graliśmy
w gry i oczywiście – tańczyliśmy.

8F]HVWQLF\]áDSDOLEDNF\ODĪHJORZDQLD

yZL
JR=ZLą]NX (PHU\ WyZ5HQFLVW
6HQLRUyZ].RáD QU3ROVNLH
LyGá
PUD]HP]HZSU] \JRG\SU]\Z
,QZDOLGyZFLąJQLHZĞZLDW7\
LOQDUHSUH]HQ
ODWDV
LWDQLH
SU]\Z
FD1D
ZRGOHJáHRGVLHELHPLHMV
PHN
]LOL=D
]ZLHG
LVá\.QXURZLDQLH
WDFMD VHQLRU yZXGDáDVLĊGR:
Ċ2G
HáNRZ \PZMHFKDOLQD&]DQWRUL
3UH]\GHQFNLLZ\FLąJLHPNU]HV
LHGDOHNLP8VWURQLX
ĊOLZQ
GSRF]
DĪHĔR
LFKZU
JyUVN
± WR ]DVáX JD
HĪ
UyZQL

L]DFMD
RUJDQ
 3RJRG D E\áD GRVNR QDáD
X
6WDQLV áDZD 5XG]N LHJR NWyUHP
SU]HZRGQLF ]ąFHJR NRáD SDQD
\QD
VSĊG]RQ\ F]DV ± PyZL .U\VW
G]LĊNXMHP\ ]D WDN ZVSDQLDOH
1RZDNRZVNDF]áRQNLQLNR áD

)RWRDUFK.RáRQU3=(5L,

8

Foto: Kazimierz Ostrowski

foto-migawki

1LHGRĞüQDW\PRVyE]HPHU\FNLHMÄ&]ZyUNL´]RSLHN
XQNą6WHIDQLą0D]XUZ \EUDáRVLĊQD.DV]XE\GRPLHM
VFRZRĞFL:G]\G]H%DZLOLWDPSU]H]W\G]LHĔ]F]áRQNDP
L.RáDÄ:LOF]D´SRGSU]HZRGQLFWZHP.U\VWLDQD'XGND
1LHWUDFLOLDQLFKZLOL2GZLHG]LOLJGDĔVNą2OLZĊPRORZ6R
SRFLH:HVWHUSODWWH0X]HXP+\PQX1DURGRZHJRZ
%ĊGRPLQLH1DSRĪHJQDQLHSLĊNQ\FK.DV]XERGE\OLUHMVVW
DWNLHPSR-H]LRU]H:G]\G]NLP
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ĝZLDGNDPLXURF]\VWHJRRWZDUFLDĪáRENDE\OLVDPRU]ąGRZF\SU]HGVWDZLFLHOHLQVW\WXFMLSODFyZHNRĞZLDWRZ\FKSURMHNWDQWD
Z\NRQDZF\RUD]OLF]QLHSU]\E\OL±URG]LFH]G]LHüPL

.QXUyZ0LHMVNLŮãREHNRILFMDOQLHRWZDUW\

.UDLQD0DOXV]ND
F]HNDQDG]LHFL

3ODFyZNĊSRĞZLĊFLáNV
SURERV]F].U]\V]WRI7DEDWK
V\PEROLF]Q\NOXF]GR
ĪáRENDSU]HND]DáG\UHNWRU
0DáJRU]DFLH'RUDELDOH
SUH]\GHQW$GDP5DPV

:ĞURGRZHSRSRáXGQLHQRZRZ\EXGRZDQ\ĪáREHN
RILFMDOQLHRWZRU]\áVZRMHSRGZRMH:SODFyZFH
RSLHNĊ]QDMG]LHQDZHWG]LHFL

Ż
8URF]\VWRĞüRNUDVLá\
G]LHFLĊFHZ\VWĊS\

2ELHNW
GRFHQLá
G\UHNWRU
$GDP
2VWDOHFNL

łobek został wzniesiony przy
ul. Wiosennej. Ma cztery oddziały. Jest w stanie zaopiekować się czterokrotnie większą
liczbą dzieci niż było to możliwe do
tej pory.
Obiekt jest w y posa żony we
wszystko, co potrzebne, by maluch
czuły się znakomicie. Bezpieczny, pozbawiony barier architektonicznych, za to z odpowiednimi
udogodnieniami. Z obszerny m
podwórkiem, przemienionym w
atrakcyjny plac zabaw. I parkingiem
pozwalającym rodzicom podjechać
niemal pod same drzwi.
- Oddajemy naszym dzieciom
nowoczesny, przyjazny i estetyczny

3RGREDQDPVLę

3LHUZV]HJRGQLDZĪáRENXQLH
PRJąVLĊGRF]HNDü

2GQLXRWZDUFLDSU]\SRPLQDüEĊG]LHSLĊNQ\
ĞZLHUNSRVDG]RQ\ZHVSyá]HVSyáSU]H]G]LHFL
]SRPRFąSUH]\GHQWD

ŮãREHN]ORJR

„Kraina Maluszka” – to oficjalna nazwa knurowskiego żłobka. Nazwa i logo zostały wyłonione spośród kilkudziesięciu propozycji zgłoszonych na konkurs
rozpisany przez magistrat.

Autorką zwycięskiego projektu jest knurowianka Mariola
Pinocy. Dzieło, które zajęło drugie miejsce („Motylkowe abc”)
s t wor z y ł a A n na B a r a ń s k a z
Gliwic. „Maluchowo” to pomysł
knurowianki Joanny Piątek, doceniony na trzecie miejsce.

=Z\FLĊĪF]\QLNRQNXUVX0DULROL3LQRF\
SRJUDWXORZDOLSUH]\GHQFL$GDP5DPV
L3LRWU6XUyZND
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obiekt w przeświadczeniu, że będą
się tutaj dobrze bawić pod opieką
profesjonalnej kadry – mówił podczas
otwarcia prezydent Knurowa Adam
Rams. – Budowie naszego żłobka
towarzyszyło wiele trudności. To
przykład, kiedy firma wyłoniona w
trybie obowiązującego prawa zeszła
z placu budowy, wskutek czego nastąpiło opóźnienie i szereg innych problemów. Musieliśmy się z tym zmierzyć i
uczyniliśmy to. Dzisiaj przekazujemy
placówkę do użytku, a niebawem
rozpoczniemy w tym rejonie kolejną
inwestycję, umownie zwaną Aleją
Platanów.
Piękny obiekt docenił dyrektor
generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Adam Ostalecki. Świadkami tej ważnej dla miasta chwili
byli samorządowcy, przedstawiciele
instytucji, organizacji i stowarzyszeń, projektanta, wykonawcy, m.in.
przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa z wiceprzewodniczącymi Henrykiem Hibszerem i Jerzym
Pachem oraz radnymi, wicestarosta
Powiatu Gliwickiego Ewa Jurczyga,
dyrektorzy knurowskich placówek
oświatowych. Nade wszystko zaś rodzice i dzieci, którzy licznie przybyli,
by na własne oczy zobaczyć, jak „od
kuchni” wygląda Kraina Maluszka.
Honory gospodarzy pełnili pospołu: wiceprezydenci Piotr Surówka
i Barbara Zwierzyńska, sekretarz
Piotr Dudło, dyrektor Miejskiego
Centrum Edukacji Anna Misiura
oraz – oczywiście - dyrektor żłobka
Małgorzata Dorabiała.
Uroczystość okrasiły występy
dzieci. Był, a jakże, urodzinowy tort.
W niebo wzleciały balony. O zaraniu
żłobka przypominać będzie piękny
świerk, posadzony przez malców i
pomagającego im prezydenta. Chwili
modlitwy przewodził, poświęcając
placówkę, ks. Krzysztof Tabath,
proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Koszt inwestycji to około 8 mln
zł. Pieniądze pochodzą z budżetu
miasta i dofinansowania w ramach
programu „Maluch”.
/bw/
)RWR%RJXVáDZ:LON
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rozrywka nr 26
- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

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).

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz
29.06.2017 r.
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
CZWARTEK
numeru (decydujeAuta
data stempla
3 -2D pocztowego).

26

- godz. 10.00, 18.00
Auta 3 -3D
- godz. 16.00
Król Artur. Legenda miecza -2D napisy
- godz. 20.00

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

6]\PRQ&]HUZLľVNL].QXURZD

0LFKDãŮHPãD]5\EQLND

ur. 12.06.2017 r., 3690 g, 57 cm

ur. 19.06.2017 r., 3650 g, 55 cm

$QWRQL.DOLQRZVNL].QXURZD

$PHOLD2WUęED]&]HUZLRQNL

ur. 20.06.2017 r., 2690 g, 49 cm

ur. 20.06.2017 r., 3150 g, 50 cm

$OLFMD3DOXV]HN].QXURZD

2OLZLD=LHPLľVND]*OLZLF

ur. 20.06.2017 r., 2660 g, 46 cm

ur. 20.06.2017 r., 4400 g, 58 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
24/2017 brzmiało: „RĘKOPIS”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Radosław Fogel.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

3.07.2017 r.
321,('=,$à(.
Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
- godz.
10.00, 16.00
Prawidłowe
rozwiązanie
rozrywki z nr.
Gru,
Dru i Minionki
dubbing
38/2016
brzmiało:
„GKA”. 3D
Podwójny
bilet
- godz.
18.00
do kina otrzymuje
AARZ.
Gratulujemy! Po

(PLOLD'HEXGDM]2U]HV]D

-DNXE-y]HIRZVNL].QXURZD

ur. 21.06.2017 r., 3070 g, 54 cm

ur. 21.06.2017 r., 2790 g, 52 cm

odbiór zapraszamy
do redakcji.r.
4-5.07.2017
:725(.ĝ52'$
Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
- godz. 10.00, 18.00
Gru, Dru i Minionki 3D dubbing
- godz. 16.00

30.06.2017 r.
3,Ą7(.
Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
- godz. 18.00,10.00
Gru, Dru i Minionki 3D dubbing
- godz. 16.00

0DUW\QD2U]HFKRZVND]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q
ur. 21.06.2017 r., 3900 g, 55 cm

5REHUW+DMGXF]HN]H6WDQRZLF
ur. 22.06.2017 r., 3490 g, 52 cm

1.07.2017 r.
SOBOTA
Gru, Dru i Minionki 3D dubbing
- godz. 14.00
Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
- godz. 16.00, 18.00
2.07.2017 r.
NIEDZIELA
Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
- godz. 14.00, 18.00
Gru, Dru i Minionki 3D dubbing
- godz. 16.00
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3DXOLQD.U]\ZDľVND]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

-XOLD'ãXJDV]HN].QXURZD

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

ur. 22.06.2017 r., 3150 g, 52 cm

ur. 24.06.2017 r., 2980 g, 54 cm
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.QXUyZ=WUDG\FMċZQRZRF]HVQRœþF]\OL

2GZU]HœQLDOHNFMH]URERWDPL
.LONXX]GROQLRQ\FKSDVMRQDWyZSURJUDPRZDQLD]0LHMVNLHM6]NRá\
3RGVWDZRZHMQU]DFLHUDUĊFHQDP\ĞOĪHSRZDNDFMDFKEĊG]LHPRJáR
NRQVWUXRZDüURERW\ZUDPDFKSUDFRZQLVILQDQVRZDQHM]EXGĪHWX
RE\ZDWHOVNLHJR

=DMĊFLD]URERWDPLGRVWDUF]\á\G]LHFLRP
VSRURIUDMG\

-N

a początku nie czułam tego
projektu, bo nie wiedziałam, o co w nim chodzi
- przyznaje dziś dyrektor Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2, Teresa
Bochenek.
Wątpliwości szybko ustąpiły
miejsca przekonaniu, że warto jednak powalczyć o środki z budżetu
obywatelskiego na sfinansowanie
pracowni robotycznej. Przyczynili
się do tego rodzice, którzy projekt
wymyślili, i Łukasz Michalak, który
go następnie złożył w Urzędzie Miasta. Dzięki temu „Dwójka” otrzymała 88 267 zł na zakup pomocy
dydaktycznych (w tym laptopów,
tabletów, klocków WeDo i Mindstorms o dwóch stopniach trudności). Pierwsza grupa nauczycieli jest
już po szkoleniu z klocków WeDo,
druga spotka się w tym celu pod
koniec sierpnia.
- Wszyscy świetnie się bawili -

mówi dyrektor szkoły. - Okazało
się, że klocki mogą mieć zastosowanie
także w nauczaniu fizyki i biologii.
Celem projektu „Z tradycją w
nowoczesność...” jest rozbudzenie
u dzieci zainteresowań oraz popularyzacja nauk technicznych i
mechanicznych. A że „Dwójka” już
teraz programistami stoi, świadczą
sukcesy uczniów w ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursach.
Ponadto szkoła dołączyła do programu „Klasa z ECDL”, pozwalającym uczniom zdobyć uznany na
całym świecie certyfikat, potwierdzający niezbędne umiejętności
komputerowe. Spora w tym zasługa
Małgorzaty Sznapki, nauczyciela
informatyki.
Dzień przed z a kończeniem
roku szkolnego inst r u k tork i z
Fabryki Naukowców zapoznały
uczniów z robotami budowanymi
z klocków. Była więc okazja zoba-

.QXUyZ5XGDŒOċVND

czyć w akcji m.in. robota sprzątającego i węża.
Sądząc po minach dzieci, wakacje powinny upłynąć im na oczekiwaniu na pierwsze zajęcia w pracowni robotycznej.
SJIRWR3DZHá*UDGHN

5RERW\]EXGĪHWX
RE\ZDWHOVNLHJR
WRQDUD]LHMHG\Q\]RĞPLXSURMHN
WyZZ\EUDQ\FKZ(G\FMLNWyU\
]UHDOL]RZDQRZSURF3R]RVWDáH
PLQ NDPHU\ QD RVLHGOX :RMVND
3ROVNLHJR,,EXGRZDPLQLFHQWUXP
UHNUHDFMLSU]\XO.R]LHáNDEXGRZD
PLHMVFSRVWRMRZ\FKSU]\XO6]NRO
QHM  DOER F]HNDMą QD ILQDOL]DFMĊ
SRZLą]DQ\FK]QLPLLQZHVW\FMLDOER
VąQDHWDSLHSURMHNWRZDQLD

Alternatywa

1DSRGLXPWU]\UD]\Å$µ
$FXVWLFD0XVD$OWHUQDW\ZDL$SODX]]HVSRá\]2ĞURGND
0DWND%RĪD8]GURZLHQLH&KRU\FKZ.QXURZLH]RVWDá\
GRFHQLRQHSRGF]DV,,,3U]HJOąGX$PDWRUVNLHM6]WXNL2VyE
1LHSHáQRVSUDZQ\FK 3$6]21

custica Musa z Warsztatu Terapii Zajęciowej gra i śpiewa
od ponad 10 lat. I choć w tym czasie
nieraz sięgała po najwyższe laury
przeglądów i festiwali, to każdy
kolejny sukces dodaje jej skrzydeł.
Anna Holik (wokal), Grażyna
Kłósko (tamburyn), Michał Hein
(werbel) i Mirosław Borsuk (gitara)
przygotowywali się do debiutu w
imprezie kilka miesięcy. Praca nad
doborem piosenki, podkładem i
artykulacją przyniosła efekt - z III
Przeglądu Amatorskiej Sztuki Osób
Niepełnosprawnych Acustica Musa

A

wróciła z I nagrodą w kategorii wokalno-instrumentalnej. Jurorzy docenili interpretację piosenki „Oszukać los” z repertuaru Ani Wyszkoni.
- Zawsze towarzyszą nam emocje
- mówi opiekun zespołu, Mirosław
Borsuk. - A radość z wygranej jest
nie do opisania. Wiadomo, wiążą
się z tym zdjęcia, gratulacje, podział
nagród. Jeśli dyplom dostajemy w
jednym egzemplarzu, trzeba go powielić dla każdego.
Ostatnio zespół odbył mini
tournée, prezentując po kilka piosenek z repertuaru wystarczającego

na prawie godzinny koncert.
„Między nami Adamsami” to
tytuł przedstawienia, które z pewnością zapadło w pamięć uczestników inauguracji Knurowskich
Dni Integracji. Brawurowej grze
aktorów: Justyny Olejniczak, Joanny Smykały, Renaty Skałeckiej,
Martyny Spierewki, Artura Janisza,
Waldemara De Lamberta i Michała
Belkiusa, towarzyszyły wówczas
salwy śmiechu i gromkie brawa.
Spora w tym zasługa dowcipnego
scenariusza Dariusza Jezierskiego i
reżyserii Anny Maksym.

- To był nasz drugi czy trzeci
występ. Spektakl, jak my to mówimy, jeszcze „nie pływał” - przyznaje
reżyserka. - Lata pracy sprawiły, że
aktorzy potrafią przyswoić duże partie
tekstu i odnaleźć się na scenie. Towarzyszy im ta sama trema. Nawet kiedy
coś im nie wychodzi, podpowiadają
sobie, pamiętając przy tym o grze.
Sceniczna samodzielność połączona z komediowym talentem
Aplauz

Acustica Musa
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przyniosły Alternatywie ze Środowiskowego Domu Samopomocy I
miejsce w P.A.Sz.O.N., w kategorii
teatr, zaś Waldemar De Lambert
otrzymał wyróżnienie za indywidualność sceniczną.
Powody do zadowolenia ma
też teatr ruchu Aplauz z Warsztatu
Terapii Zajęciowej, kierowany przez
Agnieszkę Kabiczke, a nagrodzony w
P.A.Sz.O.N III nagrodą. Tym razem
Mariola Mateja, Janusz Przyklenk,
Marek Skrzypek, Marzena Kaczmarzyk, Ewelina Bialucha, Katarzyna
Woźniak i Kornelia Szmatlok skupili
się nie ograniczeniach, a na swoich
mocnych stronach. Mimo że odeszli
od tematu niepełnosprawności, to
przesłanie zawarte w spektaklu pt.
„Walcz!” chwyciło jurorów i publiczność za serca.
- To miłe, że zostaliśmy zauważeni i docenieni - komentuje
Agnieszka Kabiczke.
Warto dodać, że „Walcz!”, podobnie jak poprzednie spektakle
Aplauzu, powstał według jej autorskiego scenariusza.
W kategorii taniec zespół My
Dance (ŚDS) pod kierunkiem Eweliny Maj otrzymał wyróżnienie.
/pg/
)RWR.U]\V]WRI*RáXFK
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6]XNDPNUDZFRZHMGRV]\FLDILUDQL]DVáRQ
SHáQ\HWDW3\WDQLDSURV]ĊNLHURZDüSRGQU
WHO
26-27/17

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
&=<ĝ&,.7HO
7-26/17

=DWUXGQLĊ VROLGQą RVREĊ GR NRV]HQLD WUDZ
3UDFDVH]RQRZD7HO
26-27/17

'RFLHSODQLH HOHZDFML SRGELWNL 0DORZDQLH
HOHZDFML * áDG]LH PDORZDQLH UHPRQW\
NRPSOHNVRZH7HO
23-26/17

.UDZFRZD V]XND SUDF\ GRU\ZF]HM Z ]D
NUHVLH SU ]HUyENL ZV]\ ZDQLH ]DPNyZ
VNUDFDQLH]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQ
LWS ZGRPX3RVLDGDPGREUąPDV]\QĊGR
V]\FLD PDUNL 6LQJLHU RSUyF] WHJR SLHF]H
QLH FLDVW Z GRPX OXE X NRJRĞ JRWRZDQLH
L RSLHND RUD] SRPRF SU]\ RVRELH VWDUV]HM
7HO
19/17-odw.

6=8.$035$&<

0ĊĪF]\]QD ODW  SLOQLH V]XND SUDF\ 7HO

1/17-odw.

'RFLHSOHQLDEXG\QNyZPDORZDQLHGRPyZ
UHPRQW\HOHZDFML7HO
5-26/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    

1-26/17

6HUZLVNOLPDW\]DFML±SURPRFMD]á7HO

16-39/17 Y

'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDG
F]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
LWS RUD] SU]HUyENL NUDZLHFNLH .QXUyZ L
RNROLFH7HO
14/17-odw.

(PHU\WNDV]XNDSUDF\±VSU]ąWDQLHLP\FLH
RNLHQ7HO
3-26/17

0RQWXMąF\ DXWRPDW\F]QH ]DPNQLĊFLD GR
EUDPV]XNDSUDF\7HO
15-odw.

2SLHNXQGR]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLHSVyZ
7HO
2/17-odw.

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą Z
VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP 7HO


'RãċF]GRGDZFyZ
lipca (niedziela) w godz. 8.3013.30 będzie można oddać krew
w autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który stanie przy kościele
pw. św. Cyryla i Metodego.
Aby oddać krew trzeba być

2

zdrowym, mieć 18-65 lat, ważyć
co najmniej 50 kg i mieć przy sobie
dokument ze zdjęciem. Ważna
uwaga: przed oddaniem krwi należy koniecznie zjeść lekki posiłek.
/g/

ogłoszenie

-

INFORMACJA

1/17-odw.

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDPSUDF\OXEQDZLąĪĊZVSyáSUDFĊ7HO

1/17-odw.

1,(58&+202ć&,

Zaproszenie

6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUD
FDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
7HO
15-odw.

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO

3UH]\GHQW0LDVWD.QXUyZLQIRUPXMHĪHQDWDEOLF\RJáRV]HĔZVLHG]LELH
8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZSU]\XOGU)ORULDQD2JDQDRUD]Z%LXOHW\QLH
,QIRUPDFML 3XEOLF]QHM ZZZNQXURZELSLQIRSO SRGDQR GR SXEOLF]QHM
ZLDGRPRĞFLZ\ND]\QU*3QLHUXFKRPRĞFLVWDQRZLąFHMG]LDáNLQU
LSRáRĪRQHMZ.QXURZLHSU]\XO:LQFHQWHJR:LWRVD
LDO/LSRZHMSU]HZLG]LDQHMGRVSU]HGDĪ\ZGURG]HSU]HWDUJXXVWQHJR
QLHRJUDQLF]RQHJR
ogłoszenie

-

INFORMACJA

1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU]H RSLHNXQNL
GOD G]LHFL  ODW GRĞZLDGF]HQLD  7HO

6SU]HGDP SRNRMRZH PLHV]NDQLH QD SDU
WHU]H SU]\ XO 3RF]WRZHM Z .QXURZLH 7HO

24-27/17

6SU]HGDP G]LDáNĊ EXGRZODQą .QXUyZ XO
0DWHMNL7HO

1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z RFKURQLH Z RNROLFDFK
. Q X U R Z D S R N X U V L H R V R E D ] O H N N L P
V W R S Q L H P  Q L H S H á Q R V S U D Z Q R Ğ F L   7H O 


0LHMVNL =HVSyá *RVSRGDUNL /RNDORZHM L $GPLQLVWUDFML SRGDMH GR
ZLDGRPRĞFLZ\ND]QUORNDOLXĪ\WNRZ\FKSU]H]QDF]RQ\FKGR
Z\QDMPXOXEG]LHUĪDZ\]GQLDU
:\ND]WHQZ\ZLHV]RQ\MHVWQDWDEOLF\RJáRV]HĔZVLHG]LELH0=*/L$
SU]\ XO )ORULDQD  RUD] ]DPLHV]F]RQ\ QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM  %,3
8U]ĊGX0LDVWD
,QIRUPDFMLPRĪQD]DVLĊJQąüZ']LDOH7HFKQLF]Q\P0=*/L$ SRN
QU OXEWHOHIRQLF]QLHQUWHO

1/17-odw.

23-26/17

02725<=$&-$
$XWR VNXS ]D JRWyZNĊ NDĪG\ VWDQ 7HO

13-26/17

6NXS VDPRFKRGyZ PRWRF\NOL ± JRWyZND
7HO
17-26./17

6NXS VDPRFKRGyZ SáDFLP\ QDMZLĊFHM 7HO

1-25/17

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

6NXSVNRURGRZDQ\FKUR]ELW\FKGRZ\UHMH
VWURZDQLD7HO
13-26/17

7D Q L R V S U ]H G D P 5 ( 1 $8 /7 0 (* $ 1 (
USU]HELHJW\V7HO
ZLHF]RUHP
17-odw. Y

'$035$&õ

.21752/(5 -$.2ĝ&, ± :VSDUFLH SUR
GXNFML0LHMVFHSUDF\*OLZLFH'áXJRWUZDáD
ZVSyáSUDFD L OLF]QH SUHPLH :\ĞOLM VPV R
WUHĞFL 35$&$ OXE ]DG]ZRĔ 
2GG]ZRQLP\ GR &LHELH ] RIHU Wą SUDF\
UHNUXWDFMD#FUVSROVNDFRP
26/17

2IHUWD SUDF\ QD VWDQRZLVNR RSHUDWRUDNR
SDUNR áDGRZDUNL -&% &; GRĞZLDGF]HQLH
 ODWD   XPRZD R SUDFĊ .RQWDNW WHO 

25-26/17
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:LHVáDZ&LV]HZVNL]RVWDá
Z\UyĪQLRQ\2G]QDNą
=DVáXĪRQ\5DWRZQLN:235

0áRGVL5DWRZQLF\:235

Ratownik - to brzmi dumnie
Cieszę się, że jesteście w naszym
mieście i dziękuję Wam za to.
Dziękuję tym, którzy obecnie
kierują Oddziałem Miejskim
WOPR oraz zabezpieczają nasze
obiekty i akweny, ale pamiętam
doskonale również o tych, którzy
tworzyli ratownictwo wodne w
Knurowie i mam tu na myśli
m.in. pana Konrada Sobieraja.
W czasie Walnego Zjazdu
27 osób otrzymało legitymacje Młodszego Ratownika
WOPR: Mateusz Dembia,
Marcin Gaik, Natalia Jakubowska, Filip Kciuk, Aleksandra Kostrzak, Emilia Krupicz,
Patryk Kwietniewski, Filip
Lewicki, Łukasz Machulik,
Dominik Ma lczyk, Agata
Marek, Alicja Matuszek, Jakub Nocoń, Artur Nowak,
Magdalena Ociepa, Szymon
Ociepa, Przemysław Pikosz,
Szymon Romanów, Dominik
Romanów, Aleksandra Siwiecka, Tomasz Sosna, Aleksandra Suchanek, Mikołaj
Szakoła, Dawid Szolc, Karolina Szulim, Justyna Szulim,
Marta Szydłowska.

Foto: Piotr Skorupa

J

Waldemara Mutza.
Brązową Honorową Odzna kę WOPR Za Zasługi
otrzymali: Bartłomiej Bober,
Adam Ficoń, Elżbieta FiraSerwusiak, Sławomir Kotowicz, Grzegorz Piontek, Ola
Podsiadło, Dawid Stolarek.
Odznaką Zasłużony Ratownik WOPR został wyróżniony Wiesław Ciszewski.
Złotą Honorową Odznakę
Śląskiego WOPR Za Zasługi
otrzymali: Weronika Galus,
Marcin Baran, Sławomir Jakubowski, Zdzisław Kałka,
Anna Dzwonek, Mariusz Łukaszczuk, Adam Marquardt,
Jagoda Orlik, Agnieszka Pijanowska, Daniel Ramos, Grzegorz Stanik, Justyna Niedziela, Mirella Tumula, Robert
Wladarz, Karolina Zajonc i
Wojciech Zajonc.
Srebrną Honorową Odznakę Śląskiego WOPR Za Zasługi
wyróżniono Kacpra Dziublińskiego, Alicję Furtak, Wiktorię
Furtak i Katarzynę Gaik.
Wy róż n ien ia w rę cz a ł
m.in. prezydent Knurowa
Adam Rams, który w swym
w ystąpieniu powiedział: -

1RZLPáRGVLUDWRZQLF\:235ZUD]]RUJDQL]DWRUDPLNXUVX
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OM WOPR Knurów
G]LĊNXMH
=DU]ąGRZL/:60
]DXGRVWĊSQLHQLH
Klubu Gama
ZFHOXSU]HSURZDG]HQLD
:DOQHJR=MD]GX

.RQUDG6RELHUDMQDOHĪ\GRSUHNXUVRUyZ
UDWRZQLFWZDZRGQHJRZ.QXURZLH

3UH]\GHQW.QXURZD$GDP5DPVGRFHQLD
SUDFĊLZ\V]NROHQLHUDWRZQLNyZ
3RGREQHJR]GDQLDMHVWSU]HZRGQLF]ąF\
5DG\0LDVWD7RPDV]5]HSD ]SUDZHM

PiSk
Foto: Piotr Skorupa

Gotowi do niesienia pomocy
Foto: Piotr Skorupa

ak już informowaliśmy,
Oddział Miejski Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie ma nowy zarząd, na
którego czele ponownie stanął
prezes Adam Kubica.
Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy był doskonałą okazją do wyróżnienia
ratowników.
Złotym Medalem Za Zasługi dla WOPR (z baretką)
wyróżniono Jerzego Pacha.
Brązowy Medal Za Zasługi dla WOPR (z baretką)
otrzymali Wiesław Brzeziński
i Zbigniew Wawrzykowski.
Złoto ZG z wieńcem laurowym wręczono Bogdanowi Leśniowskiemu, Piotrowi Surówce i Adamowi Wiśniowskiemu.
Złoto ZG z liściem laurowym otrzymali Adam Kubica, Krzysztof Stolarek i Marek
Leszczyński.
Złotą Honorową Odznakę
WOPR Za Zasługi otrzymała
Alicja Stachura.
Srebrną Honorową Odzna ką WOPR Za Zasługi
w y różniono Pawła Bobaka, Roberta Dziublińskiego i

-HGQ\P]HOHPHQWyZ
HJ]DPLQXE\áRKRORZDQLHPDQHNLQD

czerwca br. odbył się
dwuczęściowy (teoretyczny i praktyczny) egzamin
na młodszego ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Po sprawdzeniu
nabytej wiedzy i umiejętności,
młodszymi ratownikami zostali: Wiktoria Benisz, Michał
Domżoł, Szymon Dudziński,
Bartosz Gawrysiak, Mariusz
Kernbach, Karol Krawczyk,
Jakub Lewicki, Adam Lipiński, Miłosz Marszałek, Dawid
Molenda, Tymoteusz Pająk,
Martyna Surówka, Mateusz
Śnieżek i Małgorzata Wasilewska.

24
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1DMOHSV]H]HVSRá\WHJRURF]QHJRWXUQLHMXSLáNDUVNLHJRSUDFRZQLNyZ.:..QXUyZ6]F]\JáRZLFH

Foto: Stefan Rusinowski

'HF\GRZDã\U]XW\NDUQH

'ZDQDĞFLHGUXĪ\Q]áRĪRQ\FK]SUDFRZQLNyZ.RSDOQL:ĊJOD.DPLHQQHJRÄ.QXUyZ
6]F]\JáRZLFH´U\ZDOL]RZDáRR]Z\FLĊVWZRZWUDG\F\MQ\PWXUQLHMXSLáNDUVNLP
ozgrywki toczyły się na
bocznym boisku Stadionu Miejskiego. Tego samego,
na którym wielu z obecnych
pracowników kopalni, przed
lat y reprezentowa ło ba rwy Concordii, a wcześniej

R

Górnika. W turnieju brali
też udział... obecni piłkarze
4-ligowca z Knurowa, czego
dowodem jest obecność w finale takich zawodników-górników, jak Tomasz Czerniak,

'\UHNWRUNRSDOQL±*U]HJRU]0LFKDOLNZUĊF]D
SXFKDU]DPLHMVFHNDSLWDQRZLGUXĪ\Q\±
7RPDV]RZL'XU]H

.UyOHPVWU]HOFyZWXUQLHMX]RVWDá$ULHO0QRFK\

Marcin Brosz trenerem kadry?!
o nie tak miało być. spodarzem Mistrzostw EuMłodzieżowa repre- ropy zdobyła w rozgrywkach
zentacja Polski będąc go- grupowych zaledwie 1 punkt
i w kiepskim stylu odpadła
z turnieju. To spore rozczarowanie, bo wielu fachowców
uważało drużynę Marcina
Dorny za kandydata do gry
w półfinałach.
Teraz ci sami fachowcy zastanawiają się, czy dotychczasowy trener kadry powinien
w dalszym ciągu piastować tę
prestiżową funkcję.
Katowicki „Sport” napisał
na swoich łamach, że w kuluarowych rozważaniach „potencjalnym następcą Dorny”
&]\0DUFLQ%URV]
ma być były piłkarz Concordii
]DPLHQLQLHEDZHP
Knurów, założyciel APN KnuNRV]XONĊ]KHUEHP
rów, a obecnie trener Górnika
*yUQLNDQDWU\NRW
Zabrze – Marcin Brosz.

T

]RU]HáNLHPQDSLHUVL"

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
L3LOFKRZLFH

PiSk

)RWR*yUQLN=DEU]H

Czasy się zmieniają, ale w naszym regionie – tak, jak przed
laty – górnicy żyją piłką nożną. Można zaryzykować stwierdzenie, że górnik na południu Polski to najliczniej reprezentowany
zawód na stadionach.
Wiem, Ameryki nie odkryłem, bo jaki niby zawód miałby
mieć większość?
Mimo wszystko, a przede wszystkim mimo upływu lat,
miłość górników do futbolu nie rdzewieje. Tak, jak do jasnego
z pianką, ale to już temat na inne opowiadanie.
Wracając do piłki nożnej to trudno się tej miłości dziwić,
skoro przez długie lata była jedną z nielicznych rozrywek na
najwyższym poziomie.
Nie lubię wracać do historii, ale górnictwo i futbol to było
kiedyś wzorowe małżeństwo. Kopalnie dostarczały do klubów
„paliwa” zawodnikom w postaci etatów, mieszkań i samochodów, a piłkarze rewanżowali się emocjami z najwyższej
półki, by górnik po ciężkiej szychcie mógł na chwilę zapomnieć
o niebezpieczeństwie i znoju, jaki na niego czekał kilkaset
metrów pod ziemią.
Na piłkarskiej mapie coraz mniej klubów o nazwie Górnik.
Nie ma już etatów, mieszkań i innych kopalnianych bonusów
dla piłkarzy. Jest dla nich praca. Prawdziwa. Wymagająca
o wiele więcej, aniżeli niezadowolony z wyniku meczu kibic.
Dzisiaj piłkarze zjeżdżają na dół i fedrują. Ale o piłce nie
zapominają i wciąż grają. Amatorsko, ale grają. W klubach,
w „dzikich drużynach”, no i w swoim, kopalnianym turnieju,
który przez lata był nazywany spartakiadą.
Piłka dla dzisiejszych górników wydaje się być taką przysłowiową wisienką – lub cytując Tomasza Hajtę, truskawką
– na torcie.

Olejniczak, Grzegorz Brózda,
Łukasz Mielnicki, Łukasz
Pilc, Sebastian Pindur i Łukasz Wichowski.
Przegrani – TW Szczygłowice – zagrali w składzie:
Michał Frohlich, Szymon
Jezierski, Marek Lipke, Robert Lewandowski, Mateusz
Dybaś, Tomasz Grzegorzyca,
Andrzej Miera, Dariusz Murański, Adam Gosiewski, Daniel Tałajkowski, Łukasz Węgrzyk, Miłosz Gruszczyński,
Sebastian Świeboda, Robert
Kaim, Arkadiusz Bergielski
i Artur Jaśkiewicz.
Trzecie miejsce zajął oddział GG-3 Knurów, a czwarte – MM-MP Knurów.
„Koronę” króla strzelców
w y wa lczył Ariel Mnochy
(GG-3 Knurów) – 10 goli.

Foto: Stefan Rusinowski

Truskawka na torcie

czy Łukasz Pilc.
Tytułu mistrzowskiego
bronił oddział TW ze Szczygłowic. I jak na ubiegłorocznego triumfatora przystało,
awansował do finału, w któr y m zmierzył się z GG-2
z Knurowa. Mimo, że po
regulaminowym czasie gry
był remis 0:0 – emocji nie
brakowało, a to dopiero był
zwiastun tego, co działo się
w czasie serii rzutów karnych.
Ostatecznie prestiżowe
zwycięstwo 4:3 odnieśli górnicy z GG-2, którzy wystąpili
w składzie: Mariusz Koj, Paweł Mastyj, Krzysztof Wróbel, Damian Świątkowski,
Dariusz Oleś, Tomasz Dura,
Marcin Rozumek, Krystian
Ferdyn, Tomasz Czerniak,
Marcin Wieszała, Wojciech

PiSk

Skat sportowy

Bezsprzecznie
Tadeusz Kamczyk
olejny cykl turniejów o Grand Prix Knurowa w skacie sportowym dobiegł końca. Zasłużone zwycięstwo odniósł Tadeusz
Kamczyk, który od początku rozgrywek odgrywał w nich pierwszoplanową rolę.
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WYNIKI
Z 20 CZERWCA:
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Kolejny turniej odbędzie się 5 września o godzinie 16.30 w klubie LWSM „Gama”.
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IV liga

%HãNQLHDZDQVRZDã
6SyMQLDVLęXWU]\PDãD
P
i ł karze Concordii ju ż
od pewnego czasu odpoczy wają od k lubow ych
obowiązków, a tymczasem
poznaliśmy rozstrzygnięcia w walce o awans do III
ligi i utrzymanie się w IV.
Mistrz „knurowskiej” grupy
– Decor Bełk okazał się gorszy w dwumeczu barażowym
od Gwarka Tarnowskie Góry
(w pierwszym meczu podopieczni Jarosława Kupisa
przegrali 0:4, a w rewanżu na
otarcie łez wygrali 1:0).

Z awansu cieszą się w Tarnowskich Górach, z kolei ze
smutkiem po degradacji do
klasy okręgowej muszą radzić
sobie w Slavii Ruda Śląska,
która w dwumeczu okazała
się gorsza od Spójni Landek.
Nowy sezon na szczeblu
4 ligi rozpocznie się 12 sierpnia, a ostatnią kolejkę rundy
jesiennej zaplanowano na 18
listopada.
Zespół Concordii rozpocznie przygotowania 17
lipca.
PiSk
Foto: Piotr Skorupa

)UDJPHQWMHGQHJR]HVSRWNDĔHOLPLQDF\MQ\FK

=DFLV]HVLDWNyZNċVWRL
ąpielisko „Leśne Zacisze”
było w sobotę areną II
Otwartych Mistrzostw Miast
Śląska w siatkówce plażowej

K

par mieszanych. Po zawodach
w Skoczowie i Żorach najlepsi
siatkarze plażowi przyjechali
do Knurowa i w stawce 19 par

rywalizowali o zwycięstwo
w trzecim tegorocznym turnieju organizowanym przez
MOSiR. Odbywał się on przy
Foto: Waldemar Jachimowski

pięknej słonecznej pogodzie,
a zwycięzcami zostali reprezentujący Jastrzębie-Zdrój
Weronika Grząślewicz i Maciej Madej. W finałow ym
pojedynku pokonali oni parę
Dominika Bałdys/Bartosz
Luks. Trzecie miejsce zajęli
Izabela i Sebastian Marczyńscy, którzy w meczu o najniższe miejsce na podium
wygrali z parą Marta Wójcik
i Tomasz Winiarski.
Na ćwierćfinale skończyli
udział w imprezie zwycięzcy
dwóch pierwszych turniejów
Kamila Colik i Konrad Formela.
Warto jeszcze dodać, że
sobotni turniej był wstępem
do kolejnych siatkarskich
imprez organizowanych przez
MOSiR: Turnieju Siatkówki
Plażowej Kobiet czy Otwartych Mistrzostw Knurowa
w siatkówce plażowej w kategorii OPEN. Szczegóły na
stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Informacja

Waldemar Jachimowski

7XUQLHMRZHSRGLXP
Informacja
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„aQuaRelax”
nieczynny
iejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie informuje, że z powodu
przerwy technicznej zaplanowanej w terminie od 20
czerwca do 30 lipca br. pływalnia kryta „aQuaRelax”
przy ul. Szpitalnej 23 będzie
nieczynna.
MOSiR zachęca jednocześnie do korzystania z drugiej
krytej pływalni w Szczygłowicach oraz kąpieliska „Leśne
Zacisze”.
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Knurów
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óry na rowerach? Dla chcącego nic trudnego! – przekonują członkowie klubu. 14 maja rowerzyści wyruszali z Wisły na… Baranią Górę.
Nie obyło się bez kilku niespodzianek.
– Już na początku czekał nas 8-kilometrowy stromy podjazd, który zweryfikował kondycję uczestników – wspomina Dawid Bartkowiak, prowadzący
knurowski oddział klubu. – Potem czekało nas kilka zjazdów i podjazdów.
Pokonaliśmy je sprawnie, choć na jednym tak mnie poniosło, że skacząc z progów złapałem kapcia i uszkodziłem felgę.
Po czterech godzinach trudnej jazdy – odpoczynek na Białym Krzyżu,
stamtąd zboczami gór prosto na Baranią Górę. Pogoda i humory dopisywały.
– Wykręciliśmy 46 km z sumą przewyższeń ponad 1400 m – podsumowuje
Bartkowiak.
Na kolejną górską wyprawę klub wybrał sie 28 maja. Cel – Skrzyczne
i Malinowska Skała. Ponownie wystartowali z Wisły. Po postojach na Białym
Krzyżu i Szczyrku po 40 km dotarli do podnóża góry.
– Rozpoczął się szutrowy pojazd. Pomału zaczynaliśmy czuć zmęczenie, ale
sprawnie wgramoliliśmy się na górę do schroniska – wspomina knurowianin.
– Tam przyszedł czas na leżakowanie, posiłek i… znowu w drogę!
Skąpana w słońcu Malinowska Skała przywitała rowerzystów niezwykłymi widokami.
– W sumie pokonaliśmy dystans 73 km i 2055 m przewyższeń. To był piękny
dzień… – nie ma wątpliwości Dawid Bartkowiak.
Rowerzyści tworzą wyjątkową grupę – sport łączą ze zwiedzaniem świata.
Z perspektywy siodełka widać więcej, bo choć cel jest ważny, to podczas drogi
najlepiej poznają świat wokół i siebie nawzajem. Dawid Bartkowiak podkreśla, że podczas wypraw panuje świetna atmosfera, a wysiłek jest nagradzany
przez piękno natury.
23 czerwca klubowicze zdecydowali się na trasę znacznie dłuższą. Gdy
Państwo czytacie ten tekst, właśnie pedałują do włoskiego Jeziora Garda…
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foto-migawka

Jb, foto: arch. klubu
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