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rwającą już przeszło trzy lata
batalię o deputat opisywaliśmy wielokrotnie. Deputat
za 2014 rok byli górnicy „odbili” w
sądach. Bitwę o ten za 2015 rok na
razie przegrywają – wyroki nie są
po ich myśli. W tej chwili toczą bój
o świadczenie w przyszłości. Spółki
górnicze zapowiedziały jego likwidację. Na to emeryci się nie godzą.
Przełomem miało być uchwalenie ustawy górniczej, w której ta
kwestia miała zostać uregulowana.
Wiosną ubiegłego roku do Sejmu
trafił projekt obywatelski ustawy,
niedługo później swoją propozycję
wypracowała strona rządowa. Niebawem minie rok od czasu, kiedy
poszła w świat informacja o planach
scalenia obydwu propozycji.
Przez kilka miesięcy o deputacie
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było cicho. Na początku tego roku ze
strony rządowej wyszedł pomysł o
zastąpienie deputatu świadczeniem
finansowym. W dwojaki sposób: do
wyboru albo coroczna wypłata pieniężna, albo jednorazowa, z góry, na
10 lat. Wstępnie mówiło się o kwocie
1400 zł/rok.
Emeryci zachwyceni nie byli,
ale docenili ministerialne starania. Jednak czas płynął i niewiele
nowego się działo. Ich cierpliwość
się wyczerpywała. W połowie roku
gotowi byli wyruszyć do stolicy, by
na demonstracji wykrzyczeć swoje
rozżalenie, rozczarowanie i irytację.
Odwiodły ich sygnały, że jednak coś
się dzieje.
Na początku września na sesję
Rady Miasta w Rudzie Śląskiej
został zaproszony wiceminister

Tobiszowski. Wśród około 400 osób
znalazła się też mocna, ponadpięćdziesięcioosobowa, reprezentacja
emerytów górniczych. Między nimi
pięciu knurowian – Henryk Hankus,
Franciszek Szafarz, Stanisław Kalisz,
Zygfryd Mazur i Edward Didek.
- Chcieliśmy na własne uszy
usłyszeć od ministra, na jakim
etapie są prace w interesującej nas
sprawie – mówi Henryk Hankus,
jeden z inicjatorów sądowej batalii
o deputat.
I wiceminister energii łatwo nie
miał. Usłyszał sporo gorzkich słów,
został też zarzucony dociekliwymi
pytaniami.
- Zabolało nas, gdy minister zarzucił nam bezczynność w czasie, gdy
pozbawiano nas deputatu – mówi
Hankus. – Tak, jakby nasze sądowe

trawniki (tylko 2 proc. właścicieli
sprząta po swoich pupilach), jeszcze
tylko brakuje nam nowego wysypiska śmieci! I nie ma kto zająć się tak
przyziemnymi sprawami w naszym,
chciałoby się rzec, cywilizowanym
„mieście”!
Czytelniczka PL
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września nietrzeźwy 45-latek (0,9 promila) kierował
daewoo matizem. Na ul. Wilsona
policjanci WRD zatrzymali najpierw mężczyznę, a potem – jego
prawo jazdy.
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- Skrzyżowanie przy „starej straży”
często się korkuje. Ale zauważyłem, że
nieraz zatory od strony ronda powodują kierowcy, którzy chcą skręcić w
ul. Wilsona. Po prostu nie potrafią się
dobrze ustawić i blokują przejazd tym,
którzy chcą jechać prosto ul. 1 Maja. I
wtedy, choć jest zielone światło, wszyscy stoją. Owszem, jest tam ciasno, ale
dwa czy nawet trzy osobowe auta jak
się odpowiednio zatrzymają, to dają
szansę przejechania tym, co są za
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- W ten weekend pół Polski poszło do lasów. Grzybów w bród, więc
i grzybiarzy wielu. Niestety, część z
nich to zwykli śmieciarze. Byłam,
chodziłam, to wiem. Przykro było
oglądać te papierki po słodyczach,
folię po kanapkach, puste butelki
(nie tylko plastikowe, bo i amatorzy
mocniejszych trunków też ślady
zostawiali) porozrzucane tu i tam.
Naprawdę szkoda słów...
Marzena
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- Zapraszamy w poniedziałek,
2 października, do Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie zachęca nauczycielka Katarzyna
Szwarczyńska. - Między godz. 9.00
a 12.00 każdy, kto do nas przyjdzie,
będzie mógł napisać pocztówkę i ją
wysłać.
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omysł jest prosty: wystarczy
skreślić kilka słów do powstańców, by im przypomnieć, że o nich
pamiętamy. Plonem poprzednich
takich akcji są relacje zadzierzgnięte między nadawcami a powstańcami. Organizatorzy wierzą, że w tym
roku będzie podobnie.
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nimi. Nie sądzę, by blokujący robili to
złośliwie, przypuszczam, że nie mają
pewnej zdolności przewidywania i
wyobraźni. A szkoda, bo z pewnością
dałoby się uniknąć wielu niepotrzebnych zatorów w tym miejscu.
Andrzej

Knurów
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e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

- Mamy XXI wiek, można by rzec
- cywilizowany świat... A jednak! Od
jakiegoś czasu przy ul. Kazimierza
Wielkiego 1 stoi big bag. Jak widać
na zdjęciu, okazja czyni śmieciarza.
Pomijając zabrudzone od psich kup

olicjanci z knurowskiego komisariatu szukają złodziei
pojazdów. 3 września z parkingu
przy ul. Sienkiewicza nieznany
sprawca ukradł granatowe audi
A4 (rocznik 2001). Wartość auta
to około 12 tys. zł. Z kolei 20 września przestępca skradł volkswagena tourana, parkującego przy
ul. Floriana. Szkoda właściciela
pojazdu jest szacowana na 28 tys.
zł. Tego samego dnia jakiś złodziej
połasił się na motorower stojący
na parkingu przy ul. Kopalnianej.
Skradziony ZiPP Quantum był
wart 1 500 zł.

nekrologi
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boje, aktywność i dopominanie się o
swoje zostały przeoczone...
Wygląda jednak na to, że w rządzie jest wola rozwiązania problemu
dotykającego tysiące emery tów.
Choć wiele jeszcze zostało do doprecyzowania. Choćby tak istotna
sprawa, jak wysokość ekwiwalentu
pieniężnego. Na razie słychać o
różnych kwotach – od 8-9 tys. zł (za
10 lat) po 16 tys. zł. W pogłoskach
pojawia się też sprawa ewentualnego
podatku od świadczenia (do tej pory
deputat nie był opodatkowany).
- Nie tracimy nadziei na satysfakcjonujące nas rozstrzygnięcie – mówi
Henryk Hankus. – Ale oczywiście
nie odpuszczamy i trzymamy rękę
na pulsie.

.UDGQċ
z parkingów
P

podziękowania

Lista powstańców, ich życiorysy
oraz pocztówki będą dostępne w
szkolnym punkcie informacyjnym.
Organizatorzy przypominają, żeby
przynieść ze sobą znaczek pocztowy.
Więcej o akcji na stronie www.
bohateron.pl
/g/
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ystem działa od roku i - jak
przyznaje rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach, nadkom. Marek Słomski - sprawdza się, choć większości
zgłoszeń nie udało się potwierdzić.
Dla przykładu od 1 stycznia na
mapę Knurowa mieszkańcy nanieśli
232 zagrożenia prewencyjne (dane
nie uwzględniają zgłoszeń związanych z ruchem drogowym), z czego
policja potwierdziła jedynie 19, a 11
zdołała już wyeliminować.
- Najczęściej mieszkańcy zaznaczają na mapie miejsca, gdzie

spożywany jest alkohol i używane są
środki odurzające - mówi nadkom.
Słomski. - W drugim przypadku
żaden z sygnałów nie potwierdził się.
W przypadku krajowej mapy
zagrożeń policja ma na weryfikację
zgłoszeń maksymalnie 5 dni. Zazwyczaj koordynator z Komendy
Miejskiej Policji w ciągu dwóch dni
zleca zadania dzielnicowym lub
ogniwom patrolowo-interwencyjnym. Wskazane miejsca odwiedzane
są przez nich kilka razy.
- Rozmawiają z mieszkańcami,
właścicielami placówek handlowych

i prezesami spółdzielni, a następnie
od ich ustaleń zależy, jak zakończy się
weryfikacja zgłoszeń - dodaje rzecznik KMP Gliwice.
Analizując mapę zagrożeń bezpieczeństwa w Knurowie można
wyciągnąć wniosek, że najczęściej
do spożywania alkoholu dochodzi
przy ul. Dworcowej (okolice przystanków autobusowych), problem z
nieprawidłowo zaparkowanymi samochodami mają mieszkańcy Redy-
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ocą, 22 września, policjanci
z gliwickiej drogówki zatrzymali 32-latka, który jechał ulicą
Dąbrowskiego kierując oplem
astrą. Powód zatrzymania? Knu-
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ny, a z rejonu ul. Parkowej docierają
sygnały o koczujących bezdomnych.
Najwięcej anonimowych zgłoszeń dotyczy os. 1000-lecia, co wcale
nie musi oznaczać, że tam jest najniebezpieczniej.
- Cenimy sobie współpracę z
mieszkańcami, dlatego zależy nam, by
informowali nas o swoich bolączkach dodaje nadkom. Słomski. - Narzędzie
w postaci krajowej mapy zagrożeń
bezpieczeństwa doskonale temu służy.
/pg/
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prądu – informuje nadkom. Marek
Słomski, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach. – Na
poddaszu budynku uprawiano konopie indyjskie.
Kto stoi za plantacją marihuany?
Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o
dwóch młodych mężczyzn. Policja
tego nie potwierdza – nie udziela na
ten temat informacji, powołując się
na dobro śledztwa.
Straty poniesione przez właściciela budynku oraz najemców lokali
(dwóch sklepów i pizzerii), według
jednych szacunków wyniosły około
180 tys. zł, według innych około
300 tys. zł.
- Szkoda całego roku pracy –
mówi Maja Podgórska, właścicielka
pizzerii. – Żal mi było mojego męża,
który włożył w ten lokal wiele serca
i czasu. Kiedy się dowiedziałam o
pożarze, byłam przerażona.
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rzypomnijmy: z ogniem trawiącym budynek handlowo-usługowy przy ul. Niepodległości walczyło od rana 14 zastępów
strażackich (m.in. z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Knurowa i Gliwic, OSP z Gierałtowic,
Przyszowic, Bojkowa, Wilczy oraz
Pilchowic). Akcja rozpoczęła się o
godz. 8.40 i trwała do 15.44. Strażacy poprosili o wsparcie policję.
- Z naszych ustaleń wynika, że
prawdopodobną przyczyną pożaru
na poddaszu budynku było zwarcie
instalacji elektrycznej, która służyła
do oświetlania plantacji konopi
indyjskich – mówił wkrótce po zdarzeniu rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej PSP Gliwice, bryg. Dariusz Mrówka.
Dziś policja potwierdza tę wersję.
- Pożar wybuchł wskutek wadliwej instalacji i przeciążenia poborem

ŽǌĂŵŝĞĚǌČ͍

ierowca samochodu zmierzał od strony Rybnika w
k ierunku Gliwic. W pewnym
momencie na jezd nię wbieg ł
jeleń. Jak podaje gliwicka policja,
mężczyzna nie był w stanie nic
zrobić, aby uniknąć zderzenia.
Zwierzę zginęło na miejscu. Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń, choć opel został poważnie
uszkodzony.
Policja apeluje o ostrożność
i wolniejszą jazdę w rejonach
mig racji zw ierz ąt, zwłaszcza
jesienią. To okres aktywności godowej mieszkańców lasu – toteż
nic dziwnego, że niemal połowa
tego typu wypadków jest notowana właśnie o tej porze roku. W
Knurowie newralgicznym odcinkiem jest ulica Książenicka, gdzie
w ostatnich latach doszło m.in.
do potrącenia dzika i sarny.
- Uwaga: gdy jezdnię przed
samochodem prz ebieg nie np.
sarna, należy zwolnić i jechać
bardzo powoli, bowiem często,
po kolei, pojedynczo, przebiegają
następne zwierzęta ze stada – zaleca policja.

K

rowianin ma sądowy – i aktywny
– zakaz kierowania wszelkimi
pojazdami w ruchu lądowym.
MiNa

reklama

Choć w pierwszej chwili nie
było wiadomo, co dalej, to jednak,
póki co, pizzeria zostaje na swoim
miejscu.
- Właściciel odremontował nam
strop. Dach jest jeszcze nie do końca odbudowany. Czekamy też na
odnowienie koncesji, szukamy pracownika i mam nadzieję, że wkrótce
ponownie ruszymy.
Dla najemców lokalu niewiele
mniejszym szokiem niż sam pożar
był jego powód.
- Według tego, co wiedzieliśmy,
na górze urzędowała jakaś firma
z Niemiec produkująca uszczelki –
mówi Maja Podgórska. – Nigdy tam
nie byliśmy i nie widywaliśmy tych
ludzi. Może transakcje odbywały
się nocą?
„Plantatorów” tropią kryminalni w gliwickiej KMP.
Jar
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w czasie oczekiwania na decyzję
odnowione zostały uzgodnienia
związane z projektem organizacji
ruchu, ponieważ minął ich dwuletni
okres ważności. Z zapewnień spółki
wynika, że prace powinny zostać
wznowione na przełomie września i
października tego roku.
Do tej pory wykonawca przygotował jedynie teren inwestycji oraz
wyciął drzewa kolidujące z nowo
budowaną drogą.
- Kolejnym etapem będzie przygotowanie drogi tymczasowej, a następnie zmiana organizacji ruchu, co

- Kiedy wreszcie głosować będzie
można na projekty z budżetu obywatelskiego nie związanie z meldunkiem?
Projekty w moim rejonie meldunkowym mnie nie interesują, ale za to
w rejonie, gdzie mieszkam, i gdzie
moje dziecko chodzi do szkoły, o wiele
bardziej mi odpowiadają. Jak zwykle
zostanę wyłączona z możliwości głosowania na to, co mnie interesuje.
Katarzyna

2*â26=(1,(
umożliwi przejazd w obu kierunkach
na remontowanym odcinku trasy zdradza Jabłońska-Bajer.
Przekierowanie ruchu na tym
fragmencie drogi pozwoli na rozbiórkę asfaltowej jezdni oraz niezbędne przebudowy sieci - jeszcze
przed rozpoczęciem prac związanych z formowaniem nasypu nowej
drogi (docelowo ma być podwyższona nawet o 5 m).
Finisz wszystkich prac przewidziano na 26 sierpnia 2019 roku.
/pg/
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Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz.
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Z 8U]ĊG]LH 0LDVWD .QXUyZ 5DWXV] 0LHMVNL  XO 1LHSRGOHJáRĞFL 
SRNyMQUZJRG]LQDFKSUDF\8U]ĊGX

:W\PW\JRGQLXZ3U]\FKRGQLDFK%UDFNLFK
EĊG]LHPRĪQDVNRU]\VWDü]EH]SáDWQHMVSLURPHWULL
:.QXURZLHEDGDQLDEĊGąSU]HSURZDG]DQH
LZU]HĞQLD
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Od redakcji: Jak usłyszeliśmy
w knurowskim magistracie, w tym
przypadku rozwiązaniem może
być meldunek czasowy, który należy dopełnić, jeśli mieszka się poza
miejscem stałego zameldowania.
Uprawnia on wtedy do głosowania wyłącznie na projekty z rejonu
czasowego zameldowania. To opcja
„na już”, natomiast nadal otwarta
zostaje kwestia, czy pomysł, proponowany przez Czy telniczkę,
może doczekać się uwzględnienia
w przyszłości. Zasady ustala Rada
Miasta, warto więc dzielić się swoimi opiniami i propozycjami, dając
RM podstawy do ich rozważenia i
rozstrzygnięcia. Bardzo dobrym
źródłem informacji o budżecie
oby watelskim w Knurowie jest
strona internetowa www.knurow.
budzet-obywatelski.org. Daje też
możliwość zgłaszania uwag (w
zakładce „kontakt” zawarty jest
formularz kontaktowy).

ogłoszenie

=EDGDMSãXFD
²WRQLFQLHNRV]WXMH
lania wewnętrznego. U cierpiących
na nią osób statystycznie trzy razy
częściej występują zawały, udary,
osteoporoza czy cukrzyca typu 2.
Okazją do badań organizowanych w Przychodniach Brackich są
obchodzone w tym tygodniu Dni
Spirometrii, których hasło brzmi:
„Polsko! Oddychaj czystym powietrzem”. W Knurowie możliwość
przebadania się będzie w czwartek,
28 września, w przychodni przy ul.
Dworcowej 3, w godzinach od 12.00
do 16.00, a także w piątek, 29 września, w Szczygłowicach (ul. Parkowa
1) między 11.00 a 14.00. Badania są
bezpłatne i nie wymagają wcześniejszej rejestracji.
Patronat nad tegoroczną edycją
Dni Spirometrii 2017 objęło Pol-

sobotę, 23 września, zakończyło się głosowanie mieszkańców na zatwierdzone projekty.
Wyniki powinny być znane do 5
października.

W

Trudny wybór

.QXUyZ=GURZLH

arto się przebadać, żeby czegoś
nie przeoczyć. Spirometria to
badanie pozwalające ocenić czynności płuc. Polega na pomiarze maksymalnej ilości powietrza, które pacjent
może nabrać i wypuścić z płuc oraz
na zmierzeniu szybkości przepływu
powietrza przez drogi oddechowe.
Jest niezbędne do rozpoznania astmy
czy przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc. Oba schorzenia dotyczą sporej
grupy pacjentów – w Polsce na astmę
choruje około 4 milionów osób, zaś na
POChP ok. 2,5 miliona. Obturacyjna
choroba płuc, związana z paleniem
tytoniu czy z oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem, potrafi
skrócić życie nawet o 10 lat. Ma fatalny
wpływ na cały organizm, m.in. na
układ krążenia oraz układ wydzie-

%XGĪHWSDUW\F\SDF\MQ\
EXG]LVSRUH
]DLQWHUHVRZDQLH
NQXURZLDQ1DFLHNDZą
VSUDZĊ]ZUyFLáDXZDJĊ
MHGQD]&]\WHOQLF]HN-HM
JáRVSRQLĪHM

/bw/

-6:]DSHZQLDĪHILUPD
ZUyFLQDSODFEXGRZ\
ODGDG]LHĔ

Foto: Tomasz Czarnecki
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ługo oczekiwana przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 924 na obrzeżach starych Szczygłowic ruszyła
w lutym, by już pod koniec marca
wyhamować - i to na pół roku! Fakt
ten nie uszedł uwadze okolicznych
mieszkańców. Ostatnie ulewne deszcze sprawiły, że na nowo pojawiły się
obawy związane z podtopieniami
domostw. Zabrakło za to informacji, która wyjaśniłaby najbardziej
zainteresowanym powody przestoju.
Zwróciliśmy się więc z pytaniami
do inwestora, Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.
W odpowiedzi rzecznik prasowa
spółki, Katarzyna Jabłońska-Bajer,
tłumaczy, że powodem wstrzymania
prac była konieczność uzyskania
przez wykonawcę zgody na zagospodarowanie odpadów (kamienia
pokopalnianego), które mają być
budulcem nowego nasypu oraz podbudową drogi tymczasowej.
- Po trwających blisko pół roku
skomplikowanych procedurach administracyjnych taka decyzja została
wreszcie wydana, w związku z czym
wznowienie prac jest już możliwe czytamy w wyjaśnieniu.
R zeczniczka nad mienia, że

3\WDQLHREXGůHW
obywatelski

skie Towarzystwo Alergologiczne,
Na rodow y Fu ndu sz Z d row ia
i Wojskowy Instytut Medyczny.
Oprac. MiNa

:ĂŬƐŝħƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂđ
ĚŽƐƉŝƌŽŵĞƚƌŝŝ͍

 QDOHĪ \ SRZVWU ] \PDü VLĊ RG
SDOHQLDW\WRQLX QDMOHSLHMQLHSDOLü
SU]H] FDáą GREĊ SRSU]HG]DMąFą
badanie, a minimum – przez 2
godziny);
na 30 minut przed badaniem
SRZLQQR VLĊ SRZVWU]\PDü RG Z\
NRQ\ZDQLD LQWHQV\ZQHJR Z\VLáNX
IL]\F]QHJR
 Z FLąJX  JRG]LQ SU]HG EDGD
QLHP QLH SRZLQQR VLĊ VSRĪ\ZDü
REI LW \FK SRVLáNyZ SLü PRFQHM
KHUEDW\NDZ\DQLFRFDFROL
 QD EDGDQLH QDMOHSLHM ]DáRĪ\ü
OXĨQH XEUDQLH NWyUH QLH NUĊSXMH
UXFKyZNODWNLSLHUVLRZHM
ĨUyGáRLQWHUQHW

'\VNXVMDSXEOLF]QDQDGSU]\MĊW\PLZSURMHNFLHSODQXUR]ZLą]DQLDPL
RGEĊG]LH VLĊ Z GQLX  SDĨG]LHUQLND  U R JRG] 
Z 8U]ĊG]LH 0LDVWD .QXUyZ 5DWXV] 0LHMVNL  XO 1LHSRGOHJáRĞFL 
SRNyMQU VDODVHV\MQD 
=JRGQLH ] DUW  XVWDZ\ R SODQRZDQLX L ]DJRVSRGDURZDQLX
SU]HVWU]HQQ\PNDĪG\NWRNZHVWLRQXMHXVWDOHQLDSU]\MĊWHZSURMHNFLH
SODQXZ\áRĪRQ\PGRSXEOLF]QHJRZJOąGXPRĪHZQLHĞüXZDJL
8ZDJL QDOHĪ\ VNáDGDü QD SLĞPLH GR 3UH]\GHQWD 0LDVWD .QXUyZ
QDDGUHV8U]ąG0LDVWD.QXUyZXOGU)ORULDQD2JDQD.QXUyZ
HPDLO XP#NQXURZSO ] SRGDQLHP LPLHQLD L QD]ZLVND OXE QD]Z\
MHGQRVWNL RUJDQL]DF\MQHM RUD] DGUHVX R]QDF]HQLD QLHUXFKRPRĞFL
NWyUHM XZDJD GRW\F]\ Z QLHSU]HNUDF]DOQ\P WHUPLQLH GR GQLD
OLVWRSDGDU-DNRZQLHVLRQHQDSLĞPLHX]QDMHVLĊUyZQLHĪ
XZDJL ZQLHVLRQH Z SRVWDFL HOHNWURQLF]QHM R NWyUHM PRZD Z DUW 
ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
-HGQRF]HĞQLH ]JRGQLH ] DUW  SNW  XVWDZ\ ] GQLD  SDĨG]LHUQL
ND  U R XGRVWĊSQLDQLX LQIRUPDFML R ĞURGRZLVNX L MHJR RFKUR
QLH XG]LDOH VSRáHF]HĔVWZD Z RFKURQLH ĞURGRZLVND RUD] R RFHQDFK
RGG]LDá\ZDQLD QD ĞURGRZLVNR SURZDG]RQH MHVW SRVWĊSRZDQLH
ZVSUDZLHVWUDWHJLF]QHMRFHQ\RGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNRGRW\F]ąFHM
SURMHNWX ZZ SODQX =JRGQLH ] DUW  XVW  GR Z\áRĪRQHM GR SX
EOLF]QHJRZJOąGXGRNXPHQWDFMLXZDJLLZQLRVNLPRĪQD]JáDV]DüQD
]DVDGDFK RNUHĞORQ\FK Z DUW  SU]\ZRáDQHM XVWDZ\ R SODQRZDQLX
i zagospodarowaniu przestrzennym, ZQLHSU]HNUDF]DOQ\PWHUPLQLH
ZVND]DQ\PZ\ĪHMZQLQLHMV]\PRJáRV]HQLX
2UJDQHP ZáDĞFLZ\P GR UR]SDWU]HQLD XZDJ MHVW 3UH]\GHQW 0LDVWD
.QXUyZ D Z SU]\SDGNX XZDJ QLHXZ]JOĊGQLRQ\FK SU]H] 3UH]\GHQWD
Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.
=XS35(=<'(17$
%DUEDUD=ZLHU]\ĔVND
=$67ĉ3&$35(=<'(17$
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5DGDZRNURMRQ\PVNãDG]LH
:RNURMRQ\PREUDN0DUND6DQHF]QLNDNWyU\VWUDFLáPDQGDWUDGQHJRREUDGRZDáD
ZPLQLRQąĞURGĊNQXURZVND5DGD0LDVWD

rawomocne orzeczenie zapadło 25 sierpnia w Warszawie.
Ponieważ do dnia sesji do
RM nie dotarł wyrok, przewodniczący Rady Tomasz Rzepa poprosił
o prawniczą w yk ładnię nowej
sytuacji.
- Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną
radnego RM Marka Sanecznika
na korzystny dla Rady wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 27 lutego
bieżącego roku – poinformowała
obecnych mecenas Helena Słupik. – Oddalając skargę kasacyjną
NSA tym samym potwierdził, że
uchwała Rady Miasta z dnia 16
listopada 2016 roku, stwierdzająca
wygaśnięcie mandatu radnego,
jest zgodna z prawem i nie można
Radzie Miasta zarzucić naruszenia
któregokolwiek z przepisów kodeksu wyborczego. NSA stwierdził, że
Rada Miasta w oparciu o wszystkie
dowody zgromadzone w sprawie
zasadnie ustaliła, że radny nie
zamieszkuje w Knurowie i utracił
prawo wybieralności. A radny jako

WŽĚŐųŽƐŽǁĂŶŝĞ

trafiło 12 uchwał. Wszystkie
zostały przyjęte jednogłośnie.
Rada Miasta w prowadziła
zmiany w Lokalnym Programie
Rewitalizacji dla Gminy Knurów
na lata 2016-2023. Do programu
wpisano kilka nowych projektów. Dotyczą one: planowanej
przebudowy willi przy szpitalu,
modernizacji szpitalnej kuchni
(na potrzeby dwóch oddziałów)
i budynku przy ul. Ogana 3, termomodernizacji budynku przy
ul. Koziełka 34 i drugiego etapu
termomodernizacji zabytkowych

budynków starego Knurowa wraz
z likwidacją źródeł niskiej emisji.
Za zgodą radnych zmieniono
niektóre z zapisów Statutu Żłobka Publicznego, doprecyzowując
kryteria przyjęcia dziecka do placówki.
Kierownicy jednostek oświatow ych i Miejskiego Centrum
Edukacji zgromadzili w czerwcu
i lipcu ponad 44 tys. zł z tytułu
wynajmu pomieszczeń. Pozyskane
pieniądze zamierzają przeznaczyć
m.in. na remont dachu w przedszkolnej „Trzynastce”, wyposażenie w klimatyzację pracowni
komputerowej w podstawowej
„Dwójce”, doposażenie w pomoce
dydaktyczne pracowni w MSP-1,
MSP-4, MSP-6, MSP-7 i MSP-9.
Rada Miasta zaaprobowała – mocą
uchwały – te plany.

tŝŶƚĞƌƉĞůĂĐũĂĐŚ

radni zgłosili ponad 30 spraw,
problemów i zapytań. Mowa była
m.in. o: * potrzebie przestawienia
barierek przy przejściach dla pieszych przy al. Piastów (obecnie

ograniczają widoczność, kierowcy
nie dostrzegają w porę pieszych
czekających na skraju jezdni), *
oczekiwaniu na nowe latarnie
przy ul. 1 Maja i nieodzowności
doświetlenia niektórych przejść
dla pieszych, * zaniepokojeniu
mieszkańców zastojem prac przy
przebudowie ul. Zwycięstwa na
pograniczu z Czuchowem [więcej
o tej sprawie piszemy na stronie 4
– dop. red.], * możliwości doposażenia placów zabaw, * oczekiwaniu
na zapowiadane zagospodarowanie „serca” ronda na ul. Dworcowej
przy wjeździe na A-1, * konieczności uporządkowania terenu w
rejonie ul. Batorego, * sugestiach
mieszkańców, by w kilku miejscach wzdłuż ul. Niepodległości
zamontować ławki i kosze.
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

Wyrok NSA
RNWyU\PE\áDPRZDGRWDUáGRPDJLVWUDWX
SRG NRQLHF XELHJáHJR W\JRGQLD 3RGWU]\PXMąFZ\URN:6$Z*OLZLFDFKRGGDODMąF\
VNDUJĊ UDGQHJR QD XFKZDáĊ 5DG\ 0LDVWD
Z\JDV]DMąFąPDQGDW16$ZX]DVDGQLHQLX
]D]QDF]D ĪH VNDUJD NDVDF\MQD UDGQHJR
ÄQLH]RVWDáD  RSDUWDQDXVSUDZLHGOLZLRQ\FK SRGVWDZDFK´ 0RZD MHVW ĪH Ä6ąG ,
LQVWDQFMLSU]HSURZDG]LáNRQWUROĊXVWDORQHJR
SU]H]RUJDQ>5DGĊ0LDVWD±GRSUHG@VWDQX
IDNW\F]QHJR  Z SU]HGPLRWRZHM VSUDZLH
MDN L ]DVWRVRZDQLH SU]HSLVyZ SUDZD PDWHULDOQHJR V]HURNR X]DVDGQLDMąF VZRMH
VWDQRZLVNR =DXZDĪ\ü Z V]F]HJyOQRĞFL
Z\SDGD RGQRV]ąF VLĊ GR DUJXPHQWDFML
VNDUĪąFHJRNDVDF\MQLHĪHNZHVWLRQRZDQH
SU]H]QLHJRSLVPR.RPHQGDQWD.RPLVDULDWXZ&]HUZLRQFH/HV]F]\QDFKQLHVWDQRZLáR
MHG\QHMLSU]HVąG]DMąFHMRZ\QLNXVSUDZ\
SRGVWDZ\GRSRF]\QLRQ\FKZVSUDZLHXVWDOHĔ IDNW\F]Q\FK 6ąG , LQVWDQFML Z\UDĨQLH
ERZLHPZVND]DáĪHNRUHVSRQGXMHRQRWZRU]ąF ORJLF]Qą FDáRĞü ] LQQ\PL GRZRGDPL
D SU]HGH ZV]\VWNLP Z\GUXNLHP ] GQLD 
ZU]HĞQLDU]HVWURQ\]DáRĪRQHMSU]H]
VNDUĪąFHJRNDVDF\MQLHQD)DFHERRNXJG]LH
ZSUH]HQWDFMLV\OZHWNLSRGDQRLĪSLHUZV]H
ODWDPDáĪHĔVWZDVSĊG]LOLPLHV]NDMąFZ.QXURZLHDREHFQLHPLHV]NDMąZ/HV]F]\QDFK
JG]LHZ\EXGRZDáGRP´
:\URN16$GRVWĊSQ\MHVWQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMZZZRU]HF]HQLDQVDJRYSO
V\JQDWXUD,,26. 

/b/

reklama

P

osoba reprezentująca społeczność
lokalną winien sprawować swój
mandat legalnie, zgodnie z prawem,
to znaczy zamieszkiwać na obszarze tej gminy, w której sprawuje
mandat radnego. Wyrok NSA jest
prawomocny z dniem ogłoszenia,
co oznacza, że 25 sierpnia radny
utracił mandat.
Na wakujące miejsce zostaną
przeprowadzone wybory uzupełniające.
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:03QUMHVWWHUD]ZLĊFHMSU]HGV]NRODNyZLZLĊFHMPLHMVFD

$QNLHWHU]\
SXNDMċGRGU]ZL

3U]H]NLONDQDMEOLĪV]\FKW\JRGQLPRĪHP\VLĊ
VSRG]LHZDüRGZLHG]LQDQNLHWHUDS\WDMąFHJR
RQDV]HFRG]LHQQHSRGUyĪH:DUWR]JRG]LüVLĊ
QDXG]LDáZDQNLHFLHERFHOMHVWZDĪQ\±FKRG]L
RXVSUDZQLHQLHV\VWHPXSU]HPLHV]F]DQLDVLĊ
ZQDV]\PUHJLRQLH
dzie należałoby wybudować nową drogę? Na jakiej
trasie brakuje autobusów?
A może przydałaby się ścieżka dla
rowerów? Możemy mieć wpływ
na to, by udoskonalić transport
zarówno na drogach, które sami
na co dzień przemierzamy, jak i w
całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii oraz jej okolicach. Taką
okazją jest udział w ankietach
prowadzonych w poszczególnych
gminach regionu. Badania już
trwają. Ich wyniki, po przeanalizowaniu, staną się podstawą Studium
Transportowego – obszernego
dokumentu, który pokaże, jakie
są rzeczywiste potrzeby mieszkańców na tym polu, czego brakuje,
co powinno się usprawnić, w co
zainwestować. Wszystko po to,
by komunikacja nowej Metropolii
tworzyła jedną spójną, dobrze
działającą sieć. Ten dokument
przez kolejne lata ma być punktem
odniesienia dla nowopowstałej
metropolii, a pośrednio dla poszczególnych gmin.
- Chodzi o zaplanowanie takich działań rozwojowych, które
będą wychodzić naprzeciw faktycznym preferencjom i zachowaniu
mieszkańców, a nie tylko pewnym
założeniom planistycznym, które
nie spełniałyby oczekiwań – mówi
Krzysztof Stryczek, kierownik
Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z
Organizacjami w Urzędzie Miasta
Knurów. – Dokument ma pomóc
nowej metropolii w ujednoliceniu
sieci komunikacyjnej.

G
Knurów. Edukacja

Po remoncie - nowa bajka
'RGDWNRZDSU]HVWU]HĔSRGDZQ\PĪáRENXGRWHJR
NXFKQLDMDGDOQLDLSODF]DEDZMDNQRZH±WDNZ\JOąGD
0LHMVNLH3U]HGV]NROHQUSRZDNDF\MQ\PUHPRQFLH
QDNWyU\X]\VNDQRVROLGQHGRILQDQVRZDQLH
d września w MP nr 2 jest o
50 przedszkolaków więcej
niż dotychczas. Wszystko
dzięki temu, że knurowski żłobek,
który funkcjonował w tym samym
budynku, przeprowadził się do nowej siedziby. Nowe pomieszczenia
trzeba było zaadaptować na potrzeby
przedszkolaków. To było głównym
celem projektu „Nowa Bajka”, na
który przedszkole otrzymało unijne
dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Projektowi przyznano ponad 1 mln
142 tys. zł (jego pełny koszt to przeszło półtora miliona złotych).
Dwie nowe, jasne sale, pełne zabawek i innych atrakcji, są estetyczne
i przestronne. Świetnym pomysłem są niewielkie sceny – w jednej
sali klasyczna, z kurtyną, idealna
do przedszkolnych przedstawień,
w drugiej miękka, pomyślana do
gimnastyki. Tuż przy salach przedszkolaki mają łazienki, a nieopodal
gabinet do indywidualnych spotkań
(np. z logopedą). W ramach „Nowej

O

1RZHVDOHVąHVWHW\F]QHLSU]HVWU]HQQH

Bajki” przebudowano też kuchnię
i wyremontowano plac zabaw, na
którym oprócz miękkiej nawierzchni pojawiły się nowe urządzenia do
podwórkowych aktywności. Skoro w

=DMĊFLD]ORJRSHGąZQRZHMSU]HVWU]HQL

przedszkolu jest więcej dzieci, musiało pojawić się dodatkowe wyposażenie jadalni, łazienek, nowe zabawki i
pomoce dydaktyczne. Ten drobny
sprzęt został zakupiony z funduszy
drugiego projektu – „Witajcie w
Nowej Bajce” (koszt: około 465 tys.
zł, z czego przeszło 395 tys. pochodzi z dofinansowania ZIT). To nie
wszystko – w ramach projektu przez
najbliższy rok szkolny nauczyciele i
specjaliści będą prowadzić z dziećmi
rozmaite dodatkowe zajęcia, m.in. z
bajkoterapii, arteterapii czy terapii
behawioralnej.
Patronat Jana Brzechwy zobowiązuje, toteż nic dziwnego, że w
przedszkolu od prawie trzech lat
działa punkt biblioteczny, prowadzony przez Miejską Bibliotekę
Publiczną. Punkt, chętnie i często
odwiedzany przez małych czytelników, teraz zyskał nową przestrzeń.
Jego otwarcie po remoncie już w
początku października.
MiNa
Foto: Mirella Napolska
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Jakie pytania?
Badania są prowadzone na
zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego. Wykonuje je wyłonione w przetargu
konsorcjum firm PBS sp. z o.o. W
gminach Gierałtowice i Pilchowice
ankiety ruszyły już 19 września;
w każdej z obu gmin ankieterzy
przebadają po 54 gospodarstwa
domowe. W Knurowie ankiety
ruszyły we wtorek, 26 września.
Według harmonogramu, do 18
listopada mają odwiedzić 182 gospodarstwa domowe. Pojawią się
też na przystankach (np. w czwartek, 28 września – na „Fochu” przy
Szpitalnej) i na parkingach przy
centrach handlowych. Ankiety
są anonimowe, a ich wypełnienie
zajmuje kilka minut. Jakich pytań
należy się spodziewać? Nie są one
trudne, ale dość szczegółowe –
muszą być takie, aby obraz wyłaniający się z badań jak najpełniej
odzwierciedlał rzeczy wistość.
Dwie pierwsze części dotyczą
gospodarstwa domowego (liczba

osób, liczba i rodzaj pojazdów)
oraz samego ankietowanego (płeć,
wykształcenie, prawo jazdy, bilet
okresowy, ulgi, etc.). Trzonem ankiety jest „dzienniczek podróży” –
informacje o tym, skąd, dokąd, po
co i jakimi środkami transportu
przemieszczaliśmy się w ciągu jednego dnia. Jest tu także miejsce na
podanie czasu, jaki zajęły nam poszczególne etapy podróży, rodzaje
biletów, a jeśli podróżujemy samochodem – na informacje dotyczące
parkowania czy ilości pasażerów.
Na koniec ankieter zapyta m.in.
o powody wyboru takich a nie
innych środków transportu.

ŶŬŝĞƚĞƌĂŵŽǏŶĂ
ƐƉƌĂǁĚǌŝđ

Gdy mamy jakieś obawy wobec
wpuszczania do domu nieznajomych, lub gdy po prostu chcemy
mieć pewność, że rozmawiamy z
właściwą osobą, możemy łatwo
zweryfikować tożsamość ankietera. Każdy z prowadzących badanie
będzie mieć imienny identyfikator. Jego wiarygodność będzie
można sprawdzić, dzwoniąc na
infolinię KZK GOP (tel. 800 16
30 30) lub na stronie www.studiumtransportowe.pl w zakładce
„Sprawdź ankietera” (wystarczy
w odpowiednie miejsce wpisać
jego numer identyfikacyjny). Poza
tym każdy ankieter posiada list
rekomendacyjny, podpisany przez
przewodniczącego Zarządu ZGiPSCWŚ, Zygmunta Frankiewicza, z
uzasadnieniem ankiety i prośbą o
udział w niej.
Warto spełnić tę prośbę. To
właśnie w oparciu o Studium
Transportowe (a więc i o ankiety)
mają być podejmowane decyzje o
trasach autobusów, nowych drogach czy ścieżkach dla rowerów.
Jednak scalanie sieci transportowej Metropolii to długotrwały proces. Ankiety to dopiero początek.
- Studium transportowe będzie
gotowe raczej nie wcześniej niż
w 2019 roku – mówi Magdalena
Szczygieł z Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów. – Ten dokument ma
nam pokazać kierunek, w którym
należy zmierzać przez kolejne lata.
Uczestnictwo w badaniu jest,
rzecz jasna, dobrowolne, jednak
warto skorzystać z okazji, by mieć
choćby drobny wpływ na to, jak
w przyszłości będzie wyglądać
komunikacja w Metropolii. Ankiety można też wypełnić przez
internet, on-line na stronie www.
studiumtransportowe.pl. Tam tez
można znaleźć więcej informacji
na ten temat.
MiNa
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Z kart historii

Szpital na pierwszym planie

105 lat temu otwarto w Knurowie
Knappschaftslazarett, czyli Szpital
6SyáNL%UDFNLHM0DáRNWRZLHĪH
WDMHGQD]SLĊNQLHMV]\FKOHF]QLFQD
*yUQ\PĝOąVNXPLDáDE\üZHGáXJ
SLHUZRWQHJRSODQX]URNX
MHV]F]HEDUG]LHMRND]DáD
anim Spółka Bracka (górnicy i
pracownicy koksowni) zdecydowała o budowie szpitala w
Knurowie, przez 5 lat dzierżawiła od
Dyrekcji Kopalń w Zabrzu budynek
mieszkalny po byłym właścicielu
majątku Czuchów. W pomieszczeniach przystosowanych do potrzeb
lecznicy mieściło się 50 łóżek - zbyt
mało jak na potrzeby tak dużego
zakładu pracy. Poza tym transport
chorych do Czuchowa był niedogodny i uciążliwy. Kiedy więc nadarzyła
się okazja, Spółka Bracka kupiła od
Skarbu Państwa parcelę w przy ul.
Królewskiej (dzisiejsza Niepodległości), w bliskim sąsiedztwie starego
dworu, pod budowę lecznicy dla
miejscowej załogi oraz dla kopalń
„Gliwice” i „Dębieńsko”.
Pierwotny plan przyszłego szpitala opublikowano w książce poświęconej Górnośląskiej Spółce Brackiej z 1910 roku („Oberschlesischer
Knappschaftsverein in Tarnowitz”).
Dowiadujemy się z niego, że lecznica
w Knurowie miała być jeszcze bardziej okazała. To, czego nie udało
się wybudować, to dwa bliźniacze
pawilony, zaprojektowane po obu

Z

stronach ogrodu, wyglądem przypominające główny budynek szpitala.
Projektant (prawdopodobnie Spűller
z Tarnowskich Gór) zadbał też o
urządzenie zieleni oraz wytyczenie
alejek i ścieżek. W tym celu Spółka
Bracka wydzierżawiła na 99 lat teren
położony nad rzeką, a przylegający
do lecznicy, z zamiarem urządzenia
parku. Tam chorzy mieli m.in. zażywać słonecznych kąpieli.
Szpital Spółki Brackiej w nieco
okrojonej wersji wzniesiono w 1912
roku. Przy ul. Królewskiej umiejscowiono portiernię oraz budynek
administracyjny z kilkoma mieszkaniami, w głębi powstał pawilon na
200 łóżek, kuchnia z magazynem,
pralnia, kotłownia, dom pielęgniarzy
i urzędników oraz willa lekarza naczelnego (do 1922 roku zajmował ją dr
Franciszek Baltzer). Nieco na uboczu
umiejscowiono barak infekcyjny z
mieszkaniem dla sióstr i kostnicę.
Lecznica w stylu modernizmu niemieckiego uznawana była za jedną z
piękniejszych na Górnym Śląsku. Nic
więc dziwnego, że tak chętnie uwieczniano ją na pocztówkach z Knurowa.
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Knurów, Gliwice

$NW\ZQLSRVãXůELH

%\á\PRGOLWZ\DNDGHPLDRG]QDF]HQLD
LUHSUH]HQWDF\MQDRUNLHVWUD±WDNE\OLSROLFMDQFL
ĞZLĊWRZDOLüZLHUüZLHF]H6WRZDU]\V]HQLD(PHU\WyZ
L5HQFLVWyZ3ROLF\MQ\FK

Knurów

Ewa szuka
przodków
(ZD*UDQLHF]Q\RSRZLDGDRĞZLHFLHNWyU\
E\áSU]HGQDPL±RQDV]\FKSUDEDEFLDFK
SUDG]LDGNDFK]DSRPLQDQ\FKFLRFLDFK2GQDMGXMH
LFKWZDU]HSU]\SRPLQDNLPE\OLJG]LHPLHV]NDOL
F]\PVLĊLQWHUHVRZDOL

-XELOHXV]E\áRND]MąGRXKRQRURZDQLDQDMEDUG]LHM
]DVáXĪRQ\FKF]áRQNyZVWRZDU]\V]HQLDQD]GMĊFLXZ\UyĪQLHQL

owa o Kole Gliwice SEiRP,
zrzeszającym emerytowanych policjantów z terenu
powiatu gliwickiego.
- Czas szybko biegnie. 18 września wypadła dokładnie 25 rocznica
istnienia naszego stowarzyszenia
– mówi knurowianin Henryk Mikosz. – Postanowiliśmy godnie
uczcić ten jubileusz.
Jak postanowiono, tak zrobiono. W miniony poniedziałek
w uroczystościach udział wzięło
ponad 100 osób.
- Świętowanie rozpoczęliśmy od
nabożeństwa w kościele w Bojkowie.
W asyście pocztu sztandarowego Ko-

M

mendy Miejskiej Policji w Gliwicach
i z udziałem orkiestry reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach – informuje
pan Henryk. - Potem spotkaliśmy
się w gościnnych murach restauracji
Protos w Knurowie.
Uroczystość stała się okazją
do uhonorowania najbardziej zasłużonych. Świadkami i uczestnikami tych miłych chwil byli m.in.
emerytowani komendanci KMP
Gliwice, komendanci Szkoły Policji
w Katowicach, prezes honorowy
Zarządu Głównego stowarzyszenia
i prezes Zarządu Wojewódzkiego w
Katowicach.

- Nie zabrakło też delegacji zaprzyjaźnionych kół – podkreśla Henryk Mikosz. – Obecny był również Jozef Dluhy, znany wielu knurowianom
szef Straży Miejskiej z partnerskiego
Knurowowi słowackiego miasta Svit.
Specjalny, jubileuszowy koncert
dała orkiestra reprezentacyjna.
Potem uczestnikom uroczystości
czas upływał na dobrej zabawie i
wspomnieniach.
- Mimo upływu lat jesteśmy aktywnymi ludźmi – podkreśla Henryk Mikosz. – Nie wątpię, że będzie
okazja do świętowania kolejnych
jubileuszy...
/bw/

)RWR:DOGHPDU=\JDáD

nurowianka przez wiele lat
badała dramatyczną historię
swojej rodziny. Dzisiaj w rozszyfrowywaniu zagadek przeszłości
pomaga innym – założyła firmę
specjalizującą się w poszukiwaniach
genealogicznych.
- Nazwałam ja „Oma”, bo babcia
to synonim największej skarbnicy
wiedzy o rodzinie oraz jej tradycjach
– wyjaśnia Ewa Granieczny.
Knurowianka tworzy drzewa
genealogiczne i nadaje sens pamiątkom. Pomaga ludziom uporządkować ich przeszłość.
- Najczęściej zgłaszają się do
mnie osoby starsze, głównie z Niemiec, szukające swoich korzeni na

K

foto-migawka
1LHW\ONR]ZLHG]DMąDOHWHĪĞZ
LHWQLHVLĊEDZLą0RZDRF]áRQ
NDFK.RáDQU3ROVNLHJR=ZLą]
VWyZL,QZDOLGyZ].QXURZD
NX(PHU\WyZ5HQFL
7\PUD]HPVHQLRU]\±ZVLOH
RVyE±VSRWNDOLVLĊZ3DUNX
5RJRZLH±+XPRU\GRSLV\ZDá\
/HĞQ\PÄX.DF]\Q\´Z
]DVSUDZąGREUHMVWUDZ \LELH
VLDGQ\FKSU]HERMyZSU]\JRWR
2VWURZVNą±G]LHOLVLĊZVSRPQ
ZDQ\FKSU]H]'DQXVLĊ
LHQLDPLSUH]HVNRáD6WDQLVáDZ5
XG]NL
]DSUDV]DP\6SRW \NDP\VLĊZ
±-HĞOLNWRĞFKFHGRQDVGRáąF]
SRQLHG]LDáNLZ.OXELH*DPDR
\üVHUGHF]QLH
JRG]
EZIRWRDUFKLZXP.RáD
QU

Śląsku – mówi genealożka. – Chcą
zrozumieć swoje pamiątki, odkryć rodzinne tajemnice, dowiedzieć się, kim
są osoby na rodzinnych zdjęciach.
Dobry genealog musi przede
wszystkim wiedzieć, gdzie szukać.
Przypomina to pracę detektywa:
tropi ślady, wyciąga wnioski z okruchów informacji, odnajduje świadków. Wiele dokumentów z trudem
przetrwało wojnę i powódź w 1997
roku - zaginęły bądź są nie do odczytania. Czasem świadkowie nie
chcą rozmawiać.
- Ludzie żyją z różnymi traumami, doświadczeniami z czasów wojny
i trzeba uszanować ich milczenie –
mówi pani Ewa.
Genealożka zapisuje rodzinne
historie, ale również służy radą, gdy
ktoś ma ochotę na samodzielne poszukiwania. Prowadzi też warsztaty
dla dzieci.
Ewa Granieczny na nowo powołuje do istnienia świat, który dawno
minął. Odkurza zapomniane twarze,
nadaje im imiona, opisuje codzienność. Przypomina, że życie istniało
przed nami i było równie ciekawe. I
tak samo warte zapamiętania…
Jb, foto: arch. Ewy Granieczny
-HVWHĞFLHNDZNLPE\áWZyMSUD
G]LDGHNDOERVNąGSRFKRG]LWZRMD
URG]LQD"=DS\WDMÄ2P\´.RQWDNW
QD VWURQLH ZZZSUDFRZQLDJHQH
DORJLF]QDSO
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3RQDGWRQDNVLąĪHN]DEDZHNJLHULILOPyZWR
SORQDNFMLÄ.VLąĪNDQD.UHV\´(PRFMLMDNLHGDMą
3RODNRPSR]DJUDQLFDPLQLHVSRVyESU]HOLF]\ü
QDZDJĊ
Przedsięwzięcie zorganizowała
knurowska Fundacja Pomaganie
Łączy Ludzi.
- Zebraliśmy ponad tonę książek, zabawek, gier i filmów – informuje prezes zarządu fundacji
Justyna Marek.
Pierwotnie dary miały trafić
na Wołyń.
- Niestety, z przyczyn od nas
niezależnych musieliśmy te plany
skorygować – mówi pani prezes.
- Pojechaliśmy z transportem do
Polskiej Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Prezenty sprawiły wileńskim
Polakom dużą radość.
- Serdecznie dziękujemy za zebraną dla szkoły literaturę piękną,
religijną, słowniki, encyklopedie,
albumu, płyty CD oraz DVD, jak
też gry i zabawki dla najmłodszych
– nie kryją wdzięczności.
- Dzięki wszystkim darczyńcom
oraz instytucjom, które pomagały
w zbiórce i wsparły finansowo akcję,
możemy mówić o sukcesie – podkreśla Justyna Marek. – Składamy
im podziękowania i słowa uznania.
/bw/

3U]\V]RZLFH

:HUV\QDNDůG\G]LHľ
1DF]\WHOQLF]\PU\QNX
XND]DáVLĊWU]HFLWRP
WU\SW\NXDXWRUVWZD
%URQLVáDZD0DUND
:LHFKXá\-HJRW\WXá
ÄGQL]Ī\FLDZ\MĊWH´
Wydawnictwo domyka serię,
którą tworzą też tomy I („Pielgrzymem jestem”) i II (Przyszowice przez
śląskie wieki”).
Na dzieło składają się monologi opisujące każdy dzień w roku.
Treść nawiązuje do chrześcijańskich
cnót kardynalnych: roztropności,
sprawiedliwości, umiarkowania i
męstwa.
- Zachęcam wszystkich zainteresowanych prozą i poetyką do zapoznania się z treścią. Na pewno każdy
czytelnik odnajdzie siebie na którejś
ze stron książki – mówi autor poleca-

=DSURV]HQLH

jąc swoje dzieło uwadze czytelników.
Zainteresowani mogą uzyskać
dodatkowe informacje kontaktując
się z twórcą (e-mail: wiebro@poczta.
onet.pl).
/bw/

:WDľFXZLG]LDãœZLDW

7DQLHFE\áGODPQLHZV]\VWNLPFDá\PĞZLDWHP
&]áRZLHN]DP\NDVLĊLZLG]LW\ONRSUDFĊDUW\VW\F]Qą
EDOHW-HGQDNZW\P]DZRG]LHĪHE\FRĞRVLąJQąüQLH
PRĪQDUR]PLHQLDüVLĊQDGUREQHPyZLáQDPSU]HG
ODW\(GZDUG6]SRWDĔVNLVROLVWDZLHOXSROVNLFKVFHQ
EDOHWRZ\FKDWDNĪHFKRUHRJUDIZ=DNáDGRZ\P'RPX
.XOWXU\.:.Ä.QXUyZ´

iedawno wspominaliśmy
na łamach „Przeglądu Lokalnego” rewię dziecięcą
„Kosmiczne Trawy”. Edward Szpotański był jednym z fachowców
zaangażowanych w przygotowanie
tego widowiska. Pod koniec ubiegłego tygodnia dotarła do nas smutna
wiadomość: solista wielu polskich
scen baletowych, choreograf oraz
wychowawca dzieci i młodzieży odszedł do Wieczności.
Edward Szpotański rozpoczął
swoją karierę artystyczną w 1958
roku jako tancerz Opery Poznańskiej. Jako kolejna była scena Opery
Bydgoskiej, gdzie został pierwszym
solistą i kierownikiem baletu. W
1968 roku trafił do Instytutu Technik Teatralnych w Moskwie. Po
rocznych studiach odbył staż w
Akademickim Teatrze Opery i Baletu w Leningradzie. Po powrocie do
kraju został solistą baletu w Teatrze
Wielkim w Łodzi, skąd przeszedł do
Opery Krakowskiej. Tam pracował
do 1982 roku, kiedy to został kierownikiem baletu i solistą Państwowej
Operetki Śląskiej w Gliwicach. W
Gliwicach pracował kolejnych sześć
lat. Wśród jego największych ról był
Romeo w „Romeo i Julii”, Diabeł w
„Panu Twardowskim” Różyckiego
oraz Wacław w „Fontannie Bachczysaraju”.
Do Knurowa artysta trafił pracując jeszcze w gliwickim balecie. W
1985 roku zaprosił go Jerzy Czekal-

N

foto-migawka
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Sztuka w reżyserii Julii Wernio opowiada wzruszającą i pełną
optymizmu historię samotnej
kobiety po przejściach, pragnącej
ułożyć swoje życie od nowa. Pustkę w jej życiu wypełnia tylko pies
i telefon. Angela nie traci jednak
poczucia humoru i młodzieńczej
ciekawości świata. Wiedząc, że
nikt jej nie współczuje, zaczyna
powoli odnajdywać sens życia
i staje się na powrót atrakcyjną
kobietą.
W monodramie wystąpi aktorka Teatru Nowego w Zabrzu,
Jolanta Niestrój-Malisz. Początek
o godz. 19.00, bilety w cenie 5 zł
można rezerwować pod numerem
tel. 32 332 63 85.
/g/

ski, kierownik Zakładowego Domu Kultury,
należącego do kopalni
„Knurów”. Pan Edward
przygotowywał wówczas grupę dzieci do
widowiska „Kosmiczne
Trawy”. Współpraca na
tym się nie zakończyła.
Szpotański zajmował
się dziecięcym zespołem niemal do końca
lat 80., czyli do chwili
swojego w yjazdu do
Warszawy. Po nim zespół przejęła Joanna
Kusy, jego późniejsza
żona.
Po ciężkiej, wieloletniej pracy Szpotańskiemu udało się
sporo osiągnąć, choć,
jak przyznawał, czuł
pewien niedosyt.
- To nie jest brak
jakiejś konkretnej roli,
tylko takie poczucie,
że można było jeszcze
więcej zrobić – mówił przed wielu laty.
- Taniec był dla mnie
wszystkim, całym światem. Człowiek zamyka się i widzi
tylko pracę artystyczną, balet. Jednak
w tym zawodzie, żeby coś osiągnąć,
nie można rozmieniać się na drobne.
I nie ważne są koszty.
A koszty były spore, gdyż to, co
musiało przejść ciało tancerza w
niczym nie różniło się od „zużycia”
ciała wyczynowego sportowca. Kolana, biodra, kręgosłup to długa historia kontuzji, to miliony wykonanych
na scenie skoków i kroków.
- O tym się nie myśli tańcząc. Liczy się tylko to, co czuje się na scenie,

blask rampy scenicznej i zadowolenie
publiczności – przyznawał Szpotański, nazywając taniec sportem
wyczynowym.
Zapytany, czy wybrałby ponownie karierę tancerza baletowego, bez
zastanowienia odpowiadał – tak. Z
uśmiechem dodawał jednak, że w
dzieciństwie chciał być... pilotem.
Artysta został pochowany w
ubiegłą sobotę na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.
oprac. /g/
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]DSUDV]DGRXG]LDáXZDNFMLKR
QRURZHJRRGGDZDQLDNU ZL:
JRG]LQDFKRG
GRSU]\NRĞFLHOH0D
WNL%RĪHM&]ĊVWRFKRZVNLHM]DS
DUNXMHDXWREXV
NUZLRGDZFyZ±=DSUDV]DP\
ZV]\VWNLFK FKĊWQ\FKRGG
RODWZDĪą
F\FKZLĊFHMQLĪNJ±LQIRUP
XMąRU JDQL]DWRU]\1DOHĪ\P
LHüSU ]\VRELH
GRNXPHQWWRĪVDPRĞFLLE\üSR
OHNNLPSRVLáNX
-EIRWRDUF KRUJDQL]DWRUyZ
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rozrywka nr 39
- 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.
28.09.2017 r.
Niepodległości CZWARTEK
5, 44-190 Knurów – wraz
z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się
numeru (decyduje
data stempla
pocztowego).
O czym
szumi las

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

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

Milena Strzewiczek z Czerwionki

Fabian Bogucki z Rybnika

ur. 17.09.2017 r., 3730 g, 54 cm

ur. 18.09.2017 r., 3090 g, 51 cm

Jakub Herda z Knurowa

Maria Bartoszek z Czerwionki-Leszczyn

ur. 18.09.2017 r., 3580 g, 54 cm

ur. 19.09.2017 r., 3130 g, 52 cm

Maja Langrzik z Knurowa

Jakub Piwowar z Pilchowic

ur. 19.09.2017 r., 3040 g, 51 cm

ur. 19.09.2017 r., 3630 g, 55 cm

.RUQHOLD+RSSH]/LJRW\âDEęG]NLHM

Dawid Jaworski z Czerwionki-Leszczyn

ur. 20.09.2017 r., 3500 g, 53 cm

ur. 20.09.2017 r., 4000 g, 55 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
37/2017 brzmiało: „ŚWINIOPAS”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Paweł Jaroszuk.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

- godz. 16.00
Tarapaty
- godz. 17.30

39

Botoks
- godz. 18.00, 20.15
4.10.2017 r.
ĝ52'$

Kaja Sobolewska z Knurowa

Malwina Kluczewska z Gliwic

ur. 20.09.2017 r., 4400 g, 57 cm

ur. 21.09.2017 r., 3280 g, 52 cm

The Square
- godz. 19.30
29.09-3.10.2017 r.
3,Ą7(.:725(.
Lego Ninjago (2D dubbing)
- godz. 16.00

10

Lego Ninjago (2D dubbing)
- godz. 15.00
Botoks
- godz. 19.30

www.kinoscenakultura.pl

Oliwia Smyl z Knurowa

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

ur. 21.09.2017 r., 3610 g, 53 cm

.U]\V]WRI0XU]\GãR]/HV]F]\Q
ur. 22.09.2017 r., 3500 g, 53 cm
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6ROLGDUQL](WLRSLċ
Etiopia, Przyszowice

(WLRSF]\F\VąRWZDUFLLFLHNDZL
ĞZLDWDáDWZRQDPyZLüLFKQD
UR]PRZĊ

3U]H]WU]\W\JRGQLH:LWROG1RFRĔ
VWUDĪDN]2FKRWQLF]HM6WUDĪ\
3RĪDUQHM]3U]\V]RZLFV]NROLá
HWLRSVNLFKNROHJyZSRIDFKX
onadstumilionowa Etiopia to
kraj kontrastów: skrajnego
ubóstwa i bogatej kultury, gór
i pustyni. Położona we wschodniej
Afryce, graniczy z biedną Somalią
i Erytreą. Według legend to tutaj
ukry to Arkę Przymierza, którą
do Etiopii miał przywieźć Menelik, syn Makedy, królowej Saby, i
władcy Izraela, króla Salomona. To
tutaj podobno zaparzono pierwszą
kawę i znaleziono najstarsze ludzkie
szczątki.
Wyjazd do Afryki zorganizowało i koordynowało Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
Fundacja ta od 2006 roku działa
w różnych częściach świata, m.in.
szkoli strażaków w Kenii i Etiopii,
niesie pomoc syryjskim uchodźcom,
wspiera programy pomocowe na
Ukrainie, w Sudanie, Palestynie i
irackim Kurdystanie.
- Jesteśmy organizacją humanitarną, co oznacza, że pomagamy bez
względu na pochodzenie, kolor skóry
czy wyznanie – mówią założyciele
fundacji. - Uważamy, że jako średniej wielkości kraj ponosimy część

P

odpowiedzialności za losy świata i
nie powinniśmy pozostawać obojętni na cierpienie innych w dalekich
krajach.

^ŵĂŬǇŶĚǏĞƌǇ

Witold Nocoń działa w przyszowickiej OSP od 25 lat, wspólnie z kolegami napisał książkę o ratowaniu
innych strażaków w czasie pożaru.
Na co dzień pracuje na Politechnice Śląskiej. Aby pomóc kolegom z
Etiopii, wziął trzytygodniowy urlop.
Dlaczego?
- Z solidarności między strażakami na całym świecie - mówi.
W Afryce uczył podstaw pożarnictwa, m.in. jak przeprowadzać
ewakuacje, zarządzać akcją ratunkową czy udzielać pierwszej pomocy. Straż pożarna w Etiopii działa
jedynie w większych miastach, a i
tam jest na niskim poziomie: brakuje
sprzętu, ludzi, a przede wszystkim
– wiedzy. W Bahir Dar, prawie półmilionowym mieście, pracuje tylko
12 strażaków.
- Mają do dyspozycji jeden stary
samochód. W momencie przyjęcia

do pracy nie przechodzą żadnych
szkoleń, bo nie mają się od kogo uczyć
– opowiada Witold Nocoń. – Wyjeżdżamy do Etiopii, aby dzielić się
naszymi umiejętnościami i zdobytym
przez lata doświadczeniem.
Dla Witolda Noconia Afryka ma
smak yndżery – kwaskowatego placka, wyrabianego z etiopskiej mąki,
który dla Etiopczyków jest tym,
czym dla nas chleb. Przyszowiczanin
mówi o Etiopii, że to „inny świat”.
W oczy rzuca się przede wszystkim
zaniedbana przestrzeń, bieda i surowy krajobraz. Pomimo trudnej
codzienności mieszkańcy są ciekawi
przybyszów.
- Nie ma zbyt wielu turystów,
więc każdy jest zauważalny – mówi
pan Nocoń. – Idąc przez miasto,
często byliśmy zaczepiani przez
mieszkańców. Chcieli z nami porozmawiać, nawiązać kontakt.
Przyszowiczanin nie wyklucza
powrotu do Afryki, choć już za
chwilę czeka go równie trudne zadanie – spotkanie ze studentami.

(WLRSVNLPVWUDĪDNRPSU]HGH
ZV]\VWNLPEUDNXMHZLHG]\
GODWHJRWDNSRWU]HEQHVą
V]NROHQLD
:(WLRSLLĪ\FLHWRF]\VLĊMDNSU]HGZLHNDPL

-EIRWR:LWROG1RFRĔ

informacja własna wydawcy

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Urzêdu Miasta Knurów
#FotoKnurów

ZIMA

WIOSNA

LATO

- zostañ autorem najciekawszego zdjêcia
zimowego, wiosennego lub letniego - promuj Knurów - wygrywaj nagrody szczegó³y: www.knurow.pl/gmina/KONKURS.html
tel: 32/339 22 93
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Sto lat dla mistrza
:NDPHUDOQHMVDOLZ*LHUDáWRZLFDFKSRUD]NROHMQ\
XF]F]RQRSDPLĊü7DGHXV]DàDG\7DPWHMV]D*DUGDVWDQĊáD
QDZ\VRNRĞFL]DGDQLDRUJDQL]XMąF]DUyZQRSRSRáXGQLRZH
ZDONLWXUQLHMRZHMDNLZLHF]RUQ\PHF]]&]HFKDPL

ŽďƌǌĞ͕ǏĞĐŚŽĐŝĂǏ
ͣŶĂĐŚǁŝůħ͟

W r a mach cz wa r tego
międzynarodowego turnieju
im. Tadeusza Łady odbyło się
17 walk. W dwóch z nich wystąpili zawodnicy Gardy Gierałtowice. Mateusz Wuzik
(junior, 60 kg) pokonał stosunkiem głosów 2:1 Marcela

Janickiego (UKS Śląsk Ruda
Śląska), natomiast Remigiusz
Skoczyński (junior, 69 kg)
jednogłośnie wypunktował
Łukasza Pisk-Piskowskiego
(OKB Odra Opole).
BKS Concordię Knurów
reprezentował Oliwier Zamojski (kadet, 57 kg), który
zw yciężył 3:0 Igora Prygę
(Rojek Kraków).

KƐƚƌĂǁĂŶĂĚĞƐĞƌ

Przy okazji turnieju odbył się również mecz towarzyski Gierałtowice - Ostrawa, zakończony sukcesem
gospodarzy 11:5.
Zwycięskie walki w zespole z Gierałtowic stoczyli:
Marcin Chudobiński (60 kg),
Łukasz Niemczyk (64 kg),
Łukasz Szczepaniak (75 kg),
Tomasz Otworowski (81 kg)
i Oskar Kapczyński (75 kg).
Swoją walkę zremisował
Patryk Zając (36 kg), natomiast wyższość rywali musieli uznać: Kamil Kopytko (44
kg), Krzysztof Wojda (+91 kg).
PiSk

III Liga kobiet
4. KOLEJKA:
3ORQ %áRWQLFD 6WU]HOHFND 
&RQFRUGLD .QXUyZ  6$3
%U]HJ  3RJRĔ 3UXGQLN 
/=6 3DNRVáDZLFH  /.6 *R
F]DáNRZLFH  5ROQLN ,, %LH
GU]\FKRZLFH  8QLD ,, 2SROH
 3LDVW 6WU]HOFH 2SROVNLH
ĝOąVN5HĔVND:LHĞ

%LHGU]\FKRZLFH,,
%áRWQLFD6WU]HOHFND
3DNRVáDZLFH
%U]HJ
*RF]DáNRZLFH
8QLD,,
3UXGQLN
6WU]HOFH2SROVNLH
&RQFRUGLD
5HĔVND:LHĞ

Informacja własna wydawcy
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foto-migawka
1D RELHNWD FK NQX
URZVNLH JR 6SDUWDQD
RGE\áR VLĊ ]JUXSR 
ZDQLH UHSUH]H QWDFML
3ROVNL :)0& :RUOG
) L J K W  6 S R U W  D Q G
0DU WLDO $U WV &RXQ
FLO 8F]HVWQLF\]DMĊü
SRGNUHĞ ODOL ĪH PLH
OL RND]MĊ WUHQRZ Dü
SRGRNLHP,UHQHXV]D
3U ]\ZDU \ N WyU \ Z
SU]HV]áRĞFLE\áV]NR
OHQLRZF HP 7RPDV] D
$GDPND

PiSk

3LãNDU]HSU]HJUDOL]SRJRGċ
K
i l kud niowe opady
deszczu spowodowały odwołanie wielu spotkań piłkarskich. W miniony weekend nie grała
Haiz 4. Liga, a w niższych
klasach rozgrywkowych
odbyło się tylko kilka
spotkań, których wyniki
publikujemy obok.
PiSk

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

Gierałtowice. Z jednej strony Knurów, z drugiej Zabrze,
z trzeciej Gliwice. Jak ktoś z Gierałtowic jakiś czas temu interesował się boksem to jeździł do wymienionych miast i kibicował
Concordii, Walce, czy innemu ŁTS-owi.
Tak było, i jak mawiają Czesi, to se ne vrati.
Teraz kawałek dobrego boksu możemy zobaczyć również
w Gierałtowicach, czego byliśmy świadkami w minioną sobotę
przy okazji kolejnej edycji turnieju poświęconego pamięci Tadeusza Łady. Zawodnika, a następnie trenera.
Nie zdążyłem Go zapytać, czy bardziej czuł się pięściarzem,
czy raczej szkoleniowcem, ale wiem, że tę drugą rolę pełnił
w zdecydowanie trudniejszych czasach. Bo po tym, jak najpierw
działacze zdecydowali o wycofaniu drużyny seniorów, a następnie bokserska centrala rozwiązała rozgrywki ligowe, najzwyczajniej brakowało - i do dzisiaj brakuje - „lokomotywy”, do której
można doczepić „wagoniki”. Ta „lokomotywa” to zespół seniorów
występujący w regularnych rozgrywkach ligowych. A „wagoniki”
to trenująca młodzież, która poprzez boks chce osiągnąć sukces.
Przyglądając się tej młodzieży w czasie turnieju świętej
pamięci Tadka Łady, z jednej strony ręce same składały się do
oklasków, a z drugiej serce bolało, bo skoro wciąż nie ma tej
cholernej „lokomotywy” to wiadomo, że wysiłek trenerów, zawodników i ich rodziców jest skazany na porażkę.
Podobnie dzieje się w innych dziedzinach życia, dlatego ważne, że chociaż „na chwilę” ktoś myśli o dzieciakach, które - w tak
zwanym trudnym wieku - nie wiedzą, co z sobą począć. I proponuje im wycisk na sali treningowej urozmaicony obijaniem
worków, manekinów i „gruszek”.
Cieszy się z tego zapewne Trener Tadeusz, który przed laty
uczył zadawania ciosów prostych i sierpowych Adama Spiechę.
Tego samego, który teraz też jest trenerem. I nie zapomniał
o Tadeuszu Ładzie, organizując turniej poświęcony Jego pamięci.

Foto: Spartan

17 walk

2UJDQL]DWRU]\JRĞFLH9,3DWDNĪH]DZRGQLF\
LWUHQHU]\*DUG\RUD]&RQFRUGLL
)RWR3LRWU6NRUXSD

Przed pierwszą oficjalną
walką odbyło się uroczyste
otwarcie turnieju. Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice - Józef Buchczyk
wielokrotnie podkreślał, iż
nigdy nie spodziewał się, że
w Gierałtowicach odbywać
się będą tak ważne imprezy
bokserskie. A ich świadkiem
będzie m.in. mistrz olimpijski - Marian Kasprzyk.
Z kolei wójt Joachim Bargiel dziękował klubowi Garda
Gierałtowice, który nie tylko
szkoli młodych pięściarzy, ale
i organizuje ciekawe turnieje i
mecze bokserskie.
Wywołany niejako do tablicy, a raczej do mikrofonu
trener Gardy Adam Spiecha
przypomniał, że dzień przed
turniejem Marian Kasprzyk
ob c ho d z i ł 78 . u ro d z i ny.
Był y w ięc ż yczenia, było
też gromkie „100 lat!” od
wszystkich zgromadzonych
w hali.
Po chwili dostojny jubilat
był wraz z kibicami świadkiem
ciekawej „szermierki na pięści”.
Warto podkreślić, że w
gronie gości VIP znaleźli
się również utytułowani zawodnicy: Piotr Wilczewski i
Dariusz Sęk, a także starosta
powiatu gliwickiego Waldemar Dombek.

)RWR3LRWU6NRUXSD

ǇĐǌĞŶŝĂĚůĂ
DĂƌŝĂŶĂ<ĂƐƉƌǌǇŬĂ

WYNIKI:

=LQD.ODVD2NUĊJRZD JUXSD,, 
6ODYLD5XGDĝOąVND7ĊF]D:LHORZLHĞ
Majer A Klasa:
2OLPSLD 3áDZQLRZLFH  *ZDUHN =DEU]H 
*ZLD]GD &KXGyZ  6SRáHP =DEU]H 
$PDWRU5XG]LQLHF=DPNRZLHF7RV]HN
Klasa C:
ĝOą]DN %\FLQD  'UDPD ,, .DPLHQLHF 
/HĞQLN àąF]D  0.6 =DERU]H ,,=DEU]H 
*ZLD]GD,,&KXGyZ*6)*OLZLFH9LFWR
ULD3LOFKRZLFH.áRGQLFD*OLZLFH

6RERWQ L PHF] :LO
NyZ:LOF]D]/.6HP
&]DQLHFVWRUSHGRZDá
SDGDMąF \GHV]F]QD
WRPLDVW NLOND JRG]LQ
SU]HG SODQRZ DQ\P
UR]SRF] ĊFLHP WHJR
VSRWNDQLDNOXE]:LO
F ] \ SRLQIRU PRZDá
ĪH 'DPLDQ  0DWUDV
]PLHQLDVWDQF\ZLOQ\
:V]\VWNLHJR QDMOHS
V]HJRQDQRZHMGUR
G]HĪ\FLD

PiSk / Foto:
Piotr Skorupa

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY:%RJXVáDZ:LON=$67ĉ3&$5('$.725$1$&=(/1(*23DZHá*UDGHN REDAKCJA INFORMACYJNA:3LRWU6NRUXSD UHGDNFMDVSRUWRZD 0LUHOOD1DSROVND
PLUHOODQDSROVND#SU]HJODGORNDOQ\HX -XVW\QD%DMNR MXVW\QDEDMNR#SU]HJODGORNDOQ\HX '=,$à7(&+1,&=1<(ZD.U]\ĞFLDN.XFKDUVND$GDP6]DU\
'=,$à 5(./$0< , $'0,1,675$&-$ 'RURWD *RU]DZVND :RMFLHFK 3RODN WHO     UHNODPD#SU]HJODGORNDOQ\HX  :63Ïà35$&$ 0DULD *U]HOHZVND 0DUHN /HZF]XN
:DOGHPDU-DFKLPRZVNL.U]\V]WRI*RáXFK
REDAKCJA:XO1LHSRGOHJáRĞFL.QXUyZWHOWHOID[ZZZSU]HJODGORNDOQ\HXHPDLOUHGDNFMD#SU]HJODGORNDOQ\HXZZZIDFHERRNFRPSU]HJODGORNDOQ\
6NáDGNRPSXWHURZ\ZáDVQ\'UXN: 'UXN32/6.$35(666S]RR2GG]LDá3ROLJUDILD'UXNDUQLD6RVQRZLHF
5HGDNFMDQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DWUHĞüRJáRV]HĔLUHNODPQLH]ZUDFDPDWHULDáyZQLH]DPyZLRQ\FKRUD]]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRGRNRQ\ZDQLDVNUyWyZLUHGDJRZDQLDQDGHVáDQ\FKWHNVWyZ

3UHQXPHUDWDUHDOL]RZDQDSU]H]58&+6$=DPyZLHQLDQDSUHQXPHUDWĊZZHUVMLSDSLHURZHMLQDHZ\GDQLDPRĪQDVNáDGDüEH]SRĞUHGQLRQDVWURQLHZZZSUHQXPHUDWDUXFKFRPSO(ZHQWXDOQHS\WDQLDSURVLP\NLHURZDüQDDGUHV
HPDLOSUHQXPHUDWD#UXFKFRPSOOXENRQWDNWXMąFVLĊ]&HQWUXP2EVáXJL.OLHQWDÄ58&+´SRGQXPHUDPLOXE±F]\QQHZGQLURERF]HZJRG]LQDFK±.RV]WSRáąF]HQLDZJWDU\I\RSHUDWRUD
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ierwsze kilometry
upływały lekko i przyjemnie. Przemierzając
asfalt zupełnie nieznanymi
mi przedmieściami i okolicami Krynicy, z jednej strony podziwiałem wystawne i
pięknie podświetlone ośrodki
uzdrowiskowe, a z drugiej
testowałem funkcjonalność
“czołówki”, z której nigdy
nie korzystałem podczas biegów treningowych, a która
przez najbliższe dwie godziny
miała mi rozświetlać nocne,
górskie szlaki. Smartfon nieśmiało ogłosił trzeci kilometr
- zostało jeszcze 97, pomyślałem – tak początek Biegu 7
Dolin opisuje Artur Łyczak,
knurowski ultramaratończyk, który stanął na starcie
zawodów na dystansie 100
kilometrów.
Knurowianin rozpoczął
walkę z tym dystansem już o
godzinie 3. w nocy, by wrócić
na metę w Krynicy po blisko
16 godzinach.
Dla Artura Łyczaka morderczy wysiłek spotęgowany
był kontuzją, która odezwała

się w trakcie pokonywania
najwyższego szczytu Beskidu Sądeckiego, Radziejowej
(1262 m.n.p.m).
Schody zaczęły się w okolicy 40 kilometra, podczas
krótkich, ale mocnych zbiegów. Zacząłem czuć ostry ból
w kolanie, na tyle mocny, że
mogłem zapomnieć o zbieganiu, musiałem schodzić.
Po pewnym czasie zejście o
stopień położony 30-40 cm
niżej stawało się po prostu
niemożliwe. Musiałem się
zatrzymać. Byłem już wysoko, przede mną kolejny
krótki, ale stromy zbieg, za
mną długa droga powrotna
do Rytra, praktycznie cały
czas w dół. Myśli mi się kotłowały. Mogłem, albo zostać
i czekać na pomoc GOPR-u,
albo pokonać kolejne zejście
bardzo powoli opierając się
praktycznie na jednej nodze,
na co zresztą też nie miałem
jakiegoś specjalnego patentu
- wspomina.
Zmagając się z kontuzją
knurowianin dotarł do drugiego „przepaku”, czyli w

Waldemar Jachimowski

$UWXUà\F]DN

2NURNRGHOLW\

Foto: prywatne

Trenuje
na Ukrainie,
P\œOLR7XUFML

slangu biegaczy długodystansowych, miejsca, gdzie startujący mogą zaopatrzyć się w
nowe porcje węglowodanów
i izotoników. Bądź podjąć
decyzję o ukończeniu biegu
na krótszym, niż pierwotnie
zaplanowali, dystansie.
Z takim właśnie dylematem musiał się zmierzyć Artur Łyczak na 66. kilometrze.
- Z bólem kolana, lekkimi
bólami tu i ówdzie oraz tradycyjnymi kolkami zostało
już tylko odliczanie do mety.
Osiągnięcie celu stawało się
realne. Miałem jeszcze trochę
czasu w zapasie. Pomyślałem:
doczłapię, choćby na czworakach!
Tak więc ruszyłem z miejsca. Kolejna dolina, kolejne
wzniesienie, znowu dolina i
ostatni przepak, jeszcze jedno
wzniesienie, dolina w Szczawniku i ostatnie 15 km przez
górę Runek (1080 m.n.p.m).
Im bliżej końca wyścigu,
tym więcej emocji udzielało
się naszemu biegaczowi.
- Przemierzając ostatnie kilkaset metrów ulicami

Foto: Spartan

ŮHOD]Q\$UWXU

Krynicy przeżywałem już swoje
zwycięstwo - wygraną walkę
z bólem, z myślami, z samym
sobą! Słysząc zewsząd „Brawo setka!” wyglądałem mety
i rodziny, którą zobaczyłem
na końcowych metrach. Po
przekroczeniu mety odebrałem
pamiątkowy medal i wpadłem
w objęcia najbliższych. Pierwszy
raz po biegu załamał mi się głos
i łzy napłynęły do oczu.
Chwile modlitwy oraz doping rodziny i znajomych na
trasie pozwoliły mi przetrwać
zarówno te radosne, jak i trudne
chwile biegu - relacjonuje Artur
Łyczak.
Z kronikarskiego obowiązku podajmy jeszcze, że knurowianin dystans 100 km pokonał w czasie 15 godzin 55 minut
i 31 sekund, co pozwoliło zająć
mu 353. miejsce w kategorii
open i 131. w swojej kategorii
wiekowej.
Na starcie stanęło 670 biegaczy z czego do mety dotarło
540.
Knurowianin podczas biegu wypił około 8 litrów płynów,
spożył 10 żeli energetycznych, 3
batony, 2 kabanosy, kilka ziemniaków na punktach odżywczych, a także kilka kawałków
bananów, arbuzów, suszonych
moreli i innych owoców.

)RWRDUFKLZXP$UWXUDà\F]DND
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ulia Łakomska ze Spartana Knurów zajęła 5. miejsce w The Test Of Fitness
w Katowicach.
- Nasza klubowiczka
startując z dużo starszymi
oraz bardziej doświadczonymi zawodniczkami,
naw iąz ała z nimi równorzędną walkę i zajęła
fenomenalne miejsce. Julka
pokazała, że mimo krótkiego stażu treningowego jest
już o krok od elity polskiego
crossfitu - informuje knurowski klub.

J

PiSk
informacja

3U]HGZ\MD]GHPQD8NUDLQĊ'DPLDQ'XUNDF]
SRGRNLHPVZHJRNOXERZHJRWUHQHUD
,UHQHXV]D3U]\ZDU\VWRF]\áZDONĊVSDULQJRZą
Z*OLZLFDFK

ięściarska czołówka przygotowuje się do październikowych Mistrzostw Europy. Jest w niej knurowianin,
zawodnik Spartana - Damian Durkacz, który wraz z
pozostałymi kadrowiczami
przeby wa na 20-dniow ym

P

zgrupowaniu na Ukrainie.
Mistrzostwa Starego Kontynentu odbędą się w Turcji i
nasz nastolatek ma nadzieję,
że tym razem spełnią się jego
marzenia i wróci z upragnionym medalem.
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Å'\FKDµZQLHVSHãQDPLQXW

ϱϮŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ
Knurowa

'UXJDVHNXQGDELHJX3yĨQLHMV]\WULXPIDWRU6HUJLL2NVHQLXN
QXPHUVWDUWRZ\ SLHUZV]\]SUDZHM

Jubileuszowo
Nim Piotr Surówka (zastępca prezydenta Knurowa) i
Maciej Gogulla (wójt Pilchowic) oddali strzał z pistoletów
startowych, Adam Rams (prezydent Knurowa) wręczył Czesławowi Nowakowi (dyrektor
biegu) pamiątkowy dyplom,
który był podziękowaniem za
zorganizowanie 25. edycji biegu ulicznego na 10 km.
Impreza odbyła się pod
Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego Jarosława
Wieczorka, którego reprezentował Adam Ostalecki,
Dyrektor Generalny Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego.

$UWXU%XMQRZVNL
E\áQDMV]\EV]\P
NQXURZLDQLQHPQD
NLORPHWURZHMWUDVLH

Kobiety

3L6N

)RWR3LRWU6NRUXSD

Organizatorzy tradycyjnie już prowadzili klasyfikację mieszkańców Knurowa.
Wśród kobiet bezkonkurencyjna była niezrzeszona Elżbieta Lewicka (czas: 41.13), z
kolei wśród mężczyzn triumfował Artur Bujnowski (czas:
37.17), który jako przynależność klubową miał wpisany
Sokół i Endurance.
Ogólnie sklasyfikowano
13 biegaczek i 39 biegaczy.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że najmłodszymi zawodnicz-

.ODV\ILNDFMĊPLHV]NDQHN.QXURZDZ\JUDáD
(OĪELHWD/HZLFND QXPHUVWDUWRZ\
']LĊNXMHP\SDQLH&]HVáDZLHQDHG\FMLNQXURZVNLHJRELHJX

.QXURZVNą5DGĊ0LDVWDQDWUDVLHELHJX
UHSUH]HQWRZDá-RDFKLP0DFKXOLN

Skat sportowy
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%LHJDPĪHE\/DXUDPRJáDFKRG]Lü]WDNLP
KDVáHPQDNRV]XOFHELHJá6HEDVWLDQ=DZDGD
NWyUHPXQDWUDVLHWRZDU]\V]\áDFyUND
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To, że tempo w knurowskim
biegu dyktują Ukraińcy nie jest
już dla nikogo zaskoczeniem. W
tym roku, w pierwszej szóstce
sklasyfikowano aż czterech biegaczy zza wschodniej granicy, a
jako pierwszy metę przekroczył
Sergii Okseniuk osiągając czas
30 minut i 56 sekund. Drugi na
mecie Mateusz Mrówka z Radlina okazał się gorszy o ponad
28 sekund.
Najlepsza z pań - Aneta
Suwaj z Jastrzębia Zdroju potrzebowała na pokonanie trasy
35 minut i 54 sekund.

kami były dwie 17-latki - Weronika Bagińska (Katowice) i
Julia Morawska (Mysłowice),
a najmłodszym zawodnikiem
- Paweł Wójcik (Brzeszcze).
P a n iom n i e p ow i n no
się zaglądać w metrykę, ale
w tym przypadku zrobimy
w y jątek, bowiem postawa
najstarszej zawodniczki zasługuje na pochwałę, a była
nią Helena Kozaczkiewicz z
Knurowa (rocznik 1955).
Najstarszym zawodnikiem
był z kolei 77-letni Ukrainiec
Vasyl Krupskyy.

)RWR3LRWU6NRUXSD

Pod dyktando
hŬƌĂŝŷĐſǁ

)RWR3LRWU6NRUXSD

]DZRGQLNyZ]RVWDáR
sklasyfikowanych
w jubileuszowym
0LĊG]\QDURGRZ\P
Biegu Ulicznym na 10 km
Z.QXURZLH
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3RGHMPĊVLĊRSLHNLQDGRVREąVWDUV]ą
ZVRERWĊLQLHG]LHOĊRUD]SRVSU]ąWDP
7HO

02725<=$&-$

86ã8*,
%DJDĪyZND7HO
36-51/52/17

'RFLHSOHQLDEXG\QNyZW\QNLPR]DLNRZH
NDIHONRZDQLHPDORZDQLHJáDG]LHSDQHOH
PRQWDĪGU]ZL±RNLHQSRGZLHV]DQHVXILW\
]DEXGRZ\7HO
27/17-5/18

1/17-odw.

$XWRVNXS]DJRWyZNĊNDĪG\VWDQ
7HO
38/17-1/18

5(1$8/70(*$1(SU]HJOąG
WHFKQLF]Q\DNWXDOQ\SU]HELHJ
W\VVDPRFKyGEDUG]RHNRQRPLF]Q\
]DGEDQ\JDUDĪRZDQ\URNSURGXNFML
7HO
31-odw. Y

6NXSVDPRFKRGyZSáDFLP\QDMZLĊFHM
7HO
37-39/17

579QDSUDZDGRPRZD7HO


6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

1-43/17

6HUZLVNOLPDW\]DFML±SURPRFMD]á
7HO

6NXSVNRURGRZDQ\FKUR]ELW\FK
GRZ\UHMHVWURZDQLD7HO
38/17-1/18

16-39/17 Y

6=8.$035$&<

),1$16(

'\VSR]\F\MQDF]DVRZRLPDMąFD
GRĞZLDGF]HQLHZZLHNXRNRáRODW
V]XNDSUDF\GRU\ZF]HMMDNRSRPRF
GRPRZDVSU]ąWDQLHLWSRUD]SU]HUyENL
NUDZLHFNLH.QXUyZLRNROLFH
7HO

)RWRDUFKLZXPRUJDQL]DWRUyZ

14/17-odw.

3RVLDGDPDXWRGRVWDZF]H.,$3UHJLR
6]XNDPSUDF\OXEQDZLąĪĊZVSyáSUDFĊ
7HO
1/17-odw.

6ROLGQ\XF]FLZ\G\VSR]\F\MQ\F]DVRZR
EH]QDáRJyZGREU]H]QDMąF\VLĊ
QDSUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\
VWU]\ĪHQLHĪ\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS
:ZLHNXRNRáRODWSRV]XNXMHSUDF\
GRU\ZF]HMZ.QXURZLHLRNROLF\0RĪHWHĪ
E\üSUDFDSU]\GU]HZLH7HO
15-odw.

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\MDNRRSLHNXQNDGRG]LHFND
'áXJROHWQLHGRĞZLDGF]HQLHG\VSR]\F\MQD
7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\ZFKDUDNWHU]HRSLHNXQNLGOD
G]LHFL ODWGRĞZLDGF]HQLD 
7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK
.QXURZD SRNXUVLHRVRED]OHNNLP
VWRSQLHPQLHSHáQRVSUDZQRĞFL 
7HO
1/17-odw.

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HM
Z]DNUHVLHSU]HUyENL ZV]\ZDQLH]DPNyZ
VNUDFDQLH]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQ
LWS ZGRPX3RVLDGDPGREUąPDV]\QĊ
GRV]\FLDPDUNL6LQJLHURSUyF]WHJR
SLHF]HQLHFLDVWZGRPXOXEXNRJRĞ
JRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
19/17-odw.

32ĩ<&=.,.5Ï7.27(50,12:(
7HO3RĞUHGQLN
&')6&ILUP\0DWSRO)LQDQVH6S]RR

0ĊĪF]\]QDODWSLOQLHV]XNDSUDF\
7HO
1/17-odw.

36-39/17 bold

2VRED],,JUXSąLQZDOLG]NąSRV]XNXMH
SUDF\ELXURZHM7HO

'$035$&õ
0áRGHJRHPHU\WDJyUQLF]HJR HOHNWU\ND 
]DWUXGQLĊ7HO
39/17

=DWUXGQLĊHNVSHGLHQWNĊZVNOHSLH
RJyOQRVSRĪ\ZF]\PÄ%DUWHN´Z
6]F]\JáRZLFDFK7HO

27/17-odw.

1,(58&+202ć&,

39-43/17

2*â26=(1,(
2*à26=(1,(21$%25=(35$&2:1,.$
6SyáG]LHOQLD0LHV]NDQLRZDÄ.QXURZLDQND´RJáDV]DQDEyU
QDVWDQRZLVNRUHIHUHQWDGRVSUDZDGPLQLVWUDF\MQRELXURZ\FK
6]F]HJyá\GRVWĊSQHQDVWURQLHZZZNQXURZLDQNDSO

,1)250$&-$
'RZ\QDMĊFLDPLHV]NDQLH7HO
39-42/17

.XSLĊPLHV]NDQLHZ.QXURZLH
PD[SLĊWUR7HO
33-40/17

podziękowania

6(5'(&=1(32'=,ĉ.2:$1,$632162520=$+2-12ĝû
,:.à$':à2ĩ21<:35=<*272:$1,(
;;90,ĉ'=<1$52'2:(*2%,(*88/,&=1(*2:.1852:,(
8U]ąG 0LDVWD .QXUyZ  3UH]\GHQW $GDP 5DPV 8U]ąG :RMHZyG]NL
.DWRZLFH  :RMHZRGD -DURVáDZ :LHF]RUHN *PLQD 3LOFKRZLFH  :yMW
0DFLHO*RJXOOD026L5.QXUyZ.U]\V]WRI6WRODUHN'\UHNWRU*HQHUDOQ\
8U]ĊGX:RMHZyG]NLHJR$GDP2VWDOHFNL$,%.QXUyZ6SyáND]RR63.
ĝOąF]ND6]SXUD'\WNR:LROD3ROVND.QXUyZ6áDZRPLU*UDERZVNL*68
6SyáND$NF\MQD$QGU]HM3DZOHWNR-DQ%DVLXUD*OLZLFH3U]HGVLĊELRUVWZR
(QHUJHW\F]QH0HJDZDW*OLZLFH=G]LVáDZ0RVNZD2U]HVNR.QXURZVNL
%DQN6SyáG]LHOF]\'DULXV]:yMFLNL&DUER7UDQV:LOF]D*U]HJRU]6]NyáND
=30 Ä0D[SRO´ 6S ] RR .XĨQLD 5DFLERUVND  0DNV\PLOLDQ L -HU]\
*RáąEHN+HPL(XJHQLXV]3DMąF]HN6WDQLFD6HSR.QXUyZ5DIDá']LMD
$JQLHV]ND'\ND*yUQRĞOąVND6SyáND%URNHUVND*OLZLFH5RPDQ3U]\E\áD
.DURO 6XFKRĔ 33+8 3RJ7HFK *OLZLFH  .U\VWLDQ *U]RQG]LHO '\UHNWRU
(NRQRPLF]Q\.:..QXUyZ6]F]\JáRZLFH-DQXV]2U]Há3XE'ROFH9LWD
.QXUyZ0LUHOD.RSHUQLN$SWHNDĝZ%DUEDU\.QXUyZ/XFMDQ0DWHUD
3:,.*OLZLFH,ZRQD/XNRZLF])RMW6WRPDWRORJLD&KPLHOHZVF\.QXUyZ
0DáD.ZLDFLDUQLD.QXUyZ5HQDWD-DZRUHN7HFKQRPH[*OLZLFH-DQXV]
)UDQF]\N,9(7.QXUyZ0LHF]\VáDZûZLHOąJ.RPDUW.QXUyZ.DWDU]\QD
0DNDURZLF]-DQXV]5yĪDĔVNL
6HUGHF]QH L V]F]HJyOQH SRG]LĊNRZDQLD ]D SRPRF Z RUJDQL]DFML
;;9 0LĊG]\QDURGRZHJR %LHJX 8OLF]QHJR GOD  8U]ĊGX 0LDVWD
.QXURZD3UH]\GHQWD$GDPD5DPVD=F\3UH]\GHQWD3LRWUD6XUyZNL
=F\3UH]\GHQWD%DUEDU\=ZLHU]\ĔVNLHM3U]HZRGQLF]ąFHJR5DG\0LDVWD
7RPDV]D 5]HS\ =F\ 3U]HZRGQLF]ąFHJR 5DG\ 0LDVWD -HU]HJR 3DFKD
6HNUHWDU]D 0LDVWD 3LRWUD 'XGáR  026L5 .QXUyZ '\UHNWRUD .U]\V]WR
ID 6WRODUND RUD] SUDFRZQLNyZ 026L5  ']LDáDF]\ $PDWRUVNLHJR .OXEX
%LHJDF]DZ.QXURZLH.RPHQG\0LHMVNLHM3ROLFMLZ*OLZLFDFK:\G]LDáX
5XFKX 'URJRZHJR  .RPLVDULDWX 3ROLFML RUD] 6WUDĪ\ 0LHMVNLHM .QXUyZ
2FKRWQLF]HM6WUDĪ\3RĪDUQHMZ:LOF]\%HUQDUGD3DV]ND3U]HZRGQLF]ąFHJR
.RPLVML 6SRUWX -RDFKLPD 0DFKXOLND  .:. .QXUyZ6]F]\JáRZLFH
*U]HJRU]D %U]H]LQND  2UNLHVWU\ 'ĊWHM .RSDOQL 6]F]\JáRZLFH QD F]HOH
] G\U \JHQWHP *U]HJRU]HP 3DNXUą   5HGDNWRUyZ L G]LHQQLNDU]\
3U]HJOąGX/RNDOQHJRSRUWDOXLQIRUPDF\MQHJRL.QXUyZ793.DWRZLFH
3URZDG]ąFHJR=HQND1RZDNRZVNLHJRZRORQWDULXV]\RUD]NRRUG\QD
WRUDGVZRORQWDULDWX.DFSUD.XELNDLZV]\VWNLFKSR]RVWDá\FKRVyENWyUH
SRPDJDá\SU]\RUJDQL]DFML;;9%LHJX8OLF]QHJRZ.QXURZLH
VNáDGD3UH]HV$.%&]HVáDZ1RZDN
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6SU]HGDPGRPGRUHPRQWXZFHQWUXP
.QXURZDRSRZXĪ\WNRZHMP
QDG]LDáFHP7HO

3UH]\GHQW0LDVWD.QXUyZLQIRUPXMHĪHZ%LXOHW\QLH,QIRUPDFML
3XEOLF]QHMZZZNQXURZELSSORUD]QDWDEOLF\RJáRV]HĔZVLHG]LELH
8U]ĊGX 0LDVWD .QXUyZ SU]\ XO GU )ORULDQD 2JDQD  SRGDQR
GR SXEOLF]QHM ZLDGRPRĞFL Z\ND]  1U *% QLHUXFKRPRĞFL
SU]HZLG]LDQHM GR VSU]HGDĪ\ Z GURG]H EH]SU]HWDUJRZHM QD SRG
VWDZLH SU]\]QDQHJR SLHUZV]HĔVWZD Z QDE\ZDQLX QDMHPFRP
OXEG]LHUĪDZFRPORNDOLXĪ\WNRZ\FK

36-39/17

6SU]HGDPNDZDOHUNĊP,,S
RVOHFLDW\V7HO
38-39/17

6SU]HGDPRJUyGHNG]LDáNRZ\PXURZDQ\
GRPHNSUąGZRGDSLWQD']LDáND]DGEDQD
52'-HGQRĞü7HO
39-40/17

5±ē1(
.83,ĉZV]HONLHVWDURFLH±SRUFHODQĊ
V]NáR]HJDU\ILJXUNLREUD]\]DEDZNLLWS
7HO
36-39/17
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/LF]ED
/LF]ED
]áRĪRQ\FK RGU]XFRQ\FK
RIHUW
RIHUW

/S

2]QDF]HQLHORNDOX



%DWRUHJR
SRZP







)ORULDQD
SRZP







6]SLWDOQDSRN

SRZP







6WDV]LFDSRN
SRZP





:\VRNRĞüZ\ZRáDZF]D
VWDZNLF]\QV]X]DQDMHPOXE
G]LHUĪDZĊPSRZLHU]FKQL

:SU]\SDGNXG]LDáDOQRĞFL
XVáXJRZHM]á
:SU]\SDGNXG]LDáDOQRĞFL
KDQGORZHMGHWDOLF]QHM]á

1DMZ\ĪV]D
RVLąJQLĊWD
VWDZND

2VREDZ\áRQLRQDMDNR
QDMHPFD

]áP

&HQWUDOQ\2ĞURGHN6]NROHĔ
Ä7H]DXUXV´%RJXVáDZ
=ZLHU]FKRZVNL

]áP

,QQRYDWLRQ%1:%6S]RR
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.XŭQLD1LHERURZVND

Foto: Tomasz Czarnecki

DŝĞũƐŬĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂŶƌϳǁ<ŶƵƌŽǁŝĞ

Klasa I A

:VSRPQLHQLD
]ZDNDFML

3DQRZLH]Ä=DPHF]NX´QLHSUyĪQRZDOL
=DPLDVWZ\OHJLZDüVLĊQDVáRĔFX]ZLHG]DOL
ĞZLDWLQDZLą]\ZDOLFLHNDZH]QDMRPRĞFL

Wychowawca: Joanna Owczorz
)LOLS%\WRPVNL.DURO&LHĞOLN0DUW\QD&]HUZLN.DUROLQD+DZU\OXN%DUWRV].U]ąNDáD6]\PRQ.XFDE QLHREHFQ\ 
+XEHUW.XOD$QWRQLQD.ZDWHUVND1DWDOLD/DNVDQGHU-DNXE/RPDQLD%DUWRV]à\NR1LNROD0DáHN(PLOLD0HKOLFK
5\V]DUG0RQGU\=X]DQQD0XU]\Q/HQD1RZDN0DMD2VWURZVND6]\PRQ6WHF2OLZLHU7RPF]\N2OLZLD7U\EDáD
=RILD:DONRZLDN5DGRVáDZ=DLN,JRU=LHOLĔVNL,JRUĩDED

0LHV]NDĔF\'RPX3RPRF\
6SRáHF]QHMÄ=DPHF]HN´
DNW\ZQLHVSĊG]DMąF]DV
SRGUyĪXMąV]NROąVLĊ
EDZLąDQDZHWRUJDQL]XMą«
SRND]\PRG\

Klasa I B
:\FKRZDZFD(OĪELHWD.RZDOF]XN
0DWHXV]%RUXFNL'DZLG%U]H]LĔVNL*DEULHOD%XGDUF]\N.DFSHU&LV]NRZVNL1DWDOLD']LHG]LF2VNDU)U\GU\N
.U]\V]WRI.UDQ]$QWRQL.UyO0LOHQD/HV]F]\ĔVND1DWDOLD0DĞODQND6WDQLVáDZ0LV]F]DN-DNXE1DQG]LN
(PPD3LHQLąĪHN.DURO3RNRUD0DNV3RQLFKWHUD0DUWD3RWHUD:RMFLHFK5DG]LN'DZLG5HOLJD0DMD5HPLRU]
0DJGDOHQD:RĞ$QWRQLQD=DLN.LQJD=DOHFK0DUW\QDĩXEHU

Klasa I C
:\FKRZDZFD.DWDU]\QD-DZRUVND
)LOLS$GDPVNL QLHREHFQ\ 2OLZLD%DOLQD-XOLD%\Ğ-XOLD&KURPLN+DQQD&]DUQHFND'DULD'ĊEVND3DZHá'\END
'DZLG*G\QLD0DUFLQ*RQWDU]/HQD,JQDWRZVND.DFSHU.DUF]PDUF]\N:LNWRU.XOLN.DFSHUàXNDV]HZLF]
.DMD0LNXOVND6]\PRQ2]LPHN,JRU5XĞQLDUF]\N$PHOLD6]F]RWND0DFLHM7DUJRV]3DXOLQD7RPLFD.U]\V]WRI:yMFLN
0DJGDOHQD=DMąF/HQD=GXĔF]XN
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ato minęło niepostrzeż en ie . M ie s z k a ńc y
„Zameczku” wspominają je z nostalgią. Tyle się
działo!
W Kuźni Nieborowskiej
słoneczne dni powitano piknikiem rodzinnym.
- Był to wyjątkowy dzień.
Od rana dużo pracy i krzątaniny, a potem tylko radość ze
spotkania z rodziną i najbliższymi – opowiadają.
Trzy dni później kolejna
impreza. Tym razem pod hasłem „W krainie elegancji”.
- Spotkaliśmy się w sali
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wilczy. Przyjechali zaproszeni goście i nasze sympatie.
Przygotowaliśmy pokaz mody
męskiej. Modelami byliśmy
oczywiście my! – wspominają.
Wraz z nadejściem wakacji w „Zameczku” ruszył
projekt „Motyl”.
- Poznaliśmy, czym jest
doradztwo zawodowe, mieliśmy zajęcia z fizjoterapeutą,
przeszliśmy szkolenia i kursy.
Bardzo podobały nam się też
warsztaty rękodzieła – mówią mieszkańcy DPS-u.

W połowie lata „Zameczek ” odwiedzili niespodziewani goście. Byli to osadzeni z aresztu śledczego
w Zabrzu. Panowie malowali pokoje i integrowali
się z mieszkańcami, m.in.
podczas meczu na murawie
wiejskiego boiska.
Ty c h d o m o w n i k ó w,
w których obudził się podróżniczy zew, zabrano na ciekawe wycieczki. Podopieczni
DPS-u odwiedzili Kraków,
Wrocław, wjechali kolejką na
Szyndzielnię, wędrowali po
Beskidach i Pieninach.
- Zwiedzamy nie tylko
dalsze zakątki Polski, ale i naszą piękną okolicę. W czasie
spacerów podziwiamy, jak
zmienia się krajobraz. Te piękne widoki wykorzystujemy do
zajęć plenerowych i fotograficzno-plastycznych – opowiadają panowie z „Zameczku”.
Lato się skończyło, ale to
nie znaczy, że mieszkańcy
DPS-u zapadają z zimowy sen.
- Przed nami jesień i kolejne atrakcje! – obiecują!
Jb, foto:
arch. DPS „Zameczek”
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