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rozmaitości
Knurów

Komart dostarcza
pojemniki i worki

W sobotę, 29 czerwca, spółka
Komart przeprowadzi trzeci etap
dostawy pojemników na zmieszane
(niesegregowane) odpady komunalne
oraz worków do selektywnej ich zbiórki
Kubły mają pojemność 120 litrów.
Trafiają do gospodarstw domowych
w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej (kamienice). Otrzymują je
właściciele, którzy złożyli deklaracje
śmieciowe w Urzędzie Miasta.
W ostatnią sobotę czerwca w
akcji uwzględnione będą ulice: Rybnicka, Sadowa, Powstańców, Jordana,

- Każdy, kto weźmie udział w zbiórce, otrzyma specjalną
eko-torbę – zachęca do udziału w akcji Janusz Szydło

Knurów. zBiórKA zA dArMo

Pozbądź
się elektrośmieci

Knurów. BASenY w Lecie

Masz stare żelazko, zepsuty telewizor,
przedpotopowe i nieużywane radio, a może
sprzęt komputerowy z odległej epoki – jest
okazja, by się pozbyć tego elektrycznego
zagracenia
Sposobność da zbiórka elektrośmieci. Odbędzie się w sobotę, 29
czerwca w godz. 10-12.30, na parkingu obok Biedronki przy ul. Witosa.
Wystarczy podejść bądź podjechać, po czym zdać stare i niepotrzebne graty. Za darmo.
- Jeśli ktoś chce się pozbyć dużego
i nieporęcznego sprzętu, na przykład

Michalskiego, Szkolna, Krótka, Bojowa, Stawowa, Zwycięstwa, Korfantego, Ściegiennego, Ligonia, Słoneczna,
Leśna, Zielona, Książenicka, Wieczorka, Graniczna, Starowiejska.
W przypadku, gdy właściciel
posesji lub osoba upoważniona przez
niego będzie nieobecna w podanym
terminie, będzie musiał osobiście

pralki, lodówki czy zmywarki, może
to uczynić bez specjalnych problemów.
Po prostu odbierzemy go z posesji. Wystarczy wcześniej zgłosić taką potrzebę
pod numerem 519.572.371 – mówi
Janusz Szydło, knurowski radny, a
zarazem inicjator akcji.

/bw/

Kryte baseny czekają
przerwy techniczne,
otwiera się za to
kąpielisko na Zaciszu

zacisze zaprasza,
pływalnie z przerwami

/bw/
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reklama

Kapielisko na Zaciszu gotowe, potrzebne jest tylko słońce

odebrać pojemniki bądź worki w
siedzibie Komartu przy ul. Szpitalnej
7. Odbiór ten jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7–18
oraz w sobotę w godzinach 7– 15.
Wszelkich informacji w tej sprawie można uzyskać pod nr. telefonu
32 235 11 83 wewn. 180.

Pływalnia Kryta aQuaRelax (ul.
Szpitalna 23) będzie zamknięta od
29 czerwca do 14 lipca. Powodem jest
przerwa techniczna. Po ponownym
otwarciu, od 15 lipca do 31 sierpnia,
aQuaRelax czynny będzie w godzinach 10-22.
Swoje podwoje otwiera natomiast
kąpielisko Leśne Zacisze (ul. Niepodległości 109). Start w sobotę, 29
czerwca o godz. 10. Kąpielisko będzie
czynne w godzinach 10-18.
Pływalnia Kryta (ul. Górnicza
2) zaprasza od w dniach 1-14 lipca w
godzinach 10-22. Od 15 do 31 lipca,
od poniedziałku do piątku w godz.
12-22, w soboty i niedziele w godz.
10-20. Od 1 sierpnia do 1 września
szczygłowicka pływalnnia będzie
zamknięta z powodu przerwy technicznej.
/bw/

nie zapomnij

27 VI – Światowy Dzień
Rybo łówstwa
28 VI – Narodow y Dzień Pam
ięci
Poznańskiego Czer wca 1956
29 VI – Dzień Marynarki
Wojennej i Ratownika WOPR
1 VII – Światowy Dzień
Arch itek tury, Dzie ń Psa, Dzie
ń
Jazzu
2 VII – Dzień Dziennikarza
Spo r towe go, Międ zyna rodo
wy
Dzień UFO

gLiwice

Foto: Justyna Bajko

Letnia
magia
28 czerwca rusza festiwal „Ulicznicy”. Gliwice opanują kolorowi
żonglerzy, kuglarze, artyści teatru
ulicznego. Na początek występ Enerjazzer & Jazz Band Ball Orchestra
(Rynek, godz. 20). 29 czerwca w
Parku Chopina całodniowa impreza
kuglarska. Wstęp wolny.

13 czer wca Miejskie Przedszk
ole nr 7 iskrz yło od poezji. Na
II Międzyszkolny Konkurs Recy tatorski
pod hasł em „Podziękujmy Poet
om” przybyli młodzi recy tatorzy z całe
go Knur owa. Jury pod długich
naradach
zdec ydowało się przy znać pierw
sze miejsce Julii Pietr eczek
z Niepublicznego Przedszkola „Wesołe
Nutki” za wier sz „Dzieciaki
rozrabiaki”,
wyróżnienia otrz ymali Alek sand
ra Grabowska z MP-12 i Krzy
sztof Skiba
z MP-2. O oprawę artystyc zną
zadbały pięciolatki z „Siódem
ki”. Konkurs
popr owadziły Anet a Domagał
a i Beatrycze Komuda.
jb

jb
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Nieprzekupny

Za próbę przekupstwa grozi do 8 lat więzienia

W poniedziałek o godz. 7.50 na
autostradzie A1 w rejonie Knurowa
patrol policji zatrzymał kierowcę,
który przekroczył dozwoloną prędkość. Szybko okazało się, że 50-letni
sosnowiczanin znajdował się w stanie
nietrzeźwości. Kierowca chciał uniknąć konsekwencji, dlatego próbował
przekupić funkcjonariusza dwustuzłotową łapówką. 50-latek został
zatrzymany. Teraz grożą mu znacznie poważniejsze konsekwencje. Za
próbę przekupstwa grozi nawet 8 lat
więzienia.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
/g/

Foto: Arch.

Uwaga,
kradną!

W czasie wolnym od służby Grzegorz Sobierajski
prowadzi w Knurowie Fight Club, gdzie
przekazuje młodzieży tajniki sztuk walki.
1 czerwca został komendantem VI Komisariatu
Policji w Gliwicach

Coraz częściej w Knurowie giną
samochody. 20 czerwca około 18 nieznany sprawca przywłaszczył sobie
samochód VW Transporter. Auto
stało przy ulicy Mieszka I. W środku
znajdowały się elektronarzędzia. Poszkodowany, mieszkaniec Knurowa,
wycenił straty na 15 300 zł. Kilka dni
później (25 czerwca) z ulicy Pocztowej złodziej skradł samochód seat
leon o wartości 18.000 zł, należący do
mieszkańca Gliwic. Postępowanie w
obu przypadkach prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
jb

Knurów

Bił i obrażał

W zaciszu domowego ogniska
rozgrywają się największe tragedie.
Tragedie ciche, za zamkniętymi
drzwiami. Według statystyk ofiarami
przemocy domowej najczęściej padają kobiety, bite i maltretowane przez
własnych mężów. Nie inaczej było i
tym razem. 25 czerwca zatrzymano
46-letniego knurowianina, który
znęcał się nad swoją 43-letnią żoną.
Prokuratura Rejonowa zdecydowała
się zastosować wobec oprawcy środek
zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Postępowanie trwa.
jb

Knurów

Z myślą o zimie

25 czerwca około 18 policjanci
otrzymali zgłoszenie o kradzieży.
Nieznany sprawca włamał się do
pomieszczeń gospodarczych przy
alei Piastów i zabrał sprzęt narciarski o wartości 8.000 zł, m.in. buty
i narty. Poszkodowaną jest mieszkanka Knurowa. Sprawca wciąż jest
poszukiwany.
jb

Aspirant Adam
Sobierajski - komendant
VI KP w Gliwicach

Aspirant Sobierajski służy w
Policji od 1995 roku. Zaczynał jako
szeregowy policjant w ogniwie patrolowym komisariatu w Knurowie.
W kolejnych latach pracował w
referatach operacyjnym i dochodzeniowym knurowskiej jednostki. W
2004 roku został przeniesiony do
Gliwic, do referatu kryminalnego
VI KP. 2 lata później awansował na
stanowisko kierownika referatu, a

w ubiegłym roku pełnił obowiązki
zastępcy komendanta.
1 czerwca został szefem VI komisariatu. Sobierajski posiada wykształcenie wyższe magisterskie o
specjalnościach administracja publiczna i komunikacja społeczna.
Wielu zna jego zamiłowanie
do sztuk walki. Nowy komendant
posiada czarny pas Kickboxingu i
May Thai.
/g/, /kmp gliwice/

Knurów

Pragnienie było silniejsze
Policjanci z Knurowa we współpracy
z ochroną marketu Biedronka schwytali
na gorącym uczynku złodzieja alkoholu
Dwa tygodnie temu pisaliśmy
o ujęciu klientki Biedronki, która
próbowała ukraść cztery cukierki o
wartości 50 groszy. Ochrona sklepu
udaremniła kradzież. Kobieta została
ukarana mandatem (50 zł).
Tydzień temu ochrona marketu
przy ul. Niepodległości pomogła

Masz trzy miesiące, by oznakować swój rower

Knurów. Straż Miejska znakuje rowery

Przezorny zawsze
ubezpieczony

w zatrzymaniu złodzieja alkoholu.
Mężczyzna próbował niepostrzeżenie
wynieść ze sklepu kilka butelek wódki
o wartości 594 zł. Okazało się, że 61latek przyjechał do Knurowa na „zakupy” aż z Wodzisławia Śląskiego.
Sprawę prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
/g/

Zuchwała kradzież
może zaprowadzić
61-latka za kratki

Jak uchronić się przed kradzieżą
jednośladu? Złotego środka nie ma,
jednak dzięki Straży Miejskiej można się
przed tym dodatkowo zabezpieczyć
i utrudnić zadanie złodziejom
Akcja znakowania potrwa do
25 września. W tym czasie każdy
mieszkaniec Knurowa może bezpłatnie oznakować swój rower, co w
przypadku ewentualnej kradzieży
pozwoli na szybsze jego odnalezienie.
Jak wygląda cała procedura i
gdzie można oznakować jednoślad?
Wystarczy przyjść do siedziby Straży Miejskiej (ul. Niepodległości 5)
w każdą środę, w godzinach od 14
do 17. - Funkcjonariusze specjalnym
grawerem nanoszą na ramę numer
identyfikacyjny, a następnie specjalnym pisakiem oznaczają rower tym
samym kodem, który jest widoczny
tylko przy wykorzystaniu promieni
ultrafioletowych – w yjaśnia Andrzej Daroń, komenda nt SM w
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Knurowie. – Na koniec przyklejana
jest trudna do usunięcia naklejka,
informująca, że rower został oznakowany.
Oprócz roweru należy zabrać
ze sobą dokument tożsamości ze
zdjęciem, a ta k że fa kturę (a lbo
paragon) potwierdzającą za kup
jednośladu lub kartę gwarancyjną z
numerem fabrycznym. – Jeżeli ktoś
nie posiada dowodu zakupu roweru,
składa wtedy pisemne oświadczenie
o czasie i miejscu nabycia, a także
jego pochodzeniu – dodaje Daroń.
Co ważne, znakowanie jest darmowe. Akcja odbywa się wyłącznie za zgodą i w obecności osoby
pełnoletniej i skierowana jest do
mieszkańców Knurowa.
DC

Foto: Arch. Policji

Knurów

Awans fajtera

Nawet 8 lat może
spędzić w więzieniu
mieszkaniec
Sosnowca, który
próbował wręczyć
policjantowi
łapówkę w zamian
za odstąpienie
od czynności
służbowych

Foto: Arch. Policji

Knurów

Knurów

Pokierował...

21 czerwca o godz. 13.08 funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego
Komisariatu Policji w Gliwicach zatrzymali mężczyznę z stanie nietrzeźwości. 35-latek z Rudy Śląskiej, mając 0,6 promila, kierował ruchem na ulicy
Przemysłowej w Knurowie. Choć jako osoba wykonująca roboty na drodze,
miał ku temu uprawnienia, musiał opuścić jezdnię. Sprawę prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
jb
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Jednogłośne
absolutorium
dla prezydenta

Rada Miasta pozytywnie oceniła
ubiegłoroczną działalność
prezydenta Knurowa Adama Ramsa
udzielając mu absolutorium
za wykonanie budżetu
Uchwała absolutor yjna była
najważniejszą z przeszło 20, które
trafiły pod głosowanie w trakcie
środowej sesji Rady Miasta. Przed
podjęciem decyzji samorządowcy
zapoznali się ze sprawozdaniami
(finansowym i z wykonania budżetu gminy), informacją o stanie mienia komunalnego, opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katow icach o sprawozda niu
z w ykona nia bud ż etu, a ta k że
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Zarówno RIO, jak i Komisja
Rewizyjna, pozy ty wnie zrecenzowały działalność prezydenta, a
decydujące głosowanie tylko to potwierdziło. Uchwała absolutoryjna
została przyjęta jednogłośnie.
- Tak wysoka ocena ubiegłorocznej działalności to zasługa całego
zespołu ludzi – powiedział tuż po
głosowaniu prezydent Rams. Za
całoroczną współpracę podziękował radnym, współpracownikom i
urzędnikom: - Jest mi dane kierować
grupą specjalistów z różnych obszarów i co istotne, ludzi bardzo dobrze
do tego przygotowanych.

SaMOrzĄDY CHCĄ razeM
SIĘgNĄĆ pO pIeNIĄDze

Większość z podejmowanych
uchwał dotyczyła spraw finansowych, korekt w tegorocznym budżecie miasta.
240 tys. zł to szacunkowy koszt
opracowana projektu przebudowy
skrzyżowania ulic Zwycięstwa i
Lignozy. Knurów zgodził się sfinansować przygotowanie dokumentu
(wedle kompetencji zadania Województwa Śląskiego) – w tym roku
wydatkuje 80 tys. zł, w przyszłym
160 tys. zł.
Miasto zamierza wybudować
drogę lokalną w rejonie Tesco. Nowy
trakt zaczynałby się od skrzyżowania
ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia i idąc
szerokim łukiem zbiegłby się z droreklama

gą wzdłuż ogródków działkowych.
Realizacja planów wymaga zmiany
obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Radni zdecydowali, by przystąpić do
sporządzenia takiej zmiany.
Rada Miasta wyraziła zgodę na
utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego z siedzibą w
Gliwicach.
- Związek (...) tworzy się dla
współdziałania jednostek samorządu terytorialnego Subregionu
Centralnego w celu efektywnego
wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz współdziałania na rzecz
samorządności lokalnej, ochrony
wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz
realizacji wspólnych przedsięwzięć i
inwestycji – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
Radni zdecydowali, by udzielić
Powiatowi Gliwickiemu dotacji
celowej w kwocie 15 tys. zł. Pieniądze pokryją wydatki związane
z utrzy maniem infrastru ktur y
powstałej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej
części Subregionu Centralnego.
Szacunkow y koszt utrzy ma nia
infrastruktury to 153 tys. zł.
Miasto zgodziło się dofinansować Policji zakup trzech kserokopiarek. Przeznaczyło na to 12 tys. zł.
15 tys. zł potrzeba na sfinansowanie dokumentacji projektowokosztorysowej siłowni „pod chmurką” w parku NOT w Szczygłowicach.
Radni zabezpieczyli te pieniądze w
tegorocznym budżecie miasta.
Rada Miasta wyraziła zgodę na
wniesienie w 2013 r. do kapitału

zakładowego PWiK Sp. z o.o. w
Knurowie 430 tys. wkładu pieniężnego. W zamian miasto obejmie
4.300 udziałów (po 100 zł każdy)
w podwyższonym kapitale spółki.
Z wniesionych środków przedsiębiorstwo sfinansuje wymianę sieci
wodociągowej w ul. Wolności (wraz
z ulicami bocznymi) – za 323 tys. zł
oraz przebudowę wodociągu w ul.
Koziełka – za 107 tys. zł.

KOreK pO pOŁUDNIU

W interpelacjach radni zgłosili
kilkanaście spraw. Dominowały
kwestie przyziemne – w dosłownym
tego słowa znaczeniu: skargi na zdeformowany chodnik przy ul. Pocztowej, niezałatane przez drogowców
dziury, głęboką i rozległą wyrwę na
prawoskręcie z ul. Zwycięstwa w
Lignozy. Rajcy wskazali też m.in.
na: * potrzebę lepszego (wyraźniejszego) oznakowania przejścia dla
pieszych na ul. Szpitalnej w rejonie
ZSZ nr 2, * brak koszy na psie odchody w rejonie ul. Chrobrego, *
tworzące się po południu korki na
ul. Dworcowej.
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/

KNURÓW

Dotacje
do wzięcia
Miasto ogłosiło
kolejny konkurs na
dotacje dla organizacji
pozarządowych. Tym
razem do wydania jest
9,5 tys. złotych

fotokrytyk
Foto: Paweł Gradek

KNUrÓW. OBraDOWaŁa raDa MIaSta

Pasażerowie, zwłaszcza ci
starsi, czekający na autobus
na przystanku Krywałd
Zacisze, nie mają łatwego
życia. Ktoś zdemontował
część ławki pod wiatą
przystankową, która
z założenia była nie do
zdarcia. Okazuje się, że na
wandali nie ma sposobu.
Ławkę trzeba jednak
naprawić, bo wystać
w takie upały nie sposób.

KNURÓW

podwójna zabawa
z ani Mru Mru

Świetna wiadomość dla fanów Ani
Mru Mru: kabaret wystąpi w Knurowie
dwukrotnie
Wcześniej umówiony występ
na 14 lipca wysprzedał się do cna.
Widząc ogromne zainteresowanie
Centrum Kultury nie zasypiało
g r usz ek w popiele, t yl ko rozpoczęło starania o dodatkow y.
Skutecznie.

Ani Mru Mru pojawi się w Kinie Scenie Kulturze także 12 lipca.
Początek występu o godz. 20.30.
Rezerwację i sprzedaż biletów
prowadzi kasa kina. Informacje pod
nr. tel: 32 332 63 81.

/bw/

Pieniądze pochodzą z oszczędności uzyskanych w poprzednich
konkursach, organizowanych przez
Gminę w bieżącym roku.
Szczegółowe zada nia, k tóre można zgłaszać do dofinansowania (do 80 proc. kosztów
kwalifikowanych) określone zostały w Programie współpracy
Gminy Knurów z organizacjami
pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok
2013. Obejmują: * organizację imprez o zasięgu ponadgminnym (w
szczególności imprezy sportowe),
* organizację działań związanych z
Ochotniczą Strażą Pożarną.
Chodzi o przedsięwzięcia realizowane od 1 lipca do 15 grudnia 2013
r. Formularz ofertowy należy złożyć w
siedzibie Urzędu Miasta Knurów do
dnia 11 lipca 2013 r. Rozstrzygnięcie planowane do 15 lipca 2013 r.
Szczegółowe informacje i formularz
ofertowy są dostępne na stronie
w w w.k nurow.pl (tekst „Gmina
Knurów dofinansuje organizacje
pozarządowe”) oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w
Knurowie przy ul. Ogana 5. Możliwy też kontakt telefoniczny pod nr.
32 339 22 52 (inspektor Krystian
Pluta).

UM, bw

4

Przegląd Lokalny Nr 26 (1060) 27 czerwca 2013 roku

aktualności
Sęk w t y m, że wspomnianą
uchwałę opublikowano jedynie we
fragmencie, bez załączników zawierających wykaz dróg, co oznacza,
że uchwała z 1987 roku nie weszła
w życie.

Foto: Paweł Gradek

W ŚLepeJ ULICzCe

Ulica Jana Matejki to bocznica
Wilsona. Przed wojną była drogą
polną, z której korzystał dziadek
pani Elfrydy - właściciel pola rozciągającego się od ul. Wilsona aż po
las. Grunty po drugiej stronie były
własnością jego kuzyna, który z czasem zaczął je wyprzedawać.
- Ci, którzy się tu budowali, podpisywali pismo z klauzulą, że będą
płacić dziadkowi 5 zł starych polskich na utrzymanie drogi. Teściowa
wspominała, że dziadek utwardzał tę
drogę - opowiada Jan Żurek.
W spadku po matce otrzymała
ją pani Elfryda. Wtedy drogę zaliczano jeszcze do gruntów ornych,
więc Żurkowie płacili za nią grosze.
Z biegiem lat domów przy wytyczonej prywatnej ulicy przybywało. Na
każdą budowę małżonkowie wyrażali zgodę pod warunkiem, że sąsiedzi
odstąpią na drogę 2-3 metry.
- Wszyscy się pobudowali i cicho.
Kiedyś to było tak, że wszystko się
„na gębę” załatwiało. Pokolenia się
zmieniają i coraz trudniej się dogadać
- dopowiada pan Jan.

pŁaCĄ, BO... ICH StaĆ

Przy Matejki stanęło ponad 20
domów, ale nie każdy zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami. Dlatego
droga w najwęższym miejscu ma
zaledwie 3,5 metra. Żurkowie nie
potrafią zrozumieć tego bałaganu.
Zdaniem urzędników to efekt przepisów, które dawniej nie były tak
restrykcyjne i na dodatek zmieniały
się jak w kalejdoskopie.
Za grunty zajęte pod drogę wewnętrzną (1330 m 2), z której korzystają wszyscy sąsiedzi, Żurkowie
muszą co roku płacić podatek od nieruchomości i bynajmniej nie są to już
grosze (w tym roku zapłacili 252,70
zł). W 2003 roku wystąpili o jego
umorzenie. Decyzja była odmowna.
Małżeństwo odwołało się, a sprawę
rozpoznało Samorządowe Kolegium
Odwoławcze. Argument Żurków, że
z drogi korzystają wszyscy miesz-

kańcy ul. Matejki oraz osoby, które
tam nie mieszkają, okazał się dla
SKO niewystarczający.
W myśl przepisów ordynacji
podatkowej anulowanie należności
w całości lub w części uzasadnione
jest tylko ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
SKO przeanalizowało miesięczne
dochody z tytułu emerytury Żurków
i uznało, że zapłacenie należnego podatku od nieruchomości od gruntu
zajętego pod drogę nie zagraża ich
egzystencji. Jednym słowem: stać
ich, by płacić.
- Pozostaje im założenie sprawy
cywilnej. Trzeba sprawdzić czy inni
mieszkańcy ul. Matejki mają w księgach wieczystych zapisaną służebność
odpłatną czy nieodpłatną - radzi zastępca prezydenta Knurowa, Barbara
Zwierzyńska.
Podjęcie tych działań daje cień
szansy, że inni użytkownicy też będą
płacić za użytkowanie drogi.
- Na koszty jeszcze mamy się
narażać? Słyszałem, że ponoć mielibyśmy pewną wygraną. I co z tego?
Sąsiadom później w oczy nie spojrzę?
- Jan Żurek nie bierze pod uwagę
takiego rozwiązania problemu.

DO KOgO preteNSJe?

Przez kilkanaście ostatnich lat
właściciele ulicy składali Urzędowi Miasta propozycję odpłatnego
przejęcia ulicy lub jej zamiany na
działkę o takiej samej powierzchni.
Za każdym razem spotykali się z
odmową. Powód? Brak środków w
budżecie gminy na wykup ulicy,
podział terenu i późniejszą modernizację, brak terenów, które mogłyby
stanowić działkę zastępczą w zamian
za ul. Matejki.
Coraz częściej mówiło się też o
braku woli mieszkańców na warunki
przejęcia drogi oraz poszerzenia jej
kosztem ich posesji.
- Mało razy rozmawialiśmy o
tym z sąsiadami? Nikt się nie cofnie
z ogrodzeniem. Mówią, że im tak
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- Chcielibyśmy, żeby w końcu ten
wrzód pękł, żeby wnuki, które będą
tu mieszkać, nie musiały się męczyć
tak jak my - mówią o skomplikowanej
sytuacji ul. Matejki jej właściciele,
Elfryda i Jan Żurkowie

jest dobrze - pan Jan załamuje ręce.
- Jeden sąsiad przyszedł, żebym powiedział reszcie, żeby tak szybko tędy
nie jeździła, bo mu się kurzy. Innym
razem przyszła pani, która zerwała
sobie oponę na studzience. I co ja
mam z tym zrobić? Droga moja, ale
studzienki już nie.
Kiedy pan Jan jeszcze pracował,
zaproponował sąsiadom wyrównanie
ulicy. Na jego koszt przyjechały dwie
wywrotki tłucznia. Do pomocy w
rozrzucaniu kamieni zgłosiło się tylko dwóch starszych mieszkańców.
- Później pojawiły się pretensje, że
nierówno rozrzucone. Zaprzestaliśmy
tego, bo nie było sensu - wzdycha pani
Elfryda.

Bez SzaNS Na ODSzKODOWaNIe

Kilka lat temu ktoś podpowiedział Żurkom, by starali się o odszkodowanie i podsunął im art. 73
Ustawy z dn. 13 października 1998 r.
- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Wynika z niego, że nieruchomości
pozostające w dniu 31 grudnia 1998
roku we władaniu jednostek samorządu terytorialnego, które nie są

- Dwa lata temu chcieliśmy
przekazać gminie tę drogę za darmo. Usłyszałem wtedy, że jako
właściciel musiałbym najpierw odtworzyć kamienie graniczne każdej
z działek. Powiedziałem, że przecież
za darmo chcę to oddać, ale gmina
nie chce brać kłopotu na głowę.
Boi się, że jak przejęłaby drogę, to
mieszkańcy zażyczą sobie asfalt,
a tam przecież nie da się go wylać
- opowiada pan Jan.
Uradził z małżonką, że teraz
w grę wchodzi jedynie sprzedaż
drogi. Wiceprezydent Zwierzyńska podkreśla, że ul. Matejki nie
spełnia parametrów wymaganych
przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (szerokość
od 6 do 9 metrów), a na końcowym
odcinku jest zaorana i ma jeszcze
innego właściciela.

Jan Żurek skarży
się, że z posiadania
drogi ma więcej
problemów niż
pożytku

ich własnością, a zostały zajęte pod
drogi publiczne, 1 stycznia 1999 r.
przechodzą na własność samorządu
za odszkodowaniem.
Roszczenia Żurków zostały odrzucone, ponieważ Gmina twierdziła, że nie władała wtedy ulicą Matejki, nigdy jej nie remontowała, nie
dysponuje aktualną metryką drogi
(co innego mówili mieszkańcy). Poza
tym w państwowym zasobie geodezyjnym nie znalazła operatu pomiarowego, dotyczącego wydzielenia ul.
Matejki z określonej działki.
Inne zdanie na ten temat miał
Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Uważał,
że ul. Matejki była drogą publiczną lokalną miejską, ponieważ wymieniona została w jednym z załączników do
Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z 1987 roku.

- Oprócz tego istnieje kilka przeszkód natury formalnej, w tym ta,
że ul. Matejki nigdy nie była drogą
gminną. Aby ją poszerzyć, musielibyśmy odkupić część gruntów od
właścicieli, a to spore koszty. Obecnie mamy wiele dróg prywatnych,
które zaliczone są do dróg gminnych
i lokalnych i spełniają parametry
techniczne. W ramach posiadanych
środków wykupujemy je od właścicieli. Być może w przyszłości, kiedy
fundusze nam na to pozwolą, przejmiemy ul. Matejki. Teraz nie ma
takiej możliwości.
Żurkowie nie wierzą, że sąsiedzi
nawet za zapłatę oddadzą pod drogę
części swoich posesji. W sprawie ul.
Matejki uzbierali już 2 teczki pism.
Najstarsze pochodzi z... 1970 roku.
Paweł Gradek

Palącym problemem mieszkańców ul. Matejki są wszechobecne dziury, które
- ich zdaniem - powstały w wyniku prac kanalizacyjnych.
- Klienci mają kłopot z wyjazdem z parkingu - skarży się pani z pobliskiej
kwiaciarni. - Fest zniszczona ta droga, a zanim tu kopali, było równo.
Właściciel drogi, Jan Żurek, potwierdza, że ekipa nasypała pokruszony asfalt
jedynie tam, gdzie kopała. - A przecież jeździli po ulicy ciężkim sprzętem!
Zastępca prezydenta Knurowa, Barbara Zwierzyńska, radzi, by zgłosić
zniszczenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, które wezwie wykonawcę do ich naprawy.
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Knurów. Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje leczenie Antosi Wieczorek!

Antosiu, udało się!
- Właśnie otrzymaliśmy telefon z NFZ - wniosek
podpisany przez panią prezes! Jesteśmy
przeszczęśliwi, wszystko zaczyna się układać.
Bariera finansowa w leczeniu Antosi przestaje mieć
znaczenie! - informują rodzice Antosi Wieczorek
Ktoś im powiedział, że padło na
ludzi, którzy wiedzą, że sobie z tym
wszystkim poradzą, i pokażą innym
jak to zrobić. Walka o samodzielność
Antosi stała się sensem życia Liliany i
Radka Wieczorków.
Mimo opinii wojewódzkiego
konsultanta z dziedziny ortopedii,
w której stwierdził, że wadę Antosi
można leczyć w Polsce (leczenie
polega na amputacji podudzi), rodzice dziecka nie poddali się. Złożyli
komplet dokumentów niezbędnych
do sfinansowania leczenia ze środków NFZ.
14 czerwca zadzwonił telefon z
informacją, że prezes NFZ wyraziła
zgodę na sfinansowanie pierwszego
etapu leczenia Antosi (bez kosztów
środków przeciwbólowych podawanych po wyjściu ze szpitala w pierwszej fazie gojenia się ran, opatrunków,
przelotów i zakwaterowania).

Zdążą z pomocą

29 października dziewczynka
przejdzie operację rekonstrukcji stawów skokowych. Dr Paley, specjalista
ze Stanów Zjednoczonych, ustawi
stopy dziecka w prawidłowej pozycji,

wsparcie, za pokrzepiające komentarze na facebooku i ciepłe słowa.

skoryguje koślawość kolan. Przez
prawie pół roku Antosia będzie miała
założony aparat, który wyprostuje i
wydłuży jej piszczele.
Pieniądze zebrane w czasie licznych akcji i pochodzące z darowizn
znajdują się na subkoncie Fundacji
„Zdążyć z pomocą”. Jeśli pierwszy
etap leczenia powiedzie się, to Wieczorkowie przeznaczą je na: 2 kolejne
operacje (koszt każdej to 320 000 zł),
które już nie są refundowane przez
NFZ, kontrole w Stanach Zjednoczonych, rehabilitację, zakup butów
i wkładek ortopedycznych.
- Jeśli znajdziemy odpowiednie
rozwiązanie na usprawnienie lewej
ręki to również będziemy chcieli ją
zoperować - informuje Liliana.
Leczenie tak rzadkich wad obarczone jest sporymi kosztami i ryzykiem kontuzji.
- Oboje z mężem jesteśmy aktywni
zawodowo i mamy nadzieję, że dzięki
naszym pensjom, środkom zgromadzonym do tej pory oraz przy pomocy
najbliższych będziemy mogli zapewnić córce najlepszą opiekę medyczną
- mówi Liliana Wieczorek.
Rodzice dziękują wszystkim za

Trzymajcie kciuki

- Wielkie ukłony dla mieszkańców
naszego miasta Knurowa za wsparcie,
liczne zbiórki i za to, że nasza mała
knurowianka Antosia jest tak bliska
Waszym sercom - dodają.
- Dziękujemy wszystkim, których
nie wymieniliśmy, firmom, kościołom,
instytucjom, lekarzom. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko.
Historię Antosi Wieczorek opisaliśmy w listopadzie 2012 roku
[„Potrzebny milion, by stanęła na
nogi” - PL nr 45/2012]. Dziewczynka
przyszła na świat z rzadkim zespołem
wad wrodzonych. W jej nóżkach
brakuje kości strzałek, piszczele są
zgrubiałe i wygięte do przodu, występuje też niedorozwój stóp (lewa
ma trzy palce, prawa dwa). W obrębie
śródręcza i palców widocznych jest
jedynie 8 z 22 kości, które ustawione
są niefizjologicznie. Część jest zgrubiała i zrośnięta.
Krajowi specjaliści nie dawali
nadziei, że Antosia kiedykolwiek
stanie na nogi i będzie chodzić.

Antosia jest bliska sercom wielu knurowian...

Wątpliwości nie miał za to światowej
sławy specjalista - dr Paley. Jego byli
pacjenci biegają, grają w tenisa, są
samodzielni.
W przybliżeniu leczenie będzie
kosztować 1 mln zł.
- Dzięki Wam i NFZ koszty te
okazały się „do przeskoczenia”. Teraz
modlimy się i trzymamy kciuki za powodzenie operacji. Mamy nadzieję, że
za rok będziemy cieszyć się ze wspólnych rodzinnych spacerów - czytamy

Knurów

Pompa na niepogodę
W piwnicy pana Mariusza pojawiła się woda niedługo po zakończeniu prac kanalizacyjnych. Niezwłocznie zawiadomił MZGLiA,
do którego należy budynek, prosząc
o interwencję. Robotnicy wodę
wypompowali, ale przyczyna pozostała nieznana.
− To się zaczęło, kiedy firma
wykonawcza położyła nową nitkę i
prawdopodobnie w dwóch miejscach
załamała rurę kanalizacji burzowej.
Woda się cofa, wszystko idzie z
rynien i do piwnic − mówi pan Mariusz. − Od tego czasu, regularnie
przy deszczu, nawet małym, pojawiają się w piwnicy kałuże.
Podobne problemy dotyczą nie
tylko ulicy Koziełka, gdzie mieszka pan Mariusz, ale także innych
części Knurowa, m.in. ulicy Poniatowskiego.
Zdaniem dyrektora MZGLiA
M iecz y s ława Koby lc a , w i n na
jest firma wykonawcza, która na
zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wykonywała
prace kanalizacyjne.
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— Gdy w czasie prac napotkali
na kolizję rur kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, przerwali
jedną rurę i łączyli ją ponownie rurą
z innego materiału, bardziej giętką,
która po zasypaniu ulega zgnieceniu i tworzy się zator— tłumaczy.
— Przez jakiś czas woda jeszcze tam
popłynie, ale wcześniej czy później
ten odcinek zostanie zamulony i ani
z jednej, ani z drugiej strony nie da
się ruszyć.
Ile dokładnie jest takich miejsc
w Knurowie, gdzie użyto nietrwałych materiałów? Nie wiadomo. O
tym, że kolizja wystąpiła dowiaduje
się w momencie, gdy przychodzą
mieszkańcy, zgłaszając kolejne zalane piwnice.
— Odcinek przy Poniatowskiego
mój inspektor odkrył przy okazji.
Spojrzał do wykopu i zobaczył, że
jest taka sytuacja — dodaje Kobylec. — Zrobiliśmy odkrywkę w kilku
innych miejscach i okazało się, że
firma wykonująca roboty na zlecenie zrobiła chałturę.
Tam gdzie to możliwe trwa

Foto: Arch. MZGLiA

− Przed wymianą nitki kanalizacyjnej nawet w czasie powodzi w 2002 roku nie było w piwnicy
grama wody. Teraz wystarczy trochę więcej deszczu i już po kolana brodzę. Skąd ta woda? − pyta
Mariusz Domański. − Wszystkiemu winne złe połączenia rur − nie ma wątpliwości Mieczysław
Kobylec, dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji

Podłączenie istniejącej kanalizacji prowizorycznym odcinkiem
rury drenarskiej w miejscu kolizji z nowym odcinkiem kanalizacji
sanitarnej - przy budynku Poniatowskiego 2 - materiał jak i sposób
podłączenia daleko odbiega od sztuki budowlanej

udowadnianie błędów popełnionych
przez firmę wykonawczą.
— Odkrywki, które robimy to
niepodważalny dowód w sprawie.
Obawiam się jednak, że nie wszystko

uda nam się w porę odkryć. A kiedyś to
wyjdzie na pewno — uważa Mieczysław Kobylec. — Na Koziełka nie ma
wątpliwości, że zawiniła firma wykonawcza, PWiK tego nie kwestionuje

na stronie knurowianki. - Będziemy
się starać pokazać Antosi wiele ścieżek, wiele dróg. Będziemy chcieli, aby
jej niepełnosprawność nie przeszkadzała jej czerpać z życia pełnymi garściami. Żeby wiedziała, że problemy
ruchowe nie przeszkadzają w byciu
szczęśliwym i robieniu wszystkiego, o
czym tylko zamarzy. Medycyna tylko
nam w tym wszystkim pomoże!
/pg/, foto: arch. L. R. Wieczorków

i naprawi błędy, ale co będzie za
kilka miesięcy albo za parę lat, gdy
skończy się gwarancja? Stan prawny
kanalizacji nie jest uregulowany,
czyli ta kanalizacja będzie własnością gminy i w przyszłości będziemy
mieli problem. Koszty naprawy
będzie ponosiła gmina.
Dyrektor Kobylec uważa, że
zabrakło większego dozoru nad
pracami firm. O komentarz do
sprawy poprosiliśmy PWiK.
— Stare dzielnice Knurowa,
które powstały na przełomie XIX
i XX wieku to teren bardzo trudny.
Specyfika tego rejonu charakteryzuje się znacznym zagęszczeniem
istniejących sieci i urządzeń podziemnych w większości wypadków
niezinwentaryzowanych, nie mających właściciela, których stan
techniczny jest często bardzo zły
— tłumaczą urzędnicy. — Pomimo tak trudnych warunków
służby techniczne rozwiązują
problemy zaistniałe podczas realizacji projektu, a sporadyczne
interwencje właścicieli posesji
są na bieżąco sprawdzane i w
przypadkach uzasadnionych niezwłocznie załatwiane.
Choć dobrej woli nie brakuje
ani ze strony wodociągów, ani ze
strony administracji, pytanie, jak
problem zostanie rozwiązany w
przyszłości, pozostaje otwarte.
Tymczasem Mariusz Domański
zaopatrzył się we własną pompę…
Justyna Bajko
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Sowy wzleciały ponad przeciętność

Najlepszą wizytówką knurowskiej oświaty są uczniowie i pracownicy − utalentowani,
nieprzeciętni, niebojący się wyzwań. We wtorek na gali Sowy 2013 uhonorowano
najwybitniejszych z nich. − Jesteście dumą naszego miasta − podkreślał prezydent
Knurowa Adam Rams
Galę od lat organizują Miejskie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Centrum
Kultury. W gościnnej auli Miejskiego
Gimnazjum nr 3 rozdano statuetki
i dyplomy tym, którzy w mijającym
roku szkolnym osiągnęli najlepsze
wyniki w konkursach, na festiwalach i
turniejach na wszystkich szczeblach.
Imprezę poprowadziła Justyna
Żyła. Przyjemność wręczania nagród
przypadła w udziale prezydentowi
Adamowi Ramsowi, zastępcy prezydenta Piotrowi Surówce, przewodniczącemu knurowskiej Rady Miasta
Janowi Trzęsiokowi, Zdzisławie Waniek - dyrektor Delegatury Kuratorium
Śląskiego w Gliwicach, Tomaszowi
Rzepie -przewodniczącemu Komisji
Oświaty i Kultury w RM, dyrektorowi
MZJOś Wojciechowi Świerkoszowi,
dyrektor MOPP Jolancie Leśniowskiej,

Nagrodzeni uczniowie

Najwyższe sukcesy uczniów szkół
miejskich w konkursach przedmiotowych.
Szkoły podstawowe: Dominika
Żmuda (MSP-7) − laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z
Matematyki z Elementami Przyrody
(opiekunowie Jolanta Rużeńska, Barbara
Lisowska); Grzegorz Suchanek (MSP-7) −
laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami
Przyrody (opiekunowie Renata Kosiarska,
Barbara Lisowska); Błażej Bęben (MSP-7)
−laureat Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego z
Elementami Historii (opiekunowie Marzena Urbaniak, Beata Dudło, Stefania
Stefaniak), Maria Gałązka (MSP-7) − III w
kraju w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Historycznej „KLIO” (opiekun Stefania Stefaniak); Jakub Mierzwa (MSP-7) −
III miejsce w województwie w Kangurze
matematycznym (opiekun Jolanta Rużeńska); Bartosz Ciesielski (MSP-7) − IX
miejsce w województwie w Kangurze
matematycznym (opiekun Grażyna Jarząbek); Zuzanna Kot (MSP-9) − 8 miejsce
w Ogólnopolskim konkursie z przyrody
„Olimpus” (opiekun Małgorzata Gil),
4 miejsce w Ogólnopolskim konkursie
języka angielskiego „Edi Pingwin”, 3 miejsce w Ogólnopolskim konkursie języka
angielskiego „Galileo 2013”” (opiekun
Agnieszka Grzybek); Małgorzata Ciupa
(MSP-9) − 3 miejsce w Ogólnopolskim
konkursie języka angielskiego „Galileo
2013”” (opiekun Agnieszka Grzybek);
Kacper Cymbor (MSP-9) − 5 miejsce w
Ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „Galileo 2013”” (opiekun Olga
Powiecka); Radosław Rzepka (MSP-9) −
3 miejsce w Ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „Edi Pingwin” (opiekun
Olga Powiecka; Bartosz Kamyk (MSP-9) −
10 miejsce w Ogólnopolskim konkursie z
przyrody „Olimpus” (opiekun Małgorzata Gil); Julia Kempa (MSP-9)− zdobycie
Europejskiego certyfikatu Umiejętności
Komputerow ych w Ogólnopolskim
Konkursie Informatycznym „Bezpieczny
w sieci – powiedz to innym” (opiekun
Joanna Mandalka); Alicja Kwaśniok
(MSP-2) − II miejsce w V Wojewódzkim
Konkursie Pierwszej Pomocy: Zatrzymaj
się, pomyśl, działaj (opiekun Katarzyna
Gramala); Ryszard Kała (MSP-2) − I
miejsce w konkursie „Mały Ratownik”
(opiekun Gabriela Bieniek); Marek Kwo-

wicedyrektorowi Centrum Kultury
Mariuszowi Kowalczykowi, dyrektorowi MOSiR-u Krzysztofowi Stolarkowi,
i Justynie Kosik - kierownik Kina
Sceny Kultury.
Na nagrodzonych czekały muzyczne upominki, występy solistów i
zespołów: Feme, Soni Biedrowskiej,
zespołu ze Studia Piosenki i Musicalu
oraz grupy tanecznej Marzenie III.
Gala Sowy 2013 to święto owoców
ciężkiej szkolnej pracy. Święto dziesiątek przebytych kilometrów na bieżni,
powtarzanych po wielokroć wzorów
matematycznych, walki ze stresem na
scenie. Święto uczniów i nauczycieli,
którzy przez cały rok poświęcali swój
czas i energię, by wzbić się ponad
przeciętność.
Tekst i foto: Justyna Bajko

sek (MSP-2) − V miejsce w województwie w Międzynarodowym konkursie
Kangur matematyczny (opiekun Iwona
Grala); Tomasz Matuszek (MSP-6) − I
miejsce w rejonie w konkursie „Mały
Ratownik” (opiekun Justyna Kwaśniok);
Aleksandra Hajduk (MSP-6) − III miejsce
w Polsce w Ogólnopolskim konkursie
grafiki komputerowej (opiekun Katarzyna Sołtysik – Andrysiak); Mateusz Malcherek (MSP-1) − I miejsce w Konkursie
Biblijnym z Ewangelii wg Św. Jana - etap
rejonowy (opiekun Beata Wielgosz); Maciej Dymkowski (MSP-4) − wyróżnienie w
Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co
dzień” (opiekun Anita Osadnik).
Gimnazja: Paulina Tomecka (MG3) − laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego
(opiekun Jolanta Mikołajczak); Kinga
Brot (MG-3) − finalistka Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka
Polskiego (opiekun Jolanta Mikołajczak);
Martyna Parlak (MG-3) − laureatka
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (opiekun Joanna
Nowak); Weronika Niedźwiedź (MG-3)
− finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego
(opiekun Joanna Nowak); Michał Padula
(MG-3) − laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
(opiekun Mirella Stolarczyk); Paulina Tomecka, Aleksandra Bańbor, Marcin Kleibert (MG-3) − finaliści Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Biologii
(opiekun Barbara Bismor); Aleksander
Nauka (MG-3) − finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki
(opiekun Agata Sobiech); Tomasz Podyma (MG-3) − finalista Wojewódzkiego
Konkursu Biblijnego (opiekun Barbara
Karpińska); Marcin Olesiński (MG-3) − I
miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Historycznym „Fakty i mity” (opiekun
Iwona Krzysztofik–Nachman); Katarzyna
Siwiec (MG-1) − finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka
niemieckiego (opiekun Anna Majcher);
Hanny Płaszczyk (MG-1) − finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z fizyki (opiekun Eleonora Stępień);
Bartosz Jabłoński (MG-1) − tytuł TAONA
w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2013 (opiekun Eleonora
Stępień); Karolina Jałowiecka (MG-1)
− I miejsce w Regionalnym konkursie
o Stanach Zjednoczonych (opiekun
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W imieniu samorządu Knurowa wyróżniającym się uczniom gratulacje składał prezydent Adam Rams

Kinga Piechaczek); Irena Mazur (MG-4)
− finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Biologii (opiekun Ewa
Szczerbetka); Dawid Nizioł (MG-4) − finalista Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Biologii (opiekun Ewa Szczerbetka).
Szkoły ponadgimna z jalne:
Mateusz Pietrasik, Łukasz Rozmus,
Kamil Kwil (Zespół Szkół Specjalnych)
− I miejsce w II Regionalnym Konkursie
Geograficzno-Ekologiczny „Nasz Świat
- Eko Świat” (opiekun Anna Siedlecka);
Krzysztof Danek (Zespół Szkół I.J. Paderewskiego) − finalista X Śląskiego
Konkursu Matematycznego (opiekun
Małgorzata Piotrowska); Dominika Skoczylas (Zespół Szkół I.J. Paderewskiego) −
laureatka 17 Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Artystycznej (opiekun Dawid
Szymała); Agata Żyła (Zespół Szkół I.J.
Paderewskiego) − III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej
„Kwiaty na kamieniach” (opiekun Dawid
Szymała); ZESPÓŁ „KRZYK”: Patrycja
Speer, Dagmara Hesok, Celina Nawratek, Dorota Kołakowska , Sandra Jarych,
Barbara Koźluk, Monika Lewusz, Milena
Karpińska, Dominika Leśniowska (Zespół
Szkół I.J. Paderewskiego) − I miejsce
na Ogólnopolskim Turnieju Zespołów
Cheerleaders w Skawinie oraz I miejsce
na Ogólnopolskim Turnieju w Sosnowcu
(opiekun Aneta Kowalska); Mateusz
Środoń (Zespół Szkół Zawodowych nr
2) − I miejsce na Wojewódzkim Turnieju
Musztry – Najlepszy dowódca (opiekun
Sławomir Tokarz), Mateusz Widera, Dominik Jabłoński, Artur Rzepka, Szymon
Bartyzel, Przemysław Bara, Dariusz Link,
Przemysław Wajda, Paweł Jaroszewski,
Mateusz Bednarz, Miron Michniewski,
Michał Koczy, Emil Jakubowski (Zespół
Szkół Zawodowych nr 2) − tytuł wicemistrza Śląska w Finale Śląskiej Ligi Orlików
o puchar Marszałka Województwa Śląskiego w piłce nożnej (opiekun Sebastian
Wickowski).
Sportowcy: DRUŻYNA LEKKOATLETEK: Patrycja Hruzik, Aurelia Chrupek,
Klaudia Szczepanik, Julia Świstuń, Karolina Piejko, Klaudia Bartela (MSP-7)
− XI miejsce w kraju w Czworoboju
Lekkoatletycznym Dziewcząt (opiekun
Henryka Adamus); DRUŻYNA PIŁKARZY:
Adrian Maksymiec, Radosław Bujok, Kacper Karasz, Grzegorz Suchanek, Dawid
Kucharz, Jonatan Pacek, Paweł Sawicki,
Dawid Kołodziej, Dominik Brzozowski,
Jakub Skowroński (MSP-7) − IV miejsce

Półfinale Wojewódzkim w Piłce Nożnej
(opiekun Janusz Klof); DRUŻYNA BIEGACZY: Adrian Maksymiec, Radosław Bujok,
Dawid Kołodziej, Grzegorz Suchanek,
Kamil Danowski (MSP-7) − XV miejsce
w Finale Wojewódzkim Sztafetowych
Biegów Przełajowych (opiekun Janusz
Klof); Julia Świstuń (MSP-7) − I miejsce w
Międzynarodowym Mitingu Pływackim
(opiekunowie Henryka Adamus, Mariusz
Łukaszczuk); Syntia Paliszewska (MSP-9)
− II miejsce w Międzynarodowym Mitingu Pływackim (opiekunowie Henryka
Adamus, Mariusz Łukaszczuk); Mateusz
Szydło (MG-3) − I miejsce w biegu na 300
m w Otwartych Mistrzostwach Gliwic
w lekkoatletyce (opiekun Przemysław
Kopiecki); Olivier Wilk (MG-3) − I miejsce
w pchnięciu kulą w Otwartych Mistrzostwach Gliwic w lekkoatletyce (opiekun
Przemysław Kopiecki); DRUŻYNA PIŁKARZY: Tomasz Malczyk, Wojciech Kostelecki, Sebastian Dmowski, Dariusz Jasiński,
Kacper Winiarczyk, Sebastian Sobolewski, Wiktor Stawicki, Olaf Sala, Kamil
Mucharski, Arkadiusz Mirowski (MG-3)−
III miejsce w Finale Wojewódzkim Piłki
Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska
(opiekun Przemysław Kopiecki); DRUŻYNA LEKKOATLETÓW: Mateusz Szydło,
Krzysztof Malich, Bartłomiej Marczak,
Przemysław Burliga, Jakub Bajer, Daniel
Galiński, Wojciech Gradowski, Marcin
Olesiński, Michał Strzałka, Olivier Wilk,
Mateusz Papis, Kamil Równy, Wojciech
Kuśmierz, Michał Padula, Patryk Kotlarek
(MG-3) − IX miejsce w Wojewódzkich Lekkoatletycznych Mistrzostwach Drużynowych Szkół Gimnazjalnych (opiekunowie
Aleksandra Pach i Przemysław Kopiecki);
DRUŻYNA DZIEWCZĄT REPREZENTUJĄCA
MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 2: Martyna
Napierała, Patrycja Henel, Emilia Flis,
Karolina Florjańska, Kinga Ankiewicz,
Wiktoria Kramek, Justyna Kornacka,
Klaudia Sosnowska, Sandra Czerwińska,
Nicola Zaborowska − IV miejsce w Finale
Śląskiej Ligii Orlików o Puchar Marszałka
Województwa Śląskiego w piłce nożnej
dziewcząt (opiekun Sylwia Surówka);
ZESPÓŁ „DYNAMIT”: Paula Dziekańska,
Hanna Płaszczyk, Alicja Winckiewicz,
Nicola Kopiec, Zuzanna Rybicka, Dominika Chomiak, Karolina Jałowiecka,
Magdalena Raszka, Weronika Suszek,
Alicja Wronkowska (MG-1) − III miejsce
w Międzynarodowym Festiwalu Tańca
Zespołów Cheerleaders - Zabrze 2013
(opiekun Alicja Jagieniak).

Artyści indywidualnie: Karolina Zawadzka (MSP-9) − I miejsce w
VI Wojewódzkim Festiwalu Młodych
Talentów i w Rejonowym III Przeglądzie Kultury Kresowej” w Gliwicach
(opiekun Alina Długosz); Julia Powiecka
(MSP-9) − II miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Morze Bałtyckie oczami dziecka” (opiekun Olga
Powiecka); Paulina Kopczyńska (MSP-7)
− III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym„Kreska” (opiekun Sabina
Janik – Lewandowska); Julia Hammerling (MSP-7) − I miejsce w Rejonowym
Konkursie „Śpiewać każdy może” i wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek (opiekun Stefania
Stefaniak); Bartłomiej Kaszuba (MSP-7)
− GRAND PRIX w Rejonowym Konkursie „Śpiewać każdy może” (opiekun
Stefania Stefaniak); Natalia Stawinoga
(MSP-7) − I miejsce w Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Sport w poezji”
(opiekun Aleksandra Graboś); Sonia
Biedrowska i Julia Matuszczyk (MSP-4)
− I i II miejsce na Regionalnym Festiwalu
Pieśni Patriotycznej w Zabrzu „Niech
popłynie w niebo dumny śpiew” (opiekun Beata Mazurek); Miłosz Stańczyk
(MG-4) − Wojewódzki Festiwal Pieśni:
Piosenka Patriot yczna w Wielowsi
(opiekun Beata Mazurek); Jakub Klasik i
Marcelina Rittau (MSP-2) − I i II miejsce
w Regionalnym Konkursie Plastycznym
dla uczniów niepe łnosprawnych z
placówek specjalnych i integracyjnych
(opiekun Alina Zyzik); Szymon Kaliszewski (MSP-6) − II miejsce w Regionalnym
konkursie plastycznym „Znam symbole
narodowe” (opiekun Katarzyna Sołtysik
– Andrysiak).
Artyści-zespoły: Szkolny zespół
wokalny kl. I - III (MSP-6) − I miejsce w
Rejonowym Konkursie „Śpiewać każdy
może” (opiekun Justyna Żyła); Szkolny
zespół wokalny kl. IV – VI (MSP-6) −
I miejsce w Rejonow ym Konkursie
„Śpiewać każdy może” (opiekun Elżbieta Płonka); Zespół wokalny „7”
(MSP-7) − I miejsce Rejonowym Konkursie „Śpiewać każdy może” (opiekun
Stefania Stefaniak); ZESPÓŁ „FEME”:
Aleksandra Śmieja, Arkadiusz Smołka,
Dominik Olejniczak, Mateusz Styczeń,
Wiktor Kołodziej, Szymon Bolisęga,
Dominika Linart, Aleksandra Kutypa
(MG-3)− I miejsce na Wojewódzkim
Festiwalu Kolęd i Pastorałek (opiekun
Jacek Żyła).
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Foto: Roman Matysik

Dni Knurowa
Foto: Paweł Gradek

Prezydent Adam Rams i przewodniczący Rady Miasta
Jan Trzęsiok pogratulowali laureatom: Markowi
Uszce (drugi z lewej) i Rudolfowi Abrahamowi

Edyta Geppert

Wieczór w dur i moll

To już tradycja, że Dni Miasta poprzedza wręczenie
Laurów Knurowa oraz stypendiów za szczególne
osiągnięcia naukowe. W tym roku ozdobą
uroczystości był recital Edyty Geppert
Gala odbyła się w Kinie Scenie
Kulturze i zgromadziła przedstawicieli samorządu Knurowa:
prezydenta Adama Ramsa, jego
zastępców Barbarę Zwierzyńską
i Piotra Surówkę, przewodniczącego Rady Miasta Jana Trzęsioka
wraz z radnymi, a także przedstawicieli władz powiatu, instytucji, organizacji pozarządowych
i związków zawodowych. Wśród
zaproszonych gości nie mogło
zabraknąć delegacji słowackiego
Svitu oraz zaprzyjaźnionej Czeskiej Trzebovej.
Gospodynią gali była knurowianka Beata Plaza, której głos
można usłyszeć na antenie radia
Złote Przeboje.
W t y m rok u R ad a M ia st a
przyznała tylko 2 Laury - po jednym w kategorii osób fizycznych

oraz podmiotów gospodarczych,
instytucji i innych jednostek. Wyróżnienia z rąk przewodniczącego
Trzęsioka i prezydenta Ramsa odebrali: wiceprezes Kompanii Węglowej Marek Uszko oraz primator
Svitu - Rudolf Abraham (więcej o
laureatach na str. 12).
A kademia to też oka zja do
wręczenia stypendiów za wybitne
osiągnięcia naukowe laureatom
ogólnopolskich i wojewódzkich
konkursów przedmiotowych. W
tym roku otrzymali je: Martyna
Parlak, Paulina Tomecka - laureatk i Wojewódzk iego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego, Michał Padula - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (wszyscy są
uczniami Miejskiego Gimnazjum
nr 3) oraz Szymon Baluszek - lau-

reat LIX Olimpiady Chemicznej
(uczeń Liceum Ogólnokształcącego „Fi lomata” w Gliw icach).
Gratulacje odebrały współautorki
tych sukcesów - nauczycielki, które przygotowały podopiecznych
do konkursów: Joanna Nowa k,
Jola nt a M i ko łajcz a k i M i rel la
Stolarczyk (Bożena Brożyna była
nieobecna).
Zwieńczeniem gali był recital
czterokrotnej triumfatorki opolskiego festiwalu - Edyty Geppert.
Mistrz y ni nastroju rozpoczę ła
w ystęp od modlitw y do Anioła
Stróża, by chwilę później afirmować życie w znanym przeboju czy
zaśpiewać duet z mężem Piotrem
Loretzem (swoim menadżerem).
Dopracowany do perfekcji spektakl publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

WeeKeNDOWa zaBaWa
SKĄpaNa W SŁOŃCU

Atrakcji podczas weekendowej
imprezy na placu 700-lecia było tak
dużo, że każdy znalazł coś dla siebie.
Pierwsze zaprezentowały się zespoły
z knurowskiego Centrum Kultury.
Następnie ze sceny można było
usłyszeć śląskie rytmy, oprawione
w nowoczesną aranżację grupy
Krzikopa. Nową wersję topowych
polskich utworów zaprezentowali
muzycy z Projektu Paderek, a rockowo zagrał Starvin’ Marvin.
Występy k nurowsk ich grup
były zwiastunem tego, na co wszyscy czekali, czyli występów gwiazd
wieczoru. Jako pierwszy zaprezentował się Gooral. Połączenie
muzyki góralskiej z elektroniczną,
dubstepem i dnb dosłownie porwało publiczność.
Po takiej dawce energii przyszedł czas na nieco spokojniejszy
występ Moniki Brodki. Sobotni
wieczór zakończył się efektownym
pokazem sztucznych ogni.
Niedzielną odsłonę Dni Knu-

rowa zainaugurowała msza święta
sprawowana w intencji mieszkańców w kościele pw. św. Cyryla i
Metodego. W samo południe w
parku przy ul. Dworcowej wystąpiła Orkiestra KWK „Knurów” w
towarzystwie majoretek.
Świętowanie na Placu 700lecia rozpoczęło się od mocnego
uderzenia. Na scenie zaprezentował y się zespoł y z Centrum
Kultury i studia tańca Showdance.
Z każdą godziną napływało coraz
więcej knurowian. Rockowo zagrali Bad Request i The Cumpels,
poetycko zespół Po Godzinach,
śląskim humorem bawił Hanys
Bynd, gotycko brzmiał Le Fleur.
Czerwone Gitary zabrzmiały jak
za starych dobrych lat. Energetycznie
z nutką melancholii. Gdy muzycy
zaśpiewali dawne przeboje, bujał się
cały Knurów. To był wieczór wspomnień, pełen wzruszeń i emocji.
− Przy piosence Czerwonych
Gitar oświadczyłem się mojej żonie
– przyznał nam się pan Grzegorz.
− Aż się łza w oku zakręciła...
− Tyle prywatek, tyle pocałunków przy tych utworach − śmieje się
pani Anna. − Ale ja się kochałam w
Czerwonych Gitarach. Anna Maria
to nadal moja ukochana piosenka.
Szkoda tylko, że kolejne Dni
Knurowa dopiero za rok.
pg,dc, jb
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Foto: Paweł Gradek

Stypendystom gratulacje składają
prezydenci - Adam Rams i Piotr Surówka

Foto: Paweł Gradek

Laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich
konkursów przedmiotowych oraz ich nauczycielki
zebrali gromkie brawa od publiczności
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Foto: Roman Matysik

Dni Knurowa

Niedzielne Dni Knurowa rozpoczęły się nabożeństwem w intencji mieszkańców, odprawionym w
kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego. Po mszy, na
skwerze przy ul. Dworcowej, nader
huczny i efektowny występ dała
Orkiestra KWK Knurów wraz z
majoretkami zespołu „Iluzja”.
Majoretki z powodzeniem zapraszał y chętnych do wspólnej
zabawy. Orkiestra zaprezentowała

Jerzy Buzek:
Knurów to bliskie mi
śląskie miasto
Jerzy Buzek, premier Rzeczypospolitej Polskiej (1997-2001)
i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2012),
z okazji Dni Knurowa złożył wszystkim mieszkańcom miasta
gratulacje i życzenia. Specjalny list gratulacyjny (treść
poniżej) skierował do prezydenta Adama Ramsa

Zadaniem strażaków było uwolnić
poszkodowanego z rozbitego samochodu

DC

Foto: Roman Matysik

Wyjątkowa
iluzja orkiestry

dość niekonwencjonalny repertuar, na który złożyły się utwory
znane z... wieczorynek. Zaśpiewała
je Julia Lisoń. Wśród propozycji
muzyków knurowianie mogli usłyszeć „Gumisie” i „Muminki”.

Tegoroczne obchody Dni Knurowa to nie
tylko koncerty. To również szereg imprez
towarzyszących. Jedną z nich był pokaz
umiejętności strażackich zorganizowanych
przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą
oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Knurowie

By się do niego dostać, jeden z ratowników wybił
tylną szybę i wszedł do środka, udzielając pierwszej
pomocy ofierze wypadku, m.in. zakładając mu na
szyję kołnierz ortopedyczny

W tym czasie pozostali strażacy używając sprzętu
hydraulicznego, usunęli drzwi pojazdu, a następnie
wyciągnęli rannego na noszach

Szanowny Panie Prezydencie
Dni Knurowa to piękne święto miasta i jego mieszkańców. Na Pana ręce i za Pańskim pośrednictwem pragnę
złożyć wszystkim Knurowianom najserdeczniejsze życzenia
pomyślności, spełnienia marzeń i osobistego szczęścia.
Czynię to z nieskrywaną sympatią, gdyż Knurów to
bliskie mi śląskie miasto, doskonale łączące wspaniałą
historię i piękne - zwłaszcza górnicze - tradycje z nowoczesnością.
Patrząc na zachodzące zmiany można śmiało powiedzieć, że dbacie o harmonijny rozwój, mądrze i z
korzyścią dla mieszkańców czerpiecie z obecności w Unii
Europejskiej, rozwijając współpracę międzynarodową,
w przemyślany sposób przekładając ją na dobro lokalnej
społeczności.
Twórczą i pracowitą codziennością Knurów i jego
mieszkańcy zapisują kolejne karty w Księdze swojej
bogatej historii. Jestem przekonany, że w tej wyjątkowej
Księdze dzieło Knurowian – ku nieskrywanej dumie ich
następnych pokoleń - wpisze się złotymi zgłoskami...

Poszkodowanemu został podany tlen, a także
przykryto go folią, która ma chronić przed
wychłodzeniem organizmu

Z wyrazami sympatii i z najlepszymi życzeniami
Jerzy Buzek
Premier RP w latach 1997-2001
Przewodniczący PE w latach 2009-2012
Przegląd Lokalny Nr 26 (1060) 27 czerwca 2013 roku

Foto: Dawid Ciepliński
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Dni Knurowa
Wspólne śpiewanie piosenek Czerwonych Gitar

Z okazji Dni Knurowa życzenia mieszkańcom miasta złożyli
(od prawej) prezydent Adam Rams, primator Svitu Rudolf
Abraham i starosta Czeskiej Trzebowej Jarosłav Zednik

Uśmiechy małych i dużych
knurowian − najlepsza
recenzja imprezy

Mało kto oparł się niebieskiej wacie cukrowej
A pod sceną?
Szaleństwo!

Publiczność dała się ponieść Gooralskiej energii
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1 lipca „wybuchnie” rewolucja śmieciowa. W życie wejdą przepisy,
dzięki którym Polska dołączyć ma do krajów, które profesjonalnie
radzą sobie z odpadami. Śmieci mają zyskać na wartości, a z pól
i lasów zniknąć dzikie wysypiska

DODATEK SPECJALNY

Teraz właścicielami śmieci są
ich producenci, czyli mieszkańcy.
Płacą za wywóz, zazwyczaj ustaloną stawkę od kubła. Nic dziwnego,
że nie brak takich, którzy oszczędzają pozbywając się śmieci „na
lewo”. Stąd dzikie wysypiska.
W now ym systemie właścicielem odpadów staną się gminy.
Mieszkańcy zapłacą stałą stawkę
niezależnie od tego jak dużo tych
śmieci wyprodukują.
Istotą nowego systemu jest segregacja śmieci. Segregujący odpady zapłacą mniej niż osoby, które
nie będą zajmować się dzieleniem
odpadów na odpowiednie frakcje.
Zamysł pozbycia się bałaganu
jest zbożny, jednak wykonanie dale-

kie od ideału. Twórcy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie popisali się. Stworzyli dzieło,
które pełne jest błędów, ułomności i
niejasności, pozostawiając duży margines na dowolne interpretacje.
Pewne jest za to, że od 1 lipca
to gminy staną się właścicielami
śmieci. Przepisy zobowiązały je do
zorganizowania systemu odbioru i
zagospodarowania odpadów. Jeśli
któraś temu nie podoła, będzie
musiała płacić wysokie kary.
Aby sprostać wymogom konieczne było ustalenie sposobu i wysokości
opłaty za odbiór śmieci, policzenie
mieszkańców, zebranie od nich
deklaracji, ogłoszenie przetargu i
wybór firmy, która na zlecenie samo-

Knurów gotowy na rewolucję

Na początku czerwca tylko co siódma gmina wyłoniła firmę, która na jej
zlecenie zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Wśród tych
samorządowych prymusów jest też Knurów.
Sposób naliczania opłaty został określony we wrześniu ubiegłego roku, a
jej wysokość miasto ustaliło w styczniu. Na bazie wstępnych szacunków
kosztów wdrożenia i funkcjonowania systemu ogłosiło przetarg, wyłaniając
firmę, która zajmie się techniczną stroną przedsięwzięcia. To znany knurowianom Komart. Zaproponowana przez spółkę cena okazała się niższa niż
pierwotnie zakładano. Samorządowcy szybko zareagowali i zdecydowali
o obniżeniu opłaty za śmieci (z 11 zł na 9,70 zł/osoby/miesiąc). To nie
wszystko. Na wniosek prezydenta miasta na spółkę nałożono obowiązek
wyposażenia gospodarstwa domowe (w zabudowie jednorodzinnej i kamienice) w pojemniki na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne
oraz w worki do selektywnej ich zbiórki.
Na wysokości zadania stanęli knurowianie. Zdecydowana większość mieszkańców (ponad 80 proc.) złożyła w Urzędzie Miasta wymagane prawem
deklaracje śmieciowe. Co prawda po obniżce stawki opłaty konieczne było
powtórne złożenie deklaracji, jednak samorząd postarał się, by stało się to
jak najmniej kłopotliwe.
Kilka dni przed startem nowego systemu Knurów wydaje się nieźle przygotowany. Jak jest w istocie – pokaże życie...

rządu zajmie się zbiórką i zagospodarowaniem śmieci.
Obowiązek przerósł wiele samorządów. Stolica nie daje dobrego
przykładu. Najprawdopodobniej nie

wyrobi się przed końcem roku. Nie
zdążą Poznań, Białystok i Kraków. Po
sąsiedzku problemy mają Gliwice.
Te miasta i gminy, które spełniły
wymogi, też nie mogą osiąść na lau-

rach. Nie ma wątpliwości, że nowy
system będzie się docierać. Bałaganu, z jakim mamy do czynienia, nie
da się posprzątać szast-prast...

/bw/

Stawki opłat w Knurowie

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą:
• 9,70 zł / mieszkańca i miesiąc - za odpady segregowane,
• 14,00 zł /mieszkańca i miesiąc - w przypadku stwierdzenia braku segregacji

Nie wszędzie
zdążą

Tylko co piąta gmina zakończyła
przetargi na wybór firmy do odbioru śmieci – wynika z informacji
w posiadaniu ministerstwa środowiska. Na ankietę resortu odpowiedziało niespełna 1400 gmin na
2500 w całej Polsce.
Około 2/3 gmin ma szansę zdążyć
przed 1 lipca, co ósma prawdopodobnie nie wyrobi się w czasie.
Gminy, które nie wybrały firm, zajmujących się utylizacją odpadów,
mogą dostać kary finansowe – od
10 tys. zł do 50 tys. zł.

Minister: Polacy chwalą ustawę

Zdaniem ministra środowiska Marcina Korolca 68 proc. Polaków bardzo
dobrze i raczej dobrze ocenia ustawę śmieciową. Minister powołuje się
na badania CBOS.
Wedle ankiety bardzo złą notę przepisom daje 7 proc. Polaków, 16 proc.
raczej źle. Co 11 ankietowany nie ma w tej sprawie zdania.

jak ujarzmić śmieci - dodatek specjalny

Przysłowie „Im dalej w las, tym więcej drzew” jak ulał pasuje do śmieci po nowemu. Rządzący nie popisali się. Stworzyli
ustawę pełną niedoróbek i niejasności. Nowe przepisy dotyczące odbioru odpadów budzą mnóstwo zastrzeżeń. Bywa,
że odpowiedź na jedno pytanie rodzi kolejne wątpliwości. Przez kilka miesięcy zbieraliśmy od Czytelników pytania,
zadawaliśmy je urzędnikom, a potem publikowaliśmy odpowiedzi. Poniżej przedstawiamy problemy i zapytania, które
pojawiały się najczęściej

Pytania o śmieci
- Gdzie należy zgłaszać ilość osób
zamieszkujących nieruchomość
– w Urzędzie Miasta czy firmie
odbierającej śmieci?
- Ilość osób zamieszkujących
daną nieruchomość należy zgłaszać
w Urzędzie Miasta, składając deklarację. Druk deklaracji dostępny jest
na stronach internetowych www.
knurow.pl, www.knurow.bip.info.pl
oraz w budynku Urzędu Miasta przy
ul. dr. Floriana Ogana 5.
- A co będzie, jak nie zgłoszę, ile
osób mieszka w domu. Jest jakaś
kara za to?
- W razie niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji,
właściciel nieruchomości zostanie
wezwany do jej złożenia. Jeżeli pomimo wezwania nadal deklaracja nie
zostanie złożona, prezydent miasta
w drodze decyzji określi wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą obciąży
właściciela nieruchomości. Nawet
w przypadku, gdy na nieruchomości
nie zamieszkują mieszkańcy należy
złożyć deklarację „zerową”.
- Co się stanie, jeśli ktoś zapomni
albo nie zdąży złożyć deklarację w
terminie? Mój znajomy przebywa
za granicą i wróci dopiero w lipcu,
więc na pewno nie zdąży...
- Deklaracji nie trzeba składać
osobiście. Można ją wysłać pocztą
lub złożyć przez pełnomocnika.
Osoba przebywająca poza granicami
kraju powinna ustanowić pełnomocnika. Sposób postępowania w
przypadku niezłożenia deklaracji
jest identyczny jak w odpowiedzi na
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poprzednie pytanie.
- We wrześniu przeprowadzę się
do nowego mieszkania. Co mam
zrobić, żeby być w zgodzie z przepisami?
- Należy w ciągu 14 dni od chwili
zmiany adresu zamieszkania wypełnić i złożyć deklarację śmieciową.
Oczywiście trzeba pamiętać również
o złożeniu deklaracji odnoszącej się
do starego miejsca zamieszkania. 14dniowy termin obowiązuje także w
przypadku, gdy zmienia się ilość osób
zamieszkujących lokal, np. urodzenie
dziecka, wyprowadzka lokatora bądź
jego śmierć.
- Zapomniałem o rozwiązaniu
umowy z firmą wywozową, która
do tej pory odbierała ode mnie
śmieci. Co teraz?
- Jeżeli umowa nie zostanie
w ypowiedziana do dnia 1 lipca
2013 r., będzie nadal obowiązywała.
Może zaistnieć sytuacja, w której
za wywóz odpadów trzeba będzie
płacić zarówno firmie, z którą była
podpisana umowa jak i gminie.
Należy więc jak najszybciej dokonać wypowiedzenia starej umowy.
Przykładowy wniosek rozwiązania
umowy znajduje się na stronach internetowych www.knurow.pl, www.
knurow.bip.info.pl.
- Mam zapas worków firmy X z
widoczną nazwą, inną niż Komart. Czy Komart przyjmie mi te
worki?
- Raczej nie powinno być z tym
problemów. Ważne, by stosować się
do zasad segregacji, czyli wrzucać
śmieci do worków w odpowiednich
kolorach wedle przeznaczenia.
- Mam dużo worków jutowych,
jasno-kremowych. Czy mogę ich

użyć do segregacji śmieci oznaczając np. kawałkiem kolorowej
tkaniny (odpowiedniej dla rodzaju śmieci)?
- „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Knurów” dopuszcza stosowanie
przeźroczystych worków polietylenowych, odpornych na rozerwanie o
minimalnej pojemności 35 litrów w
określonej kolorystyce.
- W Knurowie opłaty za śmieci
będą pobierane kwartalnie. Dlaczego nie co miesiąc?
- Taki system został przyjęty
Uchwałą Rady Miasta, w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Uznano, że
takie rozwiązanie jest optymalne ze
względu na koszty systemu poboru
opłat.
- A co jeśli nie będę płacić za wywóz śmieci?
- Niewniesienie opłaty w wysokości wyliczonej w deklaracji
powoduje wszczęcie postępowania
egzekucyjnego tej opłaty bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej, określającej wysokość
zobowiązania.
- Ile śmieci będzie można oddać za
jednym razem?
- Tyle, ile wytworzy mieszkaniec
gminy Knurów.
- Co to są te PSZOK-i (Punkty
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych)? I gdzie one będą?
- Przez punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) należy rozumieć miejsce
bezpłatnego przyjmowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz odpłatnego od właścicieli nieru-

chomości niezamieszkałych następujących odpadów komunalnych:
• chemikaliów,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego,
• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
• zużytych opon,
• odpadów zielonych.
PSZOK będzie znajdował się na
terenie Gminy Knurów (więcej informacji na stronie IV).
- Czy za dostarczony do PSZOK-u
gruz będę musiał zapłacić?
- Tak, jeżeli gruz będzie pochodził
z remontów i robót budowlanych, na
które wymagane jest pozwolenie na
budowę lub zgłoszenie w myśl przepisów ustawy Prawo Budowlane.

- W jaki sposób gromadzić i pozbywać się odpadów niebezpiecznych? Czy wrzucać je do pojemnika czarnego?
- Odpadów niebezpiecznych NIE
wrzucamy do czarnego pojemnika.
Odpady niebezpieczne będą odbierane raz w roku w systemie objazdowym według harmonogramu,
który będzie podany do publicznej
wiadomości. Można je również nieodpłatnie oddać do PSZOK lub do
pojemników zlokalizowanych na
terenie miasta w tym:
• przeterminowane leki (bez tekturowych opakowań) do specjalnych
pojemników ustawionych w aptekach, które przystąpiły do zbiórki,
których adresy są dostępne na stronie 3 oraz na stronie internetowej
www.knurow.pl i www.knurow.bip.
info.pl
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• zużyte baterie do specjalnych
pojemników w punktach handlowych
lub placówkach oświatowych.
- Co z niepotrzebnymi meblami?
Odbierze je ktoś ode mnie, czy
sam muszę je gdzieś zawieźć. No i
ile to będzie kosztować?
- Odpady wielkogabarytowe
będą odbierane raz w roku w systemie objazdowym według harmonogramu, który będzie podany do
publicznej wiadomości. Można je
również we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK, przyjęcie odpadów
jest bezpłatne.
- Zamierzam wybudować na działce duży garaż. Ściągnę wierzchnią
warstwę ziemi, pewnie będzie
tego kilka ton. Jak mogę się jej pozbyć? Zostanie ona potraktowana
jako odpad biodegradowalny?
- Jeżeli jest taka możliwość to
wierzchnią warstwę można wykorzystać na własnym terenie i wtedy
nie jest to traktowane jako odpad,
natomiast jeśli nie będzie takiej
możliwości trzeba liczyć się z poniesieniem kosztów jej odbioru. Zgodnie
z katalogiem odpadów gleba i ziemia
(włączając glebę i ziemię z terenów
zanieczyszczonych oraz urobek z
pogłębiania) jest zaliczana do grupy
17, czyli odpady z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów
zanieczyszczonych).
- Mam duży gumowy ponton. Stary i dziurawy, więc niepotrzebny.
Na pewno nie zmieści się w czarnym pojemniku. Mam go ciąć na
kawałki czy firma odbierze jako
całość?
- Firma odbierze ponton w ramach wielkich gabarytów.
- W sierpniu planuję remont
domu. Na pewno będzie sporo
gruzu do wyrzucenia. Czy to też
ktoś ode mnie odbierze, czy mam
pozbyć się go na własną rękę?
- Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy należy gromadzić w specjalnie do
tego przystosowanych kontenerach
lub big bagach. Mieszkaniec we własnym zakresie zaopatruje się w tego
typu pojemniki, po czym dostarcza
odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W
PSZOK odpady będą przyjmowane
nieodpłatnie, jeżeli przeprowadzanie
remontu nie wymagało zgłoszenia w
myśl przepisów ustawy Prawo Budowlane. Natomiast gruz powstały
w wyniku drobnych napraw (do 25
litrów) może być umieszczany w
pojemniku w kolorze czarnym na
odpady pozostałe.
- Nie jestem z Knurowa, ale buduję się tutaj. Co mam zrobić z
odpadami? Czy mam za nie płacić,
skoro ani nie jestem tu zameldowany, ani przecież nie mieszkam
na budowie?
- Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, utrzymanie czystości
i porządku, w tym właściwe postępowanie z odpadami na terenie
budowy, należy do wykonawcy robót
budowlanych.
- Kto sprawdzi, czy śmieci są
segregowane czy nie? Od kogo
zależeć będzie decyzja, czy mam
zapłacić 9,70 czy 14 zł?
- Obowiązkiem firmy odbierającej
odpady komunalne jest sprawdzanie,
czy na danej nieruchomości odpady
są zbierane w sposób selektywny.
W przypadku stwierdzenia braku
segregacji zostanie wydana decyzja
27 czerwca 2013 roku

podwyższająca wysokość opłaty do
14 zł.
- Jak długo ważna będzie ocena
firmy, która uzna, że nie segreguję
śmieci?
- Ocena firmy dotyczy każdorazowego odbioru.
- Mój syn studiuje. Mieszka w
akademiku (dziewięć miesięcy w
roku), ale często spędza weekend
w domu, wakacje też. Musi płacić
za śmieci?
- Jeżeli syn przyjedzie z zamiarem
dłuższego pobytu, wówczas trzeba
złożyć nową deklarację. Deklarację
należy składać za każdym razem, gdy
wystąpią okoliczności powodujące
zmianę wysokości opłaty.
- Kilka razy do roku wyjeżdżam za
granicę na 2-3 miesiące. Chyba nie
będę musiał płacić za czas, kiedy
nie ma mnie w domu?
- W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian mieszkaniec jest
zobowiązany złożyć nową deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym
przypadku zadeklaruje brak osób
zamieszkujących nieruchomość.
- Gdzie się odwołać, jeśli firma
uzna, że nie segreguję śmieci, a ja
będę jednak zdania, że to czynię?
- Problem wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez Urząd Miasta z udziałem przedstawiciela firmy
odbierającej odpady komunalne oraz
osoby zgłaszającej.
- Do tej pory Komart odbierał
wszystko, co ludzie wynosili z
piwnic na śmietnik (meble, stare
sprzęty). Teraz zbiórka będzie raz
w roku. Nie da się częściej?
- Do realizacji wymogów ustawy
w tym względzie służy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie przez cały rok będzie
można oddać wszelkiego rodzaju odpady wytworzone w gospodarstwie
domowym. Wychodząc naprzeciw
mieszkańcom, pozostajemy przy
organizacji raz do roku objazdowej
zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Mieszkam w bloku i płacę za
wywóz śmieci. Oprócz tego mam
jeszcze dom jednorodzinny, niezamieszkały. Mam za śmieci płacić
podwójnie?
- Zgodnie z zasadą właściciel nieruchomości ponosi opłaty w momencie wytwarzania na niej odpadów
komunalnych.
- Minimalna pojemność worka to
35 litrów. A jaka jest jego maksymalna dopuszczalna pojemność?
- Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Knurów
nie określa maksymalnej pojemności worków do selektywnej zbiórki
odpadów. Powszechnie stosowana
maksymalna pojemność worka to
120 litrów.
- Wynajmuję u właściciela kamienicy lokal, w którym prowadzę
sklep. Kto jest zobowiązany płacić za śmieci – ja czy właściciel
kamienicy?
- Uchwałą Rady Miasta z dnia
19 września 2012 r. gmina przejęła
obowiązek odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (w tym m.in. sklepy). W
podanym przypadku zasada odpłatności za odpady komunalne powinna
zostać określona w umowie zawartej

pomiędzy stronami.
- Mam sklepik w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. W jaki
sposób zostanie załatwiona sprawa wywozu śmieci – mam to
załatwiać osobiście z gminą, czy
ze spółdzielnią?
- Mając sklepik w zasobach
spółdzielni mieszkaniowej, sprawę
wywozu śmieci trzeba załatwić ze
spółdzielnią.
- Jestem właścicielem kamienicy.
Nie mieszkam sam, bo wynajmuję
dwie kondygnacje lokatorom. Jak
w tej sytuacji rozwiązać sprawę
opłat za śmieci?
- Jeżeli lokal nie jest odrębnym
przedmiotem własności, to jest częścią budynku wielolokalowego. Zatem
najemca lokalu nie ma obowiązku
skadać deklaracji. Obowiązek taki
spoczywa na właścicielu nieruchomości.
- Do jakich odpadów zaliczyć:
resztki mięsa, obierki z ziemnia-

ków, karton po mleku, spalony
olej z frytkownicy, popiół z pieca,
ramy z okna, styropian, kineskop
od monitora komputerowego,
zeschniętą farbę olejną w metalowej puszce, trawę po koszeniu w
ogródku, obcięte gałęzie z drzew
owocowych, baterie-paluszki,
stare lekarstwa i butelki po lekach, starą oponę do traktora,
fotel samochodowy, rozbite dachówki, zwój kabli elektrycznych,
mały dywan, pieluchy, świetlówki, termometr?
- W podanych przypadkach podział będzie następujący:
• resztki mięsa, popiół z pieca i pieluchy, spalony olej z frytkownicy,
styropian opakowaniowy - odpad zmieszany (worek/pojemnik
czarny)
• obierki z ziemniaków – odpad biodegradowalny (worek/pojemnik
brązowy)
• skoszona trawa, obcięte gałęzie

– odpad zielony (worek/pojemnik
brązowy)
• karton po mleku – odpad wielomateriałowy (worek/pojemnik
żółty)
• zeschnięta farba olejna, baterie, stare lekarstwa i butelki po
lekach, świetlówki, termometr
– odpad niebezpieczny
• kineskop od monitora komputerowego, zwój kabli elektrycznych
– zużyty sprzęt elektryczny lub
elektroniczny
• opony, dywan, fotel samochodowy – odpad wielkogabarytowy
• rozbite dachówki, styropian z budowy – odpad budowlany
• ramy z okna - odpad wielkogabarytowe lub budowlany

Nadal wiele wątpliwości

Nowy system budzi wiele pytań.
Czytelnicy „Przeglądu“ dzielili się i
czynią to nadal swoimi wątpliwościami. Jeśli chcesz o coś dopytać – dzwoń
(32 332 63 76) lub pisz (redakcja@
przegladlokalny.eu, ewentualnie
listownie: ul. Niepodległości 5, 44190 Knurów). Uzyskane odpowiedzi
opublikujemy na łamach PL.

Pojemnik niebieski

WRZUCAMY: gazety, katalogi, magazyny, książki, zeszyty, papierowe worki i torby, kartony i tekturę,
NIE WRZUCAMY: kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. kartony po mleku i napojach), kalka, papier
faksowy, papier woskowy, papier tłusty lub brudny, tapety, odpady higieniczne (np. podpaski, waciki, pieluchy).

Pojemnik zielony

WRZUCAMY: butelki i słoiki, szklane opakowania po
żywności, kosmetykach i napojach (bez zawartości),
inne szklane opakowania bez zakrętek, uszczelek i
zacisków.
NIE WRZUCAMY: porcelana, ceramika, doniczki, fajans, żarówki, reflektory, lampy fluoroscencyjne, lustra,
szyby samochodowe, ekrany telewizyjne i komputerowe, szkło stołowe, okularowe, zbrojone i żaroodporne,
opakowania po lekarstwach.

Pojemnik żółty

WRZUCAMY: butelki plastkowe (zgniecione) typu PET,
po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. jogurtach,
serkach, margarynach), plastkowe zakrętki, torebki
foliowe, metal: puszki po napojach i konserwach, drobny
złom żelazny i metali kolorowych (np. narzędzia), kapsle,
metalowe zakrętki.
NIE WRZUCAMY: butelki po olejach spożywczych i
samochodowych, butelki z zawartością, opakowania po
olejach spożywczych, silnikowych i smarach, styropian,
guma, baterie, puszki po farbach, opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych, po aerozolach,
lekach, sprzęt AGD, części maszyn.

Pojemnik brązowy

WRZUCAMY: resztki żywności, artykuły spożywcze
przeterminowane, obierki z warzyw i owoców, fusy po
kawie i herbacie, skorupki jajek, łupiny orzechów, trawa, liście, drobne gałęzie, trociny, ziemia po kwiatach,
mokry zabrudzony papier, zużyte ręczniki papierowe i
chusteczki higieniczne.
NIE WRZUCAMY: kości, tworzywa sztuczne, papierosy
i niedopałki, popiół z pieca i kominka, resztki jedzenia
w płynie, worki z odkurzacza.

Pojemnik czarny

WRZUCAMY: pozostałe odpady, które nie nadają się
do recyklingu: popiół, niedopałki, worki z odkurzacza,
kości, resztki mięsa, zużyte materiały higieniczne (np.
pieluchy, podpaski), resztki z gumy, skóra prawdziwa
lub sztuczna, opakowania ze styropianu itp.

Zbiórka
pozostałych
odpadów
• Meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz w roku w systemie objazdowym (wg harmonogramu) lub w PSZOK (w sposób
ciągły).
• Zuży te opony – raz w roku
w s ys t e mi e o bjazd ow y m (wg
harmonogramu) lub w PSZOK
(w sposób ciągły).
• O d p a d y b u d o w l a n e i r o zbiórkowe – należy dostarczyć
do PSZOK we własnym zakresie.
Gruz powstały w wyniku drobnych napraw (do 25 litrów) może
być umieszczony w pojemniku
czarnym.

Punkty zbiórki
odpadów
niebezpiecznych
• Przeterminowane leki (bez tekt ur ow yc h o p akowań) – zda s z
w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach, które przystąpiły do zbiórki na terenie miasta. W Knurowie przeterminowane
lekar st wa pr z y jmują placówki
Apteki Św. Barbary (przy ulicach:
ks. A. Koziełka 8, Witosa 10, Staszica 1, Batorego 1 i 1 Maja 7)
oraz Apteki Brackiej (przy ulicach:
Dworcowej 1 i Łokietka 3)
• Zuż y te bater ie – pojemnik i
w punktach handlowych i placówkach oświatowych.
• Chemikalia i zużyte akumulatory
– raz w roku w systemie objazdowym (wg harmonogramu).
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku w systemie
objazdowym (wg harmonogramu)
Wszystkie odpady niebezpieczne można też oddać do PSZOK
(w sposób ciągły).

PAMIĘTAJ!
Do pojemników
nie wolno
wrzucać odpadów
niebezpiecznych!
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jak ujarzmić śmieci - dodatek specjalny

Co to jest PSZOK

To Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zorganizowanie i obsługę PSZOK powierzono
PPHU KOMART sp. z o.o.
Na terenie Knurowa znajdą się
dwa PSZOK-i:
• przy ul. Szpitalnej 7 (tel. 32 235
11(83 33) - siedziba firmy Komart,
• przy ul. Szybowej 44 (tel.
32 335 50 60 ) - teren RIPOK (składowisko odpadów)
Do PSZOK mogą być dostarczane
odpady przez mieszkańców gminy
Knurów, właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, a także przedsiębiorców prowadzących działalność i
wytwarzających odpady komunalne
na terenie gminy Knurów.
PSZOK będzie czynny przez cały
rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w dniach:
• poniedziałek, środa, piątek
- w godzinach 13-17,
• wtorek, czwartek, sobota
- w godzinach 9-13.
Do PSZOK będzie można
dostarczyć:
1. przy ul. Szpitalnej:
• opony,
• baterie i akumulatory,
• zuży ty sprzęt elektr yczny
i elektroniczny,
• wielkie gabaryty,

• inne odpady po telefonicznym
uzgodnieniu z operatorem.
2. przy ul. Szybowej:
• wielkie gabaryty,
• odpady zielone,
• odpady z remontów i rozbiórek,
• opony,
• chemikalia i opakowania po
nich,
• baterie i akumulatory,
• zuży t y sprzęt elek tr yczny
i elektroniczny.

W PSZOK nie będą przyjmowane:
• zmieszane odpady komunalne,
• odpady zawierające azbest,
• tworzywa sztuczne,
• papier,
• metal,
• szkło i opakowania wielomateriałowe,
• odpady ulegające biodegradacji,
• odpady od osób fizycznych w
przypadku, jeżeli ich ilość lub rodzaj
wskazuje na to, że powstały na nieruchomości niezamieszkałej, lub w
wyniku budowy, remonty, rozbiórki,
na które wymagane jest pozwolenie
lub zgłoszenie do organu administracji budowlano-architektonicznej,
• odpadowa papa
Wymienione odpady będą odbierane od mieszkańców bez żadnych
opłat, natomiast przedsiębiorcy będą
musieli ponieść koszty unieszkodliwienia dostarczonych odpadów wg ustalonego i opublikowanego cennika.

Koszty transportu odpadów do
PSZOK ponosi właściciel odpadów.
PSZOK stwarza możliwość pozbywania się odpadów problemowych na bieżąco bez konieczności
ich gromadzenia do czasu okresowych zbiórek.
Zbiórka objazdowa odpadów
problemowych będzie odbywała
się 1 raz w roku w okresie wrzesień/
październik dla tych osób, które z
różnych względów nie mogą skorzystać z PSZOK.
Każdy dostarczony odpad będzie ewidencjonowany, w związku
z tym należy dostarczyć obsłudze
PSZOK wypełniony druk potwierdzenia przekazania odpadu (dokument będzie dostępny na stronie
internetowej, siedzibie UM oraz
siedzibie firmy Komart).
Właściciel odpadu otrzyma
kartę przekazania odpadu będącą
potwierdzeniem prawidłowego
pozbycia się odpadu.
Koszty funkcjonowania PSZOK
będą pokrywane z opłat, jakie ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przypominamy, że przeterminowane leki tak jak dotychczas można
oddać w 7 aptekach na terenie
Knurowa. Prosimy, aby do pojemników wrzucać leki bez zewnętrznych tekturowych opakowań które
można umieszczać w pojemnikach
na makulaturę.

Jak często będą
odbierane śmieci?

W „Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie
Miasta Knurów” została ustalona
następująca częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości:
- zabudowa jednorodzinna:
• selektywnie zebrane odpady komunalne są odbierane raz na miesiąc
• odpady ulegające biodegradacji - raz na dwa tygodnie
• pozostałe odpady komunalne
- jeden raz na miesiąc
• odpady zielone w okresie
od 1 maja do 30 listopada odbierane są w workach - raz na dwa
tygodnie, natomiast w pozostałym
okresie należy dostarczyć odpady
we własnym zakresie do punktu
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych

Kilka praktycznych
wskazówek

- zabudowa wielorodzinna:
• selektywnie zebrane odpady
komunalne są odbierane nie rzadziej
niż jeden raz na dwa tygodnie
• odpady ulegające biodegradacji
- nie rzadziej niż jeden raz na tydzień
• pozostałe odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na
tydzień
• odpady zielone w okresie od
1 maja do 30 listopada odbierane
są w workach - nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie, natomiast w pozostałym okresie należy dostarczyć
odpady we własnym zakresie do
punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
W początkowym okresie pojemniki opróżniane będą w zależności
od tempa ich napełniania.
- z obiektów niezamieszkałych,

na temat sortowania odpadów w domu. Oto one:
Na początku zorientuj się, gdzie najbliżej usytuowane
są pojemniki do segregacji,
• Jeśli masz mało miejsca w mieszkaniu, postaraj się
zaplanować każdego dnia wyniesienie odpadów do pojemników. Możesz to zrobić, idąc codziennie do pracy,
szkoły, na uczelnię, na spacer, tak by przejść w pobliżu
pojemników. Dzięki temu nie będziesz musiał przeznaczać dodatkowego miejsca w domu na gromadzenie
odpadów. Posegregowane opakowania z jednego dnia,
nie zajmą wiele przestrzeni.
• Możesz mieć w mieszkaniu dwa pojemniki: jeden
kubeł przeznacz na odpady niesegregowalne, drugi
na surowce wtórne. Możesz je posegregować już przy
pojemnikach do tego przeznaczonych, wyrzucając odpowiedni rodzaj śmieci do odpowiedniego pojemnika.
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na których powstają odpady komunalne, w tym:
- z terenów i obiektów użytku
publicznego - nie rzadziej niż jeden
raz na dwa tygodnie,
- lokali, gdzie prowadzona jest
działalność gospodarcza - raz w tygodniu lub raz w miesiącu,
- ogrodów działkowych i cmentarzy usuwanie odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością
zapewniającą niedopuszczenie do
przepełnienia pojemników
- kosze uliczne w zależności od
miejsca usytuowania muszą być
opróżniane z częstotliwością zapewniającą utrzymanie właściwego standardu sanitarnego i czystości w okolicy ustawienia koszy, nie dopuszczając
do ich przepełnienia i wysypywania
odpadów na ziemię.

- W naszej branży jesteśmy specjalistami, dobrze
znamy Knurów i mieszkańców – zapewnia prezes
Komartu Katarzyna Makarowicz. Od 1 lipca spółka
zajmie się – na zlecenie miasta – odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

Życie zweryfikuje
system

Bogusław Wilk: - Czy Komart
jest przygotowany na „wybuch”
rewolucji śmieciowej?
Katarzyna
Makarowicz,
prezes zarządu
PPHU Komart
Sp. z o.o.:
- Tak. Oczywiście
z zastrzeżeniem,
że mamy do czynienia z nowym
s y s te m e m , w
którym zapewne będą konieczne
pewne modyfikacje. Ale na to też
jesteśmy przygotowani i będziemy
reagować w razie potrzeby. Naszym
atutem jest doświadczenie i znajomość Knurowa od strony tej branży,
w której się specjalizujemy. To dobrze
nam znany rynek.
- Na spółce spoczywa obowiązek dostarczenia pojemników na
zmieszane odpady komunalne i
worków do selektywnej ich zbiórki.
Jak sobie z tym radzi?
- W listopadzie ubiegłego roku
zaryzykowaliśmy zamawiając u producentów pojemniki. Okazało się, że
przezorność się przydała. W marcu
miasto nałożyło obowiązek dostawy
pojemników na firmę, która wygra
przetarg. Byliśmy przygotowani,
toteż dostawa pojemników czarnych
do właścicieli domów jednorodzinnych przebiega planowo. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku
zabudowy wielorodzinnej. Jesteśmy
gotowi, ale aby jeszcze lepiej realizować swoje zadanie, chcemy
na osiedlowych placykach gospodarczych zlokalizować pojemniki
o pojemności 2,5 tys. litrów (tzw.
dzwony) na odpady segregowane.
Niestety, producenci nie nadążają
z dostarczaniem zamówionych produktów. Liczymy, że najpóźniej do
końca października zadanie zostanie
wykonane.
- Jaki jest koszt tego przedsięwzięcia?
- Potrzeba około 500 pojemników
do selektywnej zbiórki i 3000 pojemników na odpady zmieszane. To koszt
ponad milion złotych. Wydatkiem jest
też zakup specjalnej śmieciarki do odbierania pojemników-dzwonów.

- Dość częste pytanie: czy Komart przyjmie odpady w workach
odpowiedniego koloru, ale z nadrukiem innej firmy?
- Oczywiście. Istotny jest kolor,
natomiast nie będziemy czynić
problemu z tego, że to worek konkurencji.
- Wielu mieszkańców zastanawia się, czy do samochoduśmieciarki będą wrzucane hurtem
wszystkie, tak wcześniej pracowicie posegregowane worki.
- Nasze samochody będą przystosowane (podzielone na komory) do przyjmowania selektywnie
zebranych odpadów bez obaw o
ich wymieszanie. Poza tym w sortowni odbywa się dalsze dzielenie.
Selekcja w domach nie idzie więc
na marne, przeciwnie – jest dużym
i ważnym ułatwieniem.
- Co może sprawiać największe
problemy?
- Zapewne nieruchomości, których właściciele nie złożyli jeszcze
deklaracji. Może być tak, że ktoś wystawi śmieci, nie złożywszy uprzednio
deklaracji do Urzędu Miasta. Teoretycznie nie powinniśmy odbierać
z takich nieruchomości śmieci. To
kwestia, która może rodzić problemy i
kontrowersje. Docierać się też zapewne będzie sprawa odbioru odpadów
z nieruchomości niezamieszkałych i
takich, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.
- Prawidłowe segregowanie
może być na początku problemem
dla wielu knurowian. Na firmie
natomiast spoczywa obowiązek
wskazywania tych, którzy tego nie
czynią. Będziecie bardzo surowi?
- System jest nowy dla nas
wszystkich. Wspólnie będziemy
uczyć się nowej sytuacji, aczkolwiek każdy – my jako odbiorca, a
mieszkańcy jako dostawcy odpadów – na swój sposób. Prosimy się
nie obawiać. Jeśli coś nie będzie
jasne, chętnie pomożemy i rozwiejemy wątpliwości. Przez pierwszy kwartał na pewno będziemy
edukować, a nie wskazywać do
ukarania.
Rozmawiał Bogusław Wilk

Jak sortować w bloku

- Mam małe mieszkanie w bloku - gdzie ja mam trzymać te wszystkie
worki? Może będą jakieś duże pojemniki na zewnątrz budynku?
- Tak jak dotychczas mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej korzystają
z pojemników ustawionych w altanach śmietnikowych.

0,7 kg śmieci dziennie...

produkuje statystyczny Polak (wedle statystyk, bo jeśli uwzględnić to,
co trafia na dzikie wysypiska, to zapewne więcej...). W ciągu roku to około
250 kg. Z tego połowa to opakowania, czyli surowce wtórne.

Pamiętaj

Do 27 września 2013 roku zapłać za pierwsze
trzy miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień). Zgodnie
z przyjętymi ustaleniami w Knurowie opłata będzie
wnoszona kwartalnie. Za okres październik – grudzień trzeba będzie zapłacić do 27 grudnia 2013 roku,
za następne kwartały odpowiednio do 27 marca i 27
czerwca 2014 roku.

Jeśli masz wątpliwości

bądź pytania – skontaktuj się z Urzędem Miasta – Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska. Możesz to uczynić osobiście
(Knurów, ul. Ogana 5), telefonicznie (tel. 32 339 22
14) lub elektronicznie (e-mail: gk2@knurow.pl, gk7@
knurow.pl).

Wysypujemy aż... niemiło

W 2010 roku w Polsce wytworzono około 9,5 mln ton odpadów. Z tego aż 8,7
mln ton trafiło na wysypiska. To ponad 90 proc. wszystkich śmieci, podczas
gdy średnia europejska to 40 proc. Tylko 336 tys. ton przeznaczyliśmy do
recyklingu, 262 tys. ton kompostowaliśmy i 63 tys. ton spaliliśmy.
W 2020 roku sytuacja ma wyglądać zdecydowanie lepiej. Ze spodziewanych
12 mln ton odpadów na wysypiska na trafić 3,5 mln ton. Do recyklingu powinno pójść 3 mln ton, na kompost – 4 mln ton, a pozostałych 1,5 mln ton
zostanie spalonych bądź zutylizowanych w inny sposób.

27 czerwca 2013 roku

Dni Knurowa
Projekt Paderek

Monika Brodka

Dominika Skoczylas

Czerwone Gitary zabrzmiały jak za starych, dobrych lat
Gooral

Karolina Boroń

Tomasz Macha
zespołu Starvin’
Marvin
Maciej
Szymonowicz i Anna
Rogowska
zagrali
razem z
Gooralem
pełen
energii
koncert

Tegoroczne Dni Knurowa przyciągnęły zarówno młodszych, jak
i starszych knurowian
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Zespoły ze studia
tańca Showdance
zaprezentowały na
scenie swoje niemałe
umiejętności
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Dni Knurowa

trzy dekady zasług
i tatrzańskie
węzły przyjaźni
LAur KnurowA

Marek Uszko i miasto Svit to tegoroczni laureaci
najważniejszego knurowskiego wyróżnienia – „Lauru
Knurowa”

Miasto Svit

to 7,5-tysięczna miejscowość
na Słowacji, położona u podnóża
Tatr Wysokich. Od 20 lat utrzymuje z Knurowem partnerskie
kontakty, współpracując w takich
obszarach jak integracja europejska, kultura, sport, edukacja
i wymiana młodzieży.
Do nawiązania pierwszych
kont ak tów pomię dz y K nur owem i Svitem doszło przy okazji turniejów piłkarskich służb
mundurowych (Straż Miejska,
Policja) rozgrywanych w Polsce
i na Słowacji. Wzajemnie wizyty i spotkania przerodziły się
w inicjatywy, z których część
trwa do dziś (np. coroczny obóz
narciarski dla uczniów w Svicie).
Oficjalna umowa o współpracy
pomiędzy obydwoma miastami
została zawarta w 2000 r. Dała
formalne i prawne podstawy do
rozwoju partnerstwa pomiędzy
samorządami.
Współdziałanie odbywa się
na wiele sposobów. Delegacje
miast uczestniczą w corocznych

uroczystościach Dni Knurowa i
Dni Miasta Svit. W 2004 r. odbył
się obóz z udziałem knurowskich
harcer zy i skautów ze Svitu.
Knurowscy biegacze chwalą sobie
letnie zgrupowania treningowe w
słowackich Tatrach. Przy okazji
70 0 -le c ia K nur owa wsp ólnie
zrealizowano unijny pr ojek t,
w ramach którego odbyły się:
międzynarodowy turniej piłkarski juniorów, panel dyskusyjny
i warsztaty taneczne z udziałem
zespołu folklorystycznego Janosik.
Obopólne korzyści przynosi
współpraca pomiędzy środowiskami oświatowymi. Dzieci i młodzież uczestniczą w warsztatach
ekologicznych, a nauczyciele z
obydwu miast wymieniają się
doświadczeniami. Wspólnie zrealizowano projekt pt. „Muzyczne
oblicza Europy – międzynarodowe spotkania chórów z miast
partnerskich”. W jego ramach odbyło się sympozjum poświęcone
tradycjom chóralnym oraz próby i

warsztaty muzyczne zwieńczone
wspólnym koncertem galowym w
kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego w Knurowie. W
latach 2009-2011 na zaproszenie
miasta Svit dzieci z Akademii Piłki
Nożnej i Concordii uczestniczyły
w corocznym turnieju im. Dusana
Galisa.
Partnerskie relacje zacieśniane są też na poziomie pracowników administracji. Jego
przykładem jest rozgrywany co
roku halowy Samorządowy Turniej Miast Partnerskich w piłce
nożnej.
Warto też zauważyć, że dzięki
stosunkowo bliskiej odległości (250 km) dzielącej obydwa
miasta, a także ze względu na
atrakcje turystyczne w Tatrach
Wysokich, Svit stał się dla wielu
knurowian celem wypoczynku.
Oprac. bw
/na podstawie „Wniosków o
przyznanie nagrody „Laur Knurowa”/

Marek Uszko

jest absolwentem Politechniki
Śląskiej w Gliwicach – Wydziału
Górnictwa i Geologii. Jego dotychczasowa kariera zawodowa
jest związana z górnictwem. W
1983 r. rozpoczął pracę w KWK
Knurów. Sześć lat później przeniósł się do KWK Szczygłowice.
Awansował, dochodząc do stanowiska dyrektora kopalni.
Pracując w knurowskich kopalniach, aktywnie uczestniczył
w projektach realizowanych we
współpracy z Urzędem Miasta i
miejscowymi samorządami terytorialnymi.
Od 7 lat Marek Uszko pełni
funkcję członka zarządu Kompanii Węglowej S.A., skupiającej 15
kopalń w regionie. To największa
firma górnicza w Europie. W 2010
r. z jego inicjatywy doszło do połączenia kopalń Knurów i Szczygłowice, a tym samym powstania
największej kopalni w Kompanii
Węglowej S.A. (6200 pracowników). W strukturach KW S.A.
Marek Uszko jest wiceprezesem
zarządu do spraw produkcji.
W swojej zawodowej działalności laureat Lauru Knurowa
2013 wielokrotnie dawał przykład pracy na rzecz Knurowa i

jego mieszkańców. Od lat wspiera
innych swoją pracą i zaangażowaniem.
Marek Uszko mieszka w Knurowie od 1986 r. Żonaty, ma córkę. Jest postacią znaną i poważaną. Niewątpliwie należy do osób
otwartych na potrzeby drugiego
człowieka. Potwierdza to udziałem w wielu różnego typu akcjach
i przedsięwzięciach o charakterze
społecznym i charytatywnym.
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KNurów. dNi z PoMocą dla PotrzeBującycH SzPiKu

400 nowych dawców
Nieszczęśliwy los innych osób
nie jest nam obojętny. Dowodzi
tego choćby przykład Antosi, która
zgromadziła wokół siebie setki – a
może i tysiące – życzliwych osób.
Ta k że dw uletni Bartuś z Rudy
Śląskiej, który od lutego choruje
na ostrą białaczkę limfoblastyczną.
Pisaliśmy o nim przed tygodniem, a
już jest niesamowity odzew.
Jedynym ratunkiem dla chłopca
jest przeszczep szpiku kostnego. To
12

Bartuś był impulsem dla poszukiwania potencjalnych dawców. Pretekst
dały Dni Knurowa.
- Akcja zakończyła się pełnym
sukcesem – informuje Małgorzata Piotrowska, naucz yciel ka w
knurowskim Paderku, prywatnie
ciocia Ba r t k a i orga n i z atork a
przedsięwzięcia wespół z Fundacją DKMS „Wspólnie przeciw
białaczce”. – Zarejestrowało się
równo 400 osób. Więcej niż prze-

widywaliśmy.
Liczba może wzrosnąć. Wiele
osób zabrało ze sobą ulotki, wyrażając chęć rejestracji przez internet
na stornie fundacji.
Organizatorów cieszy też oprócz wysokiej frekwencji - świadomość knurowian.
– Z rozmów wynikało, że wiele
osób już wcześniej myślało o rejestracji, lecz nie bardzo wiedziało gdzie
i jak – mówi Piotrowska. – Rano

Foto: Justyna Bajko

400 potencjalnych dawców szpiku kostnego zarejestrowało się
podczas Dni Knurowa. – To dużo więcej, niż się spodziewaliśmy
– mówią organizatorzy akcji

pojechaliśmy po dodatkowe komplety
do poboru materiału DNA, gdyż tych,
co posiadaliśmy, na pewno by nie wystarczyło przy takim zainteresowa-

niu. Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy się zarejestrowali, a także
osobom, którzy wspierali naszą akcję
i pomogli ją przygotować.

Dawid Ciepliński
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Nie tylko „dla
samotnych rodziców”

Znane i lubiane Kamraty z Paniówek nie próżnują. Zespół
w nowym składzie jest już po pierwszych nagraniach
studyjnych. Niebawem premiera w TVS
Wśród nagranych pięciu
piosenek są dwie premierowe:
„Wiosna kwitnie” i „Dla samotnych rodziców”. Jaki jest
efekt? Dowiesz się, oglądając
telewizję TVS.
Bardzo ciepłe recenzje zebrała piosenka „Serce matki”,
nagrana i w yemitowana w
koncercie życzeń przez TVP 3

w Katowicach.
Kamraty nie tylko jeżdżą
od studia do studia, rozrywani
przez telewizje, lecz i koncertują. Przed tygodniem reprezentowały Śląsk na II Festiwalu Polskim w Budapeszcie.
Ledwo wróciły, dały okazję do
oklasków publiczności podczas Dni Ornontowic.

- Przed nami kolejne koncerty – zapowiada lider zespołu Ryszard Piszczelok.
– Na pewno będzie niejedna
okazja, by się z nami spotkać i
posłuchać. Zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę www.
kamraty.pl.
/bw/
Foto: Archiwum zespołu

Rozwiąż krzyżówkę
(na str. 15) i dostarcz
do naszej redakcji.
Masz szansę wygrania
nagrody , na którą
złoży się bilet do
nowoczesnego Kina
Sceny Kultury i płyta
zespołu Kamraty.

KNurów. laS w ziMowycH BarwacH

Pędzlem po nagrodę

W konkursie plastycznym „Las w zimowych barwach”,
organizowanym przez Nadleśnictwo Rudziniec, jedną
z laureatek została knurowianka Magdalena Tkacz
Na konkurs -trafiło około 1000 prac
z powiatów gliwickiego i strzeleckiego.
Uczennica Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 ujęła jury niedosłownością i
formą kolorystyczną.
− Córka bardzo chętnie bierze udział
w konkursach − mówi tata laureatki
Grzegorz Tkacz. − Lubi motywy związane ze światem natury, jest świetnym
obserwatorem.
Pod okiem nauczycielki Moniki
Tkocz ma ła k nurowianka szlif uje
plastyczne spojrzenie. II miejsce w
kategorii przedszkole było nie lada
zaskoczeniem. Magdalena Tkacz jako
jedyna z Knurowa znalazła się w ścisłym
gronie laureatów.
Patronat honorowy nad konkursem
objęła minister edukacji, prezydent Gliwic oraz starostwo powiatowe. Nagrodzeni otrzymali dyplomy i upominki z
rąk m.in. minister Krystyny Szumilas.
jb

Foto: Grzegorz Tkacz

PaNiówKi. KaMraty KoNcertują w NowyM SKŁadzie

Magdalenę w plastycznych wzmaganiach
wspiera siostra

serdeczności

Podpis kanalizacja
Podłączenie istniejącej kanalizacji prowizorycznym odcinkiem rury drenarskiej w
miejscu kolizji z nowym odcinkiem kanalizacji
sanitarnej - przy budynku Poniatowskiego 2 - ma-

ogłoszenie własne wydawcy

Konkurs w sam raz na wakacje
Czerwiec – wrzesień 2013

PrzyŁap kogoś na czytaniu i... pstryknij fotkę!

Prześlij nam swoje zdjęcie na adres: biblioteka.knurow@op.pl
z dopiskiem „Przyłapani na czytaniu”
lub odwiedź naszą placówkę - MBP Filia nr 2, Al. Lipowa 12 Knurów

Na Wasze zdjęcia
czekamy do
15.09.2013
Przegląd Lokalny Nr 26 (1060) 27 czerwca 2013 roku

13

ogłoszenia
Handel i Usługi

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

edukacja

26/13

Zatrudnimy doświadczoną kucharkę do
pracy w restauracji. Tel. 660 420 077

26/13

26-28/13

Kawalerka, 36 m2, ul. Sienkiewicza, 88.000
zł. Tel. 513 654 547

przetarg

25-28/13

Kupię pilnie za gotówkę dom lub działkę.
Tel. 881 507 566

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

26/13

Mieszkanie do wynajęcia, 70 m2, c.o., gaz.
Tel. 601 771 672
26-28/13

50 000 rata 889 zł. Tel. 32 271 06 05

23-30/13

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

21-49/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

24-26/13

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Docieplanie domów, malowanie elewacji,
podbitki. Ankrowanie. Kompleksowe remonty. Tel. 602 407 190
24-26/13

Docieplenia budynków wraz z materiałem,
remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

18-26/13

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

1/13-odw.

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki. Adaptacja poddaszy, panele
podłogowe. Usługi kompleksowe. Tel.
785 948 716
24-26/13

Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 512 878 630

26-29/13

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. Tel.
507 799 766

19-28/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
784 449 717. Gliwice, ul. Rolników 220
23-26/13

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

1-30/13

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

18-44/13

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

Pilnie sprzedam dwupokojowe, Knurów.
BN. Tel. 533 096 594

25-26/13

Sprzedam dom dwurodzinny, ul. 1 Maja.
Tel. 32 236 23 10

23-27/13

Sprzedam dom, Knurów ul. Wolności. Tel.
601 462 766

ANGIELSKI MEDYCZNY – KOREPETYCJE. Tel. 792 237 177

26-39/13

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

5-odw.

23-27/13

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

Sprzedam duży dom, około 300 m2 nadający się do zamieszkania przez jedną lub
dwie rodziny. Tel. 512 292 478

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

26/13

Sprzedam działkę rekreacyjną przy ul. 1
Maja. Tel. 604 193 649

26/13

Sprzedam kawalerkę, 31 m2 – bez pośredników, Szczygłowice, 78.000 do negocjacji.
Tel. 600 232 792
24-26/13

Sprzedam mieszkanie w domu prywatnym, cena 140 tys. do negocjacji. Tel.
661 179 747
25-26/13

Sprzedam mieszkanie, 45 m2, ul. Kapelanów Wojskowych. Bez pośredników. Tel.
518 805 803
26/13

Sprzedam tanio działkę budowlaną w Czuchowie. Tel. 660 855 343

26/13

Wynajmę lokal pod działalność, pow. 60 m2,
ul. Niepodległości 102. Tel. 665 847 889

1/13-odw.

2/13-odw.

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

INSTRUKTOR PRAWA JAZDY (WYKŁADOWCA), 5-letnie doświadczenie zawodowe – SZUKA PRACY. Tel. 512 994 763
10-odw.

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

7-odw.

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

Murarz, cieśla, zbrojarz szuka pracy. Tel.
693 097 034

23-26/13

26-27/13

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

Wynajmę lub sprzedam pawilon handlowy
na Targowisku Miejskim w Knurowie. Tel.
662 142 154

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

26/13

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

23-30/13

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

23-30/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

26-28/13

Z a t r u d n i ę s t y l i s t k ę p a z n o k c i . Te l .
509 949 891

Kawalerka do wynajęcia, Knurów. Tel.
505 267 207

26-27/13

Zatrudnimy emerytkę do sprzątania w
lokalu. Tel. 664 040 345

26-27/13

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

O g r ó d e k d z i a ł ko w y s p r z e d a m . Te l .
609 967 778

Restauracja „Mała Toscania” zatrudni
barmankę, barmankę na pół etatu, pomoc
kuchenną na weekendy. Tel. 604 546 087

I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 61,70 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Piłsudczyków 6A/2 – parter.
Cena wywoławcza 161.300,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 4.07.2013 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 16.130,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 3.07.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 2.07.2013 r.
od godz. 14.00 do 15.00.
II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 38,98 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Kazimierza Wielkiego 15/41– VIII piętro.
Cena wywoławcza 104.300,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 4.07.2013 r. o godz. 11.00.
Wadium w wysokości 10.430,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr. 3/ w terminie do dnia 3.07.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 1.07.2013 r.
od godz. 15.00 do 16.00.
Wszystkie postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie
Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój
nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0-32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

1/13-odw.

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

1/13-odw.

dam PRACĘ
Praca w barze (sezonowa), Gierałtowice.
Tel. 510 119 325

23-26/13

Przyjmę od zaraz murarz-tynkarz, tapeciarz. Wiek do 45 lat. Tel. 501 306 440,
515 123 565
26-27/13

15-51/13

Wakacje tuż tuż, gotówka na już. Zadzwoń
– sprawdź naszą ofertę. Tel. 32 236 71 13

23-27/13

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

1/13-odw.

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

9-44/13

Wykonujemy więźby dachowe, oblachowania, blachy, papy termozgrzewalne, dachówka ceramiczna, gont. Tanio i solidnie.
Tel. 693 197 539

21-26/13
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Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

rozrYwKA nr 26/2013
- do wyGraNia PodwójNy Bilet do KiNa i PŁyta cd zeSPoŁu KaMraty

Kacper Pepliński z Knurowa

ur. 14.06.2013 r., 3515 g, 56 cm

Franciszek Góra z czerwionki-leszczyn
ur. 18.06.2013 r., 3700 g, 54 cm

Maja Michalska z Knurowa

ur. 19.06.2013 r., 3160 g, 53 cm

Hanna Stokowy z Knurowa

ur. 19.06.2013 r., 3070 g, 49 cm

Franciszek Sieroń z Knurowa

ur. 17.06.2013 r., 4030 g, 59 cm

emilia Gniewek z Knurowa

ur. 19.06.2013 r., 2390 g, 50 cm

witold Poźniak z Knurowa

ur. 19.06.2013 r., 3760 g, 57 cm

Natalia Skowron z Knurowa

ur. 20.06.2013 r., 2940 g, 52 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni
od ukazania się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury i
płytę CD zespołu Kamraty.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 24/2013 brzm ia ło: „Ł abędzie ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Irena
Romaniuk. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

27.06. 2013 r.
CZWARTEK

wojciech Stanik z Knurowa

ur. 21.06.2013 r., 3680 g, 54 cm

Krzysztof Michalski z Knurowa

ur. 22.06.2013 r., 3080 g, 51 cm

dawid Stasiak z Knurowa

ur. 21.06.2013 r., 3490 g, 53 cm

Nikola Szolc z Gierałtowic

ur. 23.06.2013 r., 3400 g, 53 cm
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28.06- 2.07.2013 r.
PIĄTEK- WTOREK
Człowiek ze stali 3D − godz.17.30, 20.15
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Oszukane − godz.16.30
1000 lat po Ziemi − godz. 18.15, 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Rekord Polski na wagę Pucharu Polski.
Knurowianie opuszczali Tarnobrzeg w dobrych
nastrojach

rekord polski trenera,
„życiówki” podopiecznych

Debiut Doroty Tomaszewskiej w trójboju siłowym

Knurowianie najliczniejsi

8-osobowa reprezentacja
Knurowa na zawody
w wyciskaniu sztangi
w Czerwionce-Leszczynach

Osiem osób liczyła grupa siłaczy z Knurowa, która
wzięła udział w ogólnopolskim turnieju w wyciskaniu
sztangi w Czerwionce-Leszczynach. Pierwsze miejsca

wywalczyli: debiutant - Rafał Krawczyk (kat. 82,5 kg,
wynik 140 kg) i Maciej Jaśkiewicz (kat. 100 kg, wynik
– 180 kg).
Debiut okraszony trze-

patron walczył
o pas w Berlinie

1

prezesa Gardy - Adama Firlita
oraz trenera - Adama Spiechę.
Nagrody wójta za osiągnięcia
sportowe w 2012 roku otrzymali również: Justyna Górnik,
Klaudia Tomecka, Mateusz Rumin, Dawid Tomiczek, Kamil
Ponicki, Paweł Bednorz oraz
Łukasz Hyła.
Wyniki walk zawodników
Gardy Gierałtowice: - juniorzy
- waga 54 kg: Justyna Górnik
pokonała swoją klubową koleżankę Klaudię Tomecką, - waga
56 kg: Łukasz Hyła wygrał w III
rundzie przez rsc z Patrykiem
Siekierą (UKS Ruda Śląska),
waga 64 kg: Kamil Ponicki
pokonał w I rundzie przez rsc
Wojciecha Strzałkę (Czarni
Foto: Garda

Garda Gierałtowice zorganizowała kolejny turniej bokserski w ramach Śląskiej Ligi
Juniorów. W ringu wystąpiło
kilkudziesięciu młodych pięściarzy, natomiast na widowni
zabrakło Dariusza Sęka, który
jest patronem klubu z Gierałtowic. Jego nieobecność
jest jednak jak najbardziej
usprawiedliwiona, bowiem
w tym samym czasie walczył
o pas IBF Inter-Continental
w wadze półciężkiej. - Darek
zadzwonił do mnie i odwołał
swój przyjazd cztery dni przed
turniejem. Jak wszyscy wiemy,
walki o tytuł mistrza świata nie dostaje się co tydzień
więc musieliśmy się pogodzić
z tą wiadomością i życzyliśmy
Darkowi zwycięstwa – mówi
Adam Firlit, prezes Gardy.
Walka odbyła się w Berlinie,
a Dariusz Sęk doznał tam
pierwszej porażki ulegając na
punkty Robertowi Woge.
Turniej zorganizowany
przez Gardę odbywał się pod
Honorowym Patronatem Wójta
Gminy Gierałtowice. Joachim
Bargiel korzystając z okazji
nagrodził za propagowanie
pięściarstwa na terenie gminy

cim miejscem zaliczył Michał
Saluk (kat. 82,5 kg, wynik
– 95 kg), a rekord życiowy
poprawił Krystian Majdziński wyciskając 112,5 kg (kat.
82,5 kg). Taki wynik dał mu
drugie miejsce w kategorii.
Miejsca na „pudle” wywalczyli również: Zbigniew
Gulajski (drugi w kat. 67,5
kg, wynik – 140 kg), Dawid
Lewandowski (drugi w kat.
+100 kg, wynik – 145 kg) i Jakub Kaszowicz (trzeci w kat.
100 kg, wynik – 135 kg).
Poza podium uplasował
się Dawid Szafarczyk – siódmy w kat. 67,5 kg z wynikiem
72,5 kg.
PiSk

Góral Żywiec), Paweł Bednorz
uległ na punkty 1:2 Bartłomiejowi Wojtusiakowi (Czarni Góral Żywiec), waga 75 kg: Dawid
Tomiczek jednogłośnie pokonał
Artura Wójcika (Boxing Odra
Wodzisław), waga 91 kg: Mateusz Rumin wypunktował 3:0
Mariusza Potępę (BKS Jastrzębie). - Cieszę się z kolejnych dobrych występów podopiecznych i
wraz z zarządem Gardy dziękuję
naszym sponsorom, bez których
organizacja imprezy byłaby niemożliwa. Słowa podziękowania
należą się Jolancie i Markowi
Błaszczyk, Urzędowi Gminy
Gierałtowice, Grupie Multiplay,
Gminnemu Ośrodkowi Kultury
Gierałtowice, Restauracji Szmaragdowa, Ekipie Remontowej
Linners-Bud Wojciech Jezusek,
a także firmom: PROMAR,
NEXUS, THS, AQUA SPA2,
OMEGA I Przyszowice, Nosze
Co Chcę – wylicza trener Adam
Spiecha.
PiSk

Werdykt walki pomiędzy Justynę
Górnik (z lewej) a Klaudią Tomecką

na treningach, a ponadto dużą
uwagę poświęcam utrzymaniu
wagi i stosowaniu prawidłowo
zbilansowanej diety. Reszta
siedzi w głowie, a że w klubie
wszyscy się wspierają to i wyniki
są na wysokim poziomie.
Eugeniusz Mehlich zanotował swój kolejny sukces
w czasie Pucharu Polski w
Tarnobrzegu. Startowali tam
zawodnicy z wszystkich kategorii wiekowych, od juniorów
po weteranów, a knurowska

167,5 kg – tyle w ynosi
nowy rekord Polski w wyciskaniu sztangi ustanowiony
przez Eugeniusza Mehlicha w
kategorii masters 74 kg. W tym
miejscu warto dodać, że to już
trzeci rekord kraju poprawiony
przez knurowskiego siłacza.
– Rekord Polski bardzo cieszy,
tym bardziej, że forma idzie w
górę i mogą powiedzieć, że mam
jeszcze duże rezerwy – twierdzi
pan Eugeniusz. – Aktualnie
wykonuję bardzo ciężką robotę

60 kg. Również na czwartym
miejscu rywalizację zakończyła Dorota Tomaszewska
w open juniorek do lat 23 z
wynikiem 55 kg.
Barw UKS Eugen Knurów
bronił też Łukasz Przybył,
który wśród juniorów do lat 20
zajął piąte miejsce z wynikiem
135 kg.
Dodajmy, że zawody Pucharu Polski były eliminacjami do Mistrzostw Europy.
PiSk

„Życiówka”dedykowana
rodzicom

Kilkuosobowa grupa siłaczek z Eugena startowała
w mistrzostwach małopolskiego TKKF-u w wyciskaniu
sztangi. Zawody w Krakowie
odbywały się w kategoriach
wiekowych bez podziału na
kategorie wagowe, co oznacza,
że o miejscach decydowały
uzyskane punkty Wilksa.
Pierwsze miejsce w juniorkach do lat 18 wywalczyła Natalia Dreja (wynik 45 kg – rekord
życiowy). W tej samej kategorii
trzecią lokatę zajęła Dominika
Szołtysek (wynik 37,5 kg).
W juniorkach do lat 23 na
drugim miejscu została sklasyfikowana Monika Zaremba
(wynik 40 kg, rż), a na trzecim
miejscu zawody ukończyła

Foto: UKS Eugen

PiSk

Foto: Eugen

Uczniowski Klub Sportowy Eugen Knurów doczekał
się debiutantki w trójboju
siłowym. W tej trudnej konkurencji w ystąpiła Dorota
Tomaszewska, startując w Otwartych Mistrzostwach Śląska
w Gliwicach.
Na trójbój siłowy składają
się trzy konkurencje: przysiad ze sztangą (Tomaszewska
osiągnęła 60 kg), wyciskanie
sztangi leżąc (45 kg) i martwy
ciąg (110 kg). Ogólny wynik
zawodniczki z Knurowa to
215 kg, co dało jej w debiucie
czwarte miejsce.

Foto: Eugen

Debiut na „czwórkę”

reprezentacja mogła się cieszyć nie tylko z wyniku utytułowanego trenera. Trzy jego
podopieczne – Emilia Flis, Nikola Zaborowska i Dorota Tomaszewska - poprawiły swoje
rekordy życiowe. Miejsce na
podium wywalczyła pierwsza
z wymienionych. Emilia Flis
wycisnęła 65 kg i zajęła trzecie
miejsce w open juniorek do lat
20. Tuż za podium w tej samej
kategorii uplasowała się Nikola Zaborowska z wynikiem

Medalistki mistrzostw małopolskiego TKKFu. Stoją od lewej: Natalia Dreja, Dominika
Szołtysek, Monika Zaremba i Jadwiga Gieniusz

Jadwiga Gieniusz (wynik 40
kg, rż). – Jestem dumna ze swojego startu, bowiem nareszcie
zanotowałam trzy udane podejścia i tym samym udało mi
się ustanowić rekord życiowy,
który dedykuję swoim wiernym
kibicom-rodzicom – mówi Jadwiga Gieniusz.

- To były udane zawody, bo
wszystkie nasze zawodniczki
uplasowały się na podium, a to
oznacza, że trener Eugeniusz
Mehlich może być z nich zadowolony – dodaje Monika Zaremba, która pełniła również
funkcję kierownika drużyny.
PiSk

Szybka robota Stuchlika
Dwóch pięściarzy Gardy
Gierałtowice wystąpiło gościnnie w zespole Fight Boxing
Dąbrowa Górnicza, któr y
zmierzył się w międzynarodowym meczu z Energy Amstetten (Austria).
- W kategorii wiekowej
młodzik, w wadze koguciej 54
kg Dawid Nowok po bardzo
zaciętym pojedynku uległ nieznacznie na punkty 1:2 Benko
Benedekowi, natomiast w walce
seniorów, w wadze lekkośredniej 69 kg Sebastian Stuchlik
już w pierwszym starciu odebrał
chęć boksowania Cristophowi
Hinterlechnerowi – relacjonuje
trener Adam Spiecha.
PiSk
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KrzYSztOF „Mara” MarCzUK:

Byłem gotów
walczyć dalej

Zawodnik Spartana Knurów – Krzysztof „Mara” Marczuk po dwuletniej przerwie
wrócił do profesjonalnych
startów, a jego debiut w kate-

gorii półśredniej miał miejsce
w szwedzkiej miejscowości
Malmo. To tam odbyła się gala
Trophy MMA 2: Cities Collide,
a rywalem naszego zawodnika

był Mohammed Abdallah.
Pojedynek zakończył się w drugiej rundzie wygraną Szweda
przez TKO.
- W pierwszej rundzie złapałem mojego przeciwnika w
balachę (dźwignia na staw łokciowy – przyp. red.), ale mimo
iż czułem, że dźwignia jest dobrze założona, Abdallah zdołał dotrwać do końca rundy. W
drugim starciu, podczas ataku
skrętówką przyjąłem mocne
uderzenia, po których walka
została przerwana. Ciągle
byłem świadomy i walczyłem
o dźwignię. Nie jestem zadowolony z interwencji sędziego lecz
muszę uszanować jego decyzję.
Jego zadaniem jest dbać o nasze bezpieczeństwo, ja jednak
byłem gotów walczyć do końca.
W knurowskim klubie informują, że Krzysztof Marczuk
wyszedł z pojedynku bez kontuzji i po krótkim odpoczynku
planuje powrócić na matę.

Sztuki walki od lat cieszą się
niezmiennym powodzeniem
u dzieci i młodzieży

Sierpowy na piątkę

PiSk

Nowe kolory pasów potwierdzające lepsze umiejętności w sportach walki
mogą od niedawna z dumą
nosić kolejni adepci kickboxingu zrzeszeni w Fight Club
Knurów.
Egzamin sprawdzający
umiejętności odbył się w sali
sportowej Centrum Sportu
Wefya w Knurowie. Ośmiu kickboxerów zdawało na kolejne
stopnie wtajemniczenia pod
czujnym okiem wymagających
egzaminatorów: Grzegorza
Sobierajskiego – posiadacza
stopnia 1 Dan (czarny pas) w
kickboxingu i Jarosława Króla
– 1 Dan Kyokushin Karate i 3
kyu w kickboxingu.

Foto: MG-3

Po r a z t r z e c i o d b y ł y
się „Mistrzost wa Pow iatu
Gliwickiego w Koszykówce
Ulicznej - ZAMIESZANIE
2013”. Rozgrywany na Orliku
turniej został zorganizowany
przez Knurowskie Towarzystwo Koszykówki. Zainteresowanie, jak co roku było
ogromne. Wystąpiło ponad
dwadzieścia zespołów (m.in.
z Giera łtow ic, Pi lchow ic,
Żernicy), a mecze odbywały
się w pięciu kategoriach.
Wyniki:
- kategoria dziewcząt klasy
IV-VI: Milka Krowa (Ola Kasak, Jesica Książek, Monika
Sontag, Magda Adamska)
- kategoria chłopców klasy
IV i młodsi: (Michał Domżoł,
Kacper Pachulczak, Radek
Rzepka, Kuba Gurak) klasy
V: Gumisie (Szymon Tobiasz,
Bartek Majewski, Alex Borkowsk i, Sebastian Dydek)
klasy VI: Czarne Diabły (Ja-

Foto: KTK

„zamieszanie”
pod koszem

kub Soloch, Szymon Wąsik,
Jakub Skowrońsk i, Dawid
Kucharz) - gimnazja: MVP
BIELEC (Wojtek Kuśmierz,
Michał Klof, Mateusz Tobiasz,
Dominik Maśliński)
Knurowskie Towarzystwo
Koszykówki pragnie podzię-

z biegowych tras
W t rzech i mprez ach
uczestniczyli ostatnio zawodnicy knurowskiego Sokoła.
Krzepice - juniorzy 800
m - 1. Kamil Danowski, 11.
Henryk Cieślik, mila krzepk ich do 21 lat – 3. Dawid
Gołyś, bieg główny 10 km
– 12. w open i 2. w kategorii

Michał Bziukiewicz (czas:
36.33).
4 Bieg Gliwicki - 200 m
– 11. Bartek Śmieszek, 12. Szymon Michalczyk, 1200 m – 2.
Kamil Danowski, 11. Henryk
Cieślik, 25. Kacper Śmieszek, 5
km – 2. w open Piotr Bieliński,
4. Kamil Klonowski.

- Egzamin składał się z
trzech części: testu technik
według wymagań Polskiego
Związku Kickboxingu, testu
na przyrządach specjalistycznych do kickboxingu i dla bardziej zaawansowanych testu
walki – wyjaśnia Grzegorz
Sobierajski i dodaje: - Jestem
dumny ze wszystkich naszych
kickboxerów, a szczególnie z
Adama Miętusa, m.in. złotego medalisty Otwar tych
Mistrzostw Śląska w K1 Rules
Seniorów oraz Strefowych Mistrzostw Polski w Kickboxingu, któremu Polski Związek
Kickboxingu nadał 3 stopień
uczniowski, a co za tym idzie,
prawo do noszenia brązowe-

go pasa z niebieskim pagonem. To najwyższy jak do tej
pory stopień jaki nadaliśmy
zawodnikowi. To pierwszy
stopień instruktorski otwierający drogę do zrobienia
licencji instruktorskiej czy
państwowych dokumentów
instruktorskich o specjalizacji kickboxing.
Warto wspomnieć, że na
siódmy stopień uczniowski
zdali Kamil Bulwin i Jarosław Kraska; na 9 stopień:
Jakub Dziekanowski, Bartosz
Czech, Krzysztof Hejno, Michał Stypułkowski, a na 10
stopień: Szymon Kędzierski i
Dominik Kubaczyński.
/mk/

Przemysław Kopiecki i jego podopieczni

kować staroście gliwickiemu
Michałowi Nieszporkowi oraz
firmie „Meta-Morfoza & PizzaRossa” za ufundowanie nagród oraz wsparcie finansowe
organizacji turnieju.
Oprac. PiSk

Kravare (Czechy) - juniorzy 1800 m – 3. Kamil Danowski, 11. Kamil Garbacik, 14.
Henryk Cieślik, bieg główny
8.800 m - open 3. Piotr Bieliński, 15. Kamil Klonowski, 51.
Dawid Gołyś.
PiSk

Szybcy i silni
Lekkoatleci z Miejskiego
Gimnazjum nr 3 mają na
swym koncie kolejne sukcesy. Tym razem podopieczni
Przemysława Kopieck iego
błysnęli formą w czasie indy widua lnych mistrzostw

Gliwic szkół gimnazjalnych.
Na sta rcie sta nę ło t rzech
uczniów knurowskiej „Trójki” i każdy z nich wywalczył
miejsce na podium. Bieg na
100 metrów w ygrał Mateusz Szydło (czas: 11,71 s), w

pchnięciu kulą triumfował
Oliv ier Wi l k (10,20 m), z
kolei Daniel Ga lińsk i był
drugi w biegu na 300 metrów
(40,06 s) i trzeci na 600 m
(1.54,27).
PiSk

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Na 90-lecie Concordii do Knurowa przyjechali m.in. reprezentanci Śląska oldbojów

Honorowe Odznaki Śląskiego Związku Piłki Nożnej
otrzymali byli i obecni piłkarze, trenerzy i działacze

Wojciech Wasilewski popisał się
strzałem a’la Roberto Carlos, po
którym piłka trafiła w poprzeczkę
i odbiła się tuż przed linią bramkową

Paweł Janduda debiutował w ówczesnym
Górniku Knurów 30 lat temu. Obecnie
mieszka za naszą zachodnią granicą,
a z kolejnego pobytu w Knurowie był
bardzo zadowolony

90-lecie Concordii

Lata mijają, ale Mariusz
Śrutwa wciąż strzela bramki
jak na zawołanie. W niedzielę
strzelił dwie

Górnik Zabrze przyjechał do Knurowa w drugim
garniturze, ale i tak był lepszy od jubilatki

23 czerwca odbyły się
obchody 90-lecia Concordii
Knurów. W części sportowej
rozegrano dwa mecze piłkarskie na Stadionie Miejskim, z
kolei część oficjalna odbyła się
w sali NOT kopalni KnurówSzczygłowice. Spotkali się tam
byli i obecni działacze, trenerzy i piłkarze. Nie zabrakło
przedstawicieli sponsorów,
a z życzeniami dalszego rozwoju przybyli przedstawiciele
władz samorządow ych na
czele z prezydentem Adamem
Ramsem.
Z okazji jubileuszu, 25
osób zostało wyróżnionych
odznakami honorowymi:
- Brązowa Odznaka Honorowa Śląskiego Związku Piłki
Nożnej - Zbigniew Kapustka,
Zbigniew Matuszek, Damian
Mehlich, Łukasz Pilc, Marcin
Rozumek, Łukasz Spórna i
Łukasz Żyrkowski,
18

- Srebrna Odznaka Honorowa Śląskiego Związku
Piłki Nożnej - Eugeniusz Jurczyga, Krzysztof Juzwuk, Dariusz Kardas, Ryszard Kempa,
Wojciech Kempa, Franciszek
Podsiadły, Bronisław Siwiec,
Adam Tąpała, Arkadiusz Wojdowski,
- Złota Odznaka Honorowa Śląskiego Związku Piłki
Nożnej - Paweł Fibic, Zbigniew Gałkowski, Grzegorz
Grzybowski, Józef Kapłanek,
Andrzej Michalewicz, Piotr
Surówka,
- Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki
Nożnej - Henryk Skrzypczyk,
- Brązowy Medal „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej” - Zbigniew
Kosmala,
- Medal 90-lecia Śląskiego
Związku Piłki Nożnej - Alojzy
Fojcik.

Ponadto Concordia otrzymała pamiątkowy puchar Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz statuetkę Śl.ZPN Podokręg Zabrze.
Wracając do części sportowej to w wielkim skrócie można ją zatytułować „Gwiazdy i
gwiazdki”. Do tych pierwszych
bez wątpienia można zaliczyć
m.in. Radosława Gilewicza
(król strzelców ligi austriackiej) i Mariusza Śrutwę (król
strzelców rodzimych rozgrywek ligowych). W niedzielne
popołudnie oglądaliśmy też
kandydatów na piłkarskie
gwiazdy: Damiana Michalika
(najlepszy piłkarz mistrzostw
Polski juniorów), Rafała Kurzawę (medalista mistrzostw
Polski juniorów), no i oczywiście utalentowanych wychowanków Concordii: Mateusza
Widerę, Pawła Jaroszewskiego, a także Łukasza i Rafała

Wolsztyńskich.
Część sportowa miała dwie
części. W pierwszej oldboje
knurowskiego klubu przegrali
z Reprezentacją Śląska Oldbojów 3:4, a w drugiej seniorzy
Concordii ulegli Górnikowi
Zabrze 0:2.
W tym miejscu warto dodać, że przyjazd do Knurowa
Reprezentacji Śląska Oldbojów
to przede wszystkim zasługa
Janusza Bodziocha, członka
tej ekipy i jednocześnie byłego
piłkarza Concordii.
Obserwując grę zespołu
śląskich oldbojów kibice mogli
nacieszyć oko m.in. podaniami Mirosława Smyły, który
przed laty był kapitanem Concordii, a do niedawna zasiadał
na ławce trenerskiej Rozwoju
Katowice.
Pod szyldem Górnika Zabrze w ystąpili w niedzielę
ci, którzy nie znaleźli się w

kadrze ekstraklasowej drużyny wyjeżdżającej na zgrupowa nie do Za kopa nego.
Na murawę w ybiegli więc
m.in. wychowankowie knurowskiego klubu: Łukasz i
Rafał Wolsztyńscy, którzy
mieli okazję zagrać przeciwko swoim byłym kolegom z
zespołu trampkarzy: Pawłowi
Jaroszewskiemu, Mateuszowi
Widerze i Sewerynowi Juzwukowi, z którymi trzy razy z
rzędu zdobywali mistrzostwo
Podokręgu Zabrze.

CONCOrDIa (OLDBOJe)
– reprezeNtaCJa ŚLĄSKa
OLDBOJÓW 3:4

C oncord ia : M icha la k,
Po r ę b a , S i w i e c , G a ł a c h ,
Klaczka, Pindur, Kapustka,
Zając, Birówka (2 bramki),
Skorupa (1 bramka), Stępień,
Wiercioch, Szczepanik, Wasilewski, Kląskała.

Reprez ent acja Ślą sk a
Oldbojów: Dreszer, Gilewicz
(1 bramka), Bodzioch, Gamla, Trzeciak (1 bramka), Goździcki, Zimończyk, Śrutwa
(2 bramki), Smyła, Radek,
Cieńciała, Urbańczyk.

CONCOrDIa (SeNIOrzY)
- gÓrNIK zaBrze 0:2

Concordia: Widera, Krasoń, Wieliczko, Mikulski, Pilc,
Jaroszewski, Modrzyński,
Rozumek, Kempa, Spórna,
Krusiński, Kozdroń, Juzwuk,
Idziaszek, Kopczyński.
Górnik Zabrze: Sławik,
Pikuła, Galus, Otwinowski
(1 bramka), R. Wolniewicz
(1 bramka), R. Gruszka, W.
Król, Michalik, Kurzawa, R.
Wolsztyński, Ł. Wolsztyński, Maciaszczyk, Bartusiak,
Cichecki, Kiepura.
Tekst i foto: Piotr Skorupa
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sport

Liga Orlika

MECZ ZALEGŁY
GKS Jastrzębie – Jedność Przyszowice 3:0

WYNIKI 29. KOLEJKI
Jedność Przyszowice - KS
Wisła 6:2, GKS Jastrzębie
- Polonia Marklowice 3:0,
Drzewiarz Jasienica - GTS
Bojszow y 1:1, Nadwiślan
Góra - Forteca Świerklany
3:1, Iskra Pszczyna - GKS II
Katowice 2:0, AKS Mikołów MRKS Czechowice-Dziedzice 2:0, Gwarek Ornontowice
- Unia Racibórz 2:1, Rekord
Bielsko-Biała - Czarni Góral
Żywiec 3:1.

Walczyli
z upałem
Dwanaście par ry walizowało na obiektach przy ul.
Ułanów w ramach turniejów
siatkarskich zorganizowanych
przez MOSiR z okazji Dni
Knurowa. Wspólnym, i jak
się okazało, najgroźniejszym
przeciwnikiem był trzydziestostopniowy upał. Organizatorzy zadbali jednak o uczestników zmagań i prócz nagród
za udział w turnieju zapewnili
im na ochłodę lody.
Wśród r y wa lizując ych
najlepsi okazali się Bartosz
Błaszczuk i Paweł Smyczek, a
wśród mikstów Paweł Smyczek
w parze z Gabrielą Małota. W
trzecim z turniejów, który miał
miejsce na nawierzchni poliuretanowej triumfowali Kamil
Mikołajczak i Daniel Pacek.
Wyniki turniejów:
- poliuretan
Sandra Kaliniewicz/Edyta
Kutyś – Klaudia Paradysz/Adrian Pyszny 25:18, Karolina
Sobkiewicz/Hanna Gołuch
– Kamil Mikołajczak/Daniel
Pacek 18:25, Kamil Mikołajczak/Daniel Pacek – Sandra Kaliniewicz/Edyta Kutyś
25:23, Karolina Sobkiewicz/
Hanna Gołuch – Klaudia Paradysz/Adrian Pyszny 25:16,
Sandra Kaliniewicz /Edyta

1. Nadwiślan
2. Rekord
3. Jastrzębie
4. Wisła
5. Czarni Góral
6. Drzewiarz
7. Iskra
8. Jedność
9. GKS II
10. Gwarek
11. Forteca
12. Mikołów
13. Bojszowy
14. Unia
15. Polonia
16. MRKS

67
61
60
49
48
46
45
43
41
40
38
36
32
29
24
2

Klasa okręgowa

Wszystko jasne

Kutyś – Karolina Sobkiewicz/
Hanna Gołuch 23:25, Kamil
Mikołajczak/Daniel Pacek
– Klaudia Paradysz/Adrian
Pyszny 25:16,
- boisko do siatkówki plażowej, mężczyźni:
Nazwa Drużyny – Redyna
Team 16:21, BBPS – Dzikusy
21:14, Dzikusy – Nazwa Drużyny 21:16, BBPS – Redyna
Team 21:11, Nazwa Drużyny
– BBPS 14:21, Dzikusy – Redyna Team 17:21,
- boisko do siatkówki plażowej, miksty:
Promyczki – GMPS 16:21,
No Name – NK AK 16:21,
NKAK – Promyczki 21:17,
No Na me – GMPS 20:22,
Promyczki – No Name 23:21,
NKAK – GMPS 19:21.
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 18 CZERWCA:
1. Tadeusz Wodziczko
2. Jan Pikus
3. Alojzy Kopiec
4. Jan Chwolka
5. Piotr Palica
6. Marek Mróz
7. Willibald Morgalla
8. Józef Fojt
9. Edward Nowak
10. Piotr Luberta
11. Stefan Wroblowski

- 2.368 pkt
- 1.998 pkt
- 1.852 pkt
- 1.785 pkt
- 1.775 pkt
- 1.765 pkt
- 1.646 pkt
- 1.617 pkt
- 1.611 pkt
- 1.596 pkt
- 1.548 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Jacek Zacher
- 26.147 pkt
2. Stefan Dylus
- 25.822 pkt
3. Zdzisław Mral
- 25.500 pkt
4. Wojciech Napierała
- 24.987 pkt
5. Leon Spyra
- 24.367 pkt
6. Michał Fojt
- 24.267 pkt
7. Henryk Brola
- 23.907 pkt
8. Jerzy Pluta
- 23.649 pkt
9. Piotr Palica
- 23.623 pkt
10. Piotr Arent
- 23.578 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 2 lipca o godzinie 16.00 w klubie
LWSM „Gama”.
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Wczoraj – już po zamknięciu tego wydania „PL” – rozegrano ostatnią serię spotkań
sezonu 2012/2013. Na kilka dni
przed zakończeniem rozgrywek
Concordia straciła prowadzenie
w grupie czwartej na rzecz rezerw Górnika Zabrze, jednak nie

zmienia to faktu, iż knurowianie
awansowali do 4. ligi (nie od dziś
wiadomo, że rezerwy ekstraklasowego Górnika zrezygnowały z
gry w czwartej lidze i w nowym
sezonie – po likwidacji Młodej
Ekstraklasy - grać będą w lidze
PiSk
trzeciej).

MECZ ZALEGŁY
Concordia - Gwarek Zabrze 3:3
0:1 Suchiński 2’, 0:2 Suchiński 10’, 1:2 Rozumek 56’, 2:2 Kempa
73’ (głową), 3:2 Piwowarczyk 87’, 3:3 Żegleń 88’
Concordia:
Krasoń, Wieliczko, Mikulski, Paśnicki, Jaroszewski, Spórna
90+1’ Juzwuk, Rozumek, Kempa 76’ Gałach, Karwowski,
Kozdroń 68’ Krusiński, Modrzyński 86’ Piwowarczyk.

WYNIKI 29. KOLEJKI:
Orzeł Nakło Śląskie - Concordia 1:0
1:0 Gawliński 77’
Concordia:
Krasoń, Wieliczko, Mikulski, Pilc, Gałach, Paśnicki 83’ Juzwuk,
Kempa, Modrzyński, Spórna, Krusiński, Piwowarczyk 70’
Kozdroń.
Tempo Paniówki - Górnik II Zabrze 2:4, MKS Kończyce - Gwarek
Zabrze 1:2, Sparta Zabrze - Silesia Miechowice 3:1, Fortuna
Gliwice - Tarnowiczanka Stare Tarnowice 3:1, Polonia II Bytom
- Sokół Orzech 0:0, ŁTS Łabędy - Czarni Pyskowice 2:1, Orzeł
Miedary - KS 94 Rachowice 3:0.
1. Górnik II
2. Concordia
3. Nakło Śl.
4. Miedary
5. Fortuna
6. Gwarek
7. Łabędy
8. Tempo
9. Czarni
10. Silesia
11. Sokół
12. Sparta
13. Rachowice
14. Kończyce
15. Polonia II
16. Tarnowiczanka

71
71
57
56
48
47
44
43
40
34
34
30
28
25
16
9

Julia
na dzień ojca

Jeden z najbardziej doświadc zonyc h piłkar z y
Concordii, był y młodzieżowy reprezentant Polski
- Łukasz Żyrkowski został
szc zęśliw ym ojcem. Córeczka Julia pr zyszła na
świat w… dniu ojca i w dniu,
gdy Concordia świętowała
90-lecie istnienia.

zapraszamy do lektury
„Wybitnego”
Kilkadziesiąt zdjęć, a do tego
wywiady i felietony. Wszystko to
związane z Jerzym Dudkiem. Tak
w skrócie można scharakteryzować
publikację poświęconą wychowankowi Concordii Knurów, który na
początku czerwca rozegrał pożegnalny mecz w reprezentacji Polski.
„Jerzy Dudek. Wybitny z Knurowa” jest do nabycia m.in. w
Księgarni Merkury, Euro-Salonie
Prasowym w Netto oraz Agencji
Finansowej w Szczygłowicach (ul.
Staszica). Cena 19,90 zł.
PiSk

Deszczowa
inauguracja
Foto: Waldemar Jachimowski

IV liga

Tomasz Dura
w meczu
z Apineksem
strzelił dla Vibovitu
wszystkie 4 gole
i został liderem
klasyfikacji
strzelców

Już po raz drugi Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie rozpoczął edycję
letnich rozgr y wek piłkarskich, których miejscem jest
kompleks boisk wielofunkcyjnych. Do tegorocznych zmagań zgłosiło się 11 zespołów, a
tytułu mistrzowskiego broni
zespół Pamaru, który przed
rokiem dokonał nie lada wyczynu wygrywając wszystkie
16 spotkań.
Inauguracja przebiegła
pod znakiem zwycięstw faworytów i mało sprzyjającej
aury. O ile jeszcze pierwsze
spotkania toczyły się w lekkim deszczu, to ostatni mecz

wieczoru pomiędzy Pamarem
a Teamem Stalmet rozgrywany był w iście angielskiej
pogodzie. Najlepszej drużynie
sprzed roku nie przeszkodziło
to w wysokiej wygranej, choć
do przerwy nic nie wskazywało na sześciobramkowe
zwycięstwo. Pamar został tym
samym pierwszym liderem, a
za jego plecami uplasowali się
jego najgroźniejsi konkurenci:
TKKF Mistral Intermarche
oraz Vibovit Studio DENIM.
Ci ostatni pokonali reaktywowany Apinex Czerwionka, a
wszystkie gole dla zwycięzców
strzelił Tomasz Dura.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 1. KOLEJKI (24.06.2013)
Black&Decker – Tritech 4:3 (0:1)
M. Iwan 2, W. Kalkowski 2 – G. Górka, M. Szczurek, P. Bara
Sanit – Kowal Trans 2:3 (2:2)
T. Barwicki, K. Napierała – P. Kowal, K. Paczkowski, D. Ploska
Vibovit Studio DENIM – Apinex Czerwionka 4:2 (1:1)
T. Dura 4 – L. Bartyzel, Ł. Vorreiter
TKKF Mistral Intermarche – Mato Vet FC 4:1 (2:0)
Andrzej Niewiedział 2, B. Lewandowski, D. Wiercioch – A.
Sikora
żółta kartka: Artur Niewiedział (TKKF Mistral Intermarche)
Pamar – Team Stalmet 9:3 (2:1)
Ł. Spórna 3, M. Modrzyński 2, D. Tałajkowski, D. Dybcio, Ł.
Winiarczyk, M. Rozumek – B. Flis 2, M. Stopa
TKKF Apteka Św. Barbary pauzowała
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
-

9-3
4-1
4-2
4-3
3-2
3-4
2-3
2-4
1-4
3-9
-

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
-

PROGRAM 3. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 1.07.2013)
Sanit - Apinex Czerwionka (19.00), Tritech – Mati Vet FC
(19.00), Team Stalmet – Kowal Trans (19.50), TKKF Mistral Intermarche – Black&Decker (19.50), TKKF Apteka Św. Barbary
– Pamar (20.40).

PROGRAM 4. KOLEJKI
(ŚRODA, 3.07.2013)
TKKF Apteka Św. Barbary – Kowal Trans (19.00), Mati Vet FC
– Team Stalmet (19.00), Pamar – Apinex Czerwionka (19.50),
TKKF Mistral Intermarche – Tritech (19.50), Vibovit Studio DENIM – Sanit (20.40).
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Foto: Dawid Ciepliński

Efektowna parada rozpoczęła się
w Szczygłowicach

Foto: Roman Matysik

Widownia kina Sceny Kultury w nowej, lepszej odsłonie

DNI KNUrOWa 2013. paraDa MOtOCYKLIStÓW

Silniki ryczały,
gumy się paliły

Jeszcze przed rokiem Kino Scena Kultura nie wytrzymywało
porównania z multipleksami w Gliwicach bądź w Zabrzu.
Ale już nie dzisiaj. Teraz knurowska placówka zapewnia
premiery, świetną jakość obrazu i dźwięku, zachowując
przy tym miły, kameralny klimat

Motocykliści znowu stanęli na wysokości
zadania. Nader hucznie i paradnie
przejechali ulicami miasta. Wspaniałe
maszyny ujęły nie tylko mężczyzn...

przyjdź na dobre kino
Pod koniec lat 90. knurowskie
kino zbierało sporo ciepłych słów.
Jeszcze jako Casino, świeżo po remoncie, prezentowało się w miarę
nowocześnie i elegancko. Z biegiem
czasu traciło jednak widzów. Nic
dziwnego – przyczynił się do tego
coraz powszechniejsz y i lepsz y
dostęp do internetu, a zwłaszcza
wkroczenie do kraju multipleksów,
cz yl i kon k u rencji, k tóra mia ła
znacznie więcej atutów niż nieduża
placówka.
Dużym problemem był też dostęp do premierowego repertuaru.
Kopie najnowsz ych ek ra nizacji
trafiały do większych miast. Używanie projektorów analogowych,
przegrywających z cyfrowymi, nie
ułatwiało walki o widza. Liczba kopii analogowych również była ograniczona, dlatego film puszczany w
Knurowie większość widzów miała
okazję widzieć wcześniej w gliwickim Cinema City lub zabrzańskim
Multikinie.

Dla Przeglądu

Dyrektor Centrum Kultury Jerzy Kosowski: - Po
kilku pracowitych miesiącach starań i działań ekip
remontowych nasze Kino Scena Kultura ponownie
otwiera swoje podwoje przed miłośnikami sztuki
filmowej. To nadal to samo, lecz już nie takie samo
kino. Teraz tchnie nowością i nowoczesnością. Przekona się o tym każdy, kto odwiedzi naszą placówkę,
by oglądnąć jedną (bądź więcej) z proponowanych
nowości. Gwarantujemy miłą rozrywkę, na dodatek
za rozsądną, bo niewygórowaną, cenę. Serdecznie
zapraszam do Kina Sceny Kultury.
Not. bw

Kino Scena Kultura nie poddało
się. Dzięki staraniom i ogromnemu
zaangażowaniu Centrum Kultury
w ciągu kilku miesięcy doścignęło
konkurencję. Wkroczyło w nową,
cyfrową erę.
Kabina operatora została wyposażona w cyfrowy projektor i technologię 3D. Dzięki temu premiery są
wyświetlane bez poślizgu. Zmieniła
się także jakość wyświetlanego obrazu, a dodatkowo pojawił się też nowy
ekran i kurtyna.
Kinomaniakom łatwiej teraz

Nowa projektornia zapewnia obraz
i dźwięk na miarę XXI wieku

kupić bilety. Można je zarezerwować przez interent (www.kinoscenakultura.pl), natomiast kasa jest
wyposażona w terminal do płatności kartą, również w technologii
płatności zbliżeniowej PayPass. W
holu znajduje się barek z napojami i przekąskami. Udoskonalono
także kącik dziecięcy. Pozwala to
rodzicom obejrzeć w spokoju film,
podczas gdy ich pociechy bawią się
w pod fachową opieką.
Nie poprzestano na t y m. W
ubiegłym miesiącu w ymieniono
16-letnie ecofony (popielate obicia
ściany zapewniające w yciszenie,
w ygłuszanie i w y tłumianie pom iesz cz en ia). Poprz ed n ie był y
bardzo zniszczone i zabrudzone.
Wymiana nie zmniejszyła obecnych
para metrów a kust ycznych sa li,
a dzięki remontowi polepszy się
jakość estetyczna i komfort oglądania. Dodatkowo pomalowany został
sufit i ściany otaczające ekran.
Kino Scena Kultura to teraz ostry
i stabilny obraz, lepszy dźwięk i projekcja o najwyższej jakości.

Foto: Archi9wum CK

DC

0

Zmiany były możliwe dzięki dof inansowaniu inwest ycji z Narodowego Programu Cyfr yzacji
Kin (prowadzonego przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej) adresowanego do kin lokalnych.

Zlot motocyklistów rozpoczął
się po południu w parku NOT w
Szczygłowicach. Fani jednośladów
przez trzy godziny mogli z bliska
podziwiać cruisery i popisy na ścigaczach. Była okazja do rozmów,
przejażdżek i konkursów.
Ze Szczygłowic motocykliści
skierowali się do Knurowa na plac
700-lecia. Gdy dojechali, z miejsca
otoczył ich tłum.
- Super! Bardzo mi się podoba

– mówił z przejęciem w głosie 5letni Maciek.
- Może sam bym zaoszczędził
trochę pieniędzy i kupił sobie podobny. Tylko co na to powie moja
dziewczyna? – śmiał się z kolei
Andrzej.
Motocykliści zapowiedzieli, że
za rok powtórzą paradę. Sądząc po
zainteresowaniu, jakie wzbudzili,
nie może być inaczej.
DC

Foto: Justyna Bajko

KNUrÓW. KINO SCeNa KULtUra zapraSza Na preMIerY

Dla Przeglądu

Jerzy Kosowski, dyrektor Centrum Kultury w Knurowie: To był piękny Zlot Motocyklowy. Wyrazy wdzięczności należą się
wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji. Szczególne
podziękowania kierowane są do głównego sponsora – NSZZ „Solidarność 80” przy KWK „Knurów-Szczygłowice”.
Organizatorzy dziękują też pozostałym ofiarodawcom - ZZ
Górników w Polsce, ZZ Kontra, ZZ Przeróbki Mechanicznej i ZZ
Solidarność oraz firmie ZPM Maxpol, sklepowi „Jagoda”, Piekarni
Marcin CIPOLD, dealerowi FORD City CAR Gliwice, Agencji Reklamowo-Informacyjnej ART TELEKOM i Agencji Fotograficznej przy
ul.Lignozy oraz za nieocenione wsparcie – MOSiR-owi Knurów.
Wdzięczność kierowana jest też do wszystkich osób prywatnych,
które przyczyniły się do organizacji i obsługi festynu. Przede
wszystkim należy się Żanecie i Marcinowi Wesołowskim oraz Agnieszce i Mateuszowi Pogoda.
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