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Górnikom zmarłym na stanowiskach pracy
hołd złożyli dyrektorzy kopalni

śladem naszych publikacji

W Leśnym Zaciszu
kąpiel na całego

Od trzech tygodni knurowianie mają w mieście
kąpielisko z prawdziwego zdarzenia. Jednak
– uwaga! - wbrew temu, co napisaliśmy tydzień
temu, bilet na kąpielisko uprawnia tylko do
jednego wejścia w danym dniu. Jeśli
po opuszczeniu jego terenu chcemy wejść
ponownie – trzeba kupić nowy bilet

Foto: Mirella Napolska

Knurów. Święto Piotra i Pawła

Wierni tradycji

P

Uroczysty charakter miały obchody święta Piotra
i Pawła - patronów kopalni „Knurów-Szczygłowice”.
Po mszy św. koncelebrowanej delegacje oddały hołd
górnikom zmarłym na stanowiskach pracy

M

Minister Grzegorz Tobiszowski oddał cześć górnikom, a potem
wstąpił do Izby Tradycji KWK „Knurów - Szczygłowice”

atestowane, zweryfikowane i zgodne z
wszelkimi technicznymi wymogami.
Obiekt jest czynny codziennie od 9
do 19. Sprzedaż biletów rozpoczyna się
o godz. 8.30. normalny bilet kosztuje
10 zł za dzień. Są ulgi dla dzieci i młodzieży (5 zł), seniorów (8 zł) i rodzin 3+
(50 procent), a także – nowość! – bilety
dla najmłodszych (do 3 lat włącznie) za
2 zł. Propozycją dla częstych klientów
są karnety.
MiNa

To był błąd!
Wbrew temu, co mylnie napisaliśmy, zainspirowani słowami użytkowników
kąpieliska, wejść na jego teren na dany bilet można tylko raz. Jeśli ktoś opuści
obiekt i zechce tam wrócić tego samego dnia, będzie musiał kupić kolejny bilet.
Za ten niefortunny błąd serdecznie przepraszamy...
Radzimy też, aby tuż przed wejściem na kąpielisko zawsze upewnić się, czy
przypadkiem w samochodzie nie zostało coś, co będzie nam potrzebne podczas
wypoczynku w Leśnym Zaciszu.

podziękowania

Serdeczne podziękowania wszystkim tym,
którzy uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych i ostatniej drodze
ś.p.

Andrzeja LASKI

oraz wspierali nas w najtrudniejszych chwilach
składa
Synowa z Rodziną
reklama

/g/

Foto: Paweł Gradek

reklama

Kwiaty składa
wiceprezydent Barbara
Zwierzyńska

inęło 25 lat, odkąd pierwszy raz po długiej przerwie górnicy z Knurowa
obchodzili święto patronów kopalni
Piotra i Pawła. Także ćwierć wieku
temu szybowi III nadano imię „Jan”.
Ten podwójny jubileusz należało
uczcić, dlatego uroczystą mszę w
kościele pw. św. Cyryla i Metodego
miał odprawić arcybiskup Damian
Zimoń. Przypomnijmy, że to on w
1991 roku przewodniczył (jeszcze
jako biskup) we mszy w cechowni na
Polu Wschód.
Niestety, tym razem problemy
zdrowotne uniemożliwiły arcybiskupowi dotarcie do Knurowa. Zjawił
się za to sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, minister Grzegorz
Tobiszowski.
Po mszy delegacja rządowa, władze kopalni na czele z dyrektorem
Grzegorzem Michalikiem, zastępca prezydenta K nurowa Barbara
Zwierzyńska, przewodniczący Rady
Miasta Tomasz Rzepa z radnymi oraz
delegacje związkowe oddali hołd
górnikom zmarłym na stanowiskach
pracy.
Mniej oficjalny charakter miała
wizyta ministra Tobiszowskiego w
Izbie Tradycji KWK „Knurów-Szygłowice”. Przewodnikiem po historii zakładu i miasta był Bogusław
Szyguła.

ierwsze dni po otwarciu kąpieliska
pokazały, że ta duża inwestycja
była mieszkańcom naprawdę potrzebna. Tylko w ciągu pierwszych
dziewięciu dni obiekt odwiedziło aż
7856 osób. Przed remontem w takim
okresie przy podobnej aurze było ich
zwykle znacznie mniej – około 2-3 tys.
Woda w basenach jest na tyle
ciepła, że nawet w pochmurny dzień
przyjemnie do niej wskoczyć. Całe
wyposażenie obiektu jest, rzecz jasna,
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Knurów

Śmierć i krok od niej
Czarnej serii na drogach ciąg dalszy: w czwartek
kierowca i pasażer fiata uno ledwo uszli
z życiem z kraksy na wiadukcie przy ul. Wilsona,
w poniedziałek na DK-78 zginął 52-letni knurowianin

Fiat złożył się jakby był z papieru

P

olicjanci badają okoliczności
śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek
rano na ul. Rybnickiej. Z niewyjaśnionych przyczyn 52-letni kierowca
mercedesa 190 zjechał za skrzyżowaniem na Żernicę na pobocze i uderzył
w drzewo. Mężczyzna zmarł wskutek
doznanych obrażeń. Na miejsce przy-

Tak wyglądała maska citroena po czołowym zderzeniu

były wszystkie służby, ekipa śledcza
i prokurator. Podczas wykonywania
czynności ruch na tym odcinku został
wstrzymany, a samochody kierowano
objazdami przez Knurów.
Nieco w ięcej szczęścia mieli
w czwartek 36-letni kierowca fiata uno
i jego o dwa lata młodszy pasażer. Około
godz. 18.45 ich samochód nagle zjechał

Knurów

Szczygłowice

Groził, że zabije siekierą
Policja próbuje poznać motywy działania
27-latka, który groził siekierą pozbawieniem życia
4-letniemu chłopcu i jego 36-letniemu ojcu

W

sobotnie popołudnie nietrzeźwi mężczyźni zaczepili na ul.
Koziełka troje dzieci (od 4 do 10 lat),
wracających z placu zabaw. Pierwszy
z panów (27-latek) trzymał w ręku
siekierę, drugi zaczął podżegać kompana do popełnienia przestępstwa.
Wtedy w obronie 4-latka stanął ojciec,
ściągając na siebie gniew krewkiego
przechodnia.
– Mężczyzna z siekierą groził mu
pozbawieniem życia i zdrowia, a następnie wtargnął na teren jego posesji,
naruszając mir domowy – informuje
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, nadkom. Marek
Słomski.

na wiadukcie na przeciwległy pas, zderzając się czołowo z citroenem c5.
By uwolnić poszkodowa nego
36-latka z wraku fiata, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej musieli
użyć sprzętu hydraulicznego.
Ranni w wypadku 46-letni kierowca citroena i pasażer uno (kompletnie
pijany) zostali przewiezieni do szpitala.

Policjanci zatrzymali 27-latka
i osadzili go w gliwickim PDOZ (pomieszczenie dla osób zatrzymanych
– przyp. red.). Badanie na obecność
alkoholu w organizmie w ykazało
u knurowianina ponad 2 promile.
Postawiono mu 5 zarzutów; cztery
dotyczą kierowania gróźb karalnych,
jeden naruszenia miru domowego, za
co grozi do 5 lat więzienia. Towarzysz
awanturnika odpowie za podżeganie
do popełnienia przestępstwa.
Zła passa nie opuszcza 27-letniego
knurowianina. Ponad 2 tygodnie temu
ktoś podpalił mu bmw 320 stojące na
posesji przy ul. Wolności. Samochód
wart był 40 tys. zł.
Jar

/g/ Foto: JRG Knurów

Biegli uzupełnią opinię

ie wiadomo, co wstąpiło w dwóch
mężczyzn, którzy w czwartek
nad ranem zniszczyli szyby antywłamaniowe, wyposażenie loży i elewację
lokalu przy ul. Lignozy. Nie uchroniła
go przed wandalami nawet zewnętrzna kamera (też została zniszczona).
Pozostaje mieć nadzieję, że urządzenie zdążyło wcześniej zarejestrować
wizerunki sprawców. Oby. Właściciel
wycenił straty na 4 tys. zł.
/g/

Odjechali
w siną dal

może spędzić nawet 5 lat – informuje
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, nadkom. Marek
Słomski. – Oprócz tego czeka go wtedy
dożywotnie zatrzymanie prawa jazdy,
10 tys. zł grzywny i pokrycie kosztów.
Wszczęte w tej sprawie postępowanie pozwoli wskazać dokładne przyczyny i wyjaśnić okoliczności wypadku.

Knurów

Nadzieja
w kamerze
N

Przyszowice

Stan kierowcy fiata był na tyle poważny,
że konieczne było wezwanie śmigłowca
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
który zabrał poszkodowanego do szpitala w Sosnowcu.
– Od kierowcy pobrano krew do
badań. Za spowodowanie wypadku
grożą mu 3 lata więzienia. Jeśli badania
wskażą, że był nietrzeźwy, za kratami

D

Do 3 sierpnia gliwicka prokuratura przedłużyła
postępowanie w sprawie śmierci kibica na
stadionie knurowskiej Concordii, do jakiej doszło
2 maja 2015 roku po przerwanym meczu z Ruchem
Radzionków

T

o już kolejna porcja czasu, jaki
dają sobie prokuratorzy na wyjaśnienie okoliczności dramatycznych
wydarzeń sprzed ponad roku. Tym
razem jest spora szansa, że będzie to
czas wystarczający do sfinalizowania postępowania. Długo czekano

wóch mężczyzn zbiło szybę wystawową
hurtowni rowerowej w Przyszowicach przy
ul. Gliwickiej, by następnie skraść dwa rowery
marek Giant Reign i Giant Trance. Wartość jednośladów to 11400 zł! Postępowanie w sprawie
prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
/g/

na opinię biegłych. Konieczne były
specjalistyczne, czasochłonne ekspertyzy, w tym fonoskopijna, balistyczna
i audiowizualna. Jak poinformowano
nas w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach, opinia biegłych została już
wydana, jednak okazała się niepełna.
- Po zapoznaniu się z opinią mecenas złożył pytania uzupełniające
– informuje Joanna Smorczewska,
rzecznik Prokuratury Okręgowej
w gliwicach. – Czynności jako takich
nie wykonujemy, czekamy na opinię
biegłych.
MiNa

reklama
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Knurów

Studzienki znowu drożne
– Od kilku lat studzienki przy ul. Łokietka są
zapchane i po każdej ulewie tworzą się rozlewiska
– skarży się pan Mirek. – Czy ktoś może coś z tym
zrobić?

T

ego typu problem jest stary jak...
kanalizacja. Jak nie przytka tu, to
zapcha się tam. Tym razem „zastrajkowały” studzienki przy ul. Łokietka.
Na nie dające sobie rady z deszczówką
miejsca zwrócił uwagę nasz Czytelnik,
pan Mirek.

Złapanie delikwentów na gorącym uczynku, a później ich
przykładne ukaranie graniczy z cudem

Knurów. Śmietnik to nie szalet, czyli...

Sprawą zainteresowaliśmy Urząd
Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska.
– Studzienki zostały wyczyszczone
– poinformowała nas niebawem Anna
Lewandowska, naczelnik GKRiOŚ.
Jb

Najpierw piją, a później sikają
w śmietniku. Skąd mają do niego
klucz?

Gdzie za potrzebą?
P

ani Zuzanna (na własną prośbę występuje w artykule pod
zmienionym imieniem) ma już
dość dyscyplinowania „malinowych
królów”, taksówkarzy i zw ykłych
przechodniów. Kiedy – jak mówi –
w spółdzielni usłyszała: „niech dzwoni
więcej osób, wtedy coś zrobimy”, przestała tam dzwonić.
Niestety, natrętna woń moczu, dostająca się do mieszkania, nie pozwala
o sobie zapomnieć. Zwłaszcza teraz,
gdy temperatura oscyluje wokół 30
stopni Celsjusza.
Źródłem przykrych doznań zapachowych jest przyblokowy śmietnik.
Mieszkanka przekonuje, że problem
zaczął się, kiedy postawiono przy nim
kontenery na segregowane śmieci
i używaną odzież. Odtąd nie ma dnia
i nocy, by ktoś nie przyszedł tu za
potrzebą.

Zwalczanie skutków,
nie przyczyny

4

Potrzeba szaletu

Kobieta uważa, że w pierwszej
kolejności należałoby zamontować
kamery, a następnie zmienić ustawienie pojemników do segregacji i usunąć
kontener na używaną odzież. Jednym
słowem chodzi o pogorszenie komfortu sikającym. Kolejny pomysł to ustawienie szaletu na przystanku „Knurów
Cegielnia”. Dzięki temu taksówkarze
i przechodnie przestaliby chodzić za
potrzebą do śmietnika.
– Wiele razy zgłaszaliśmy straży
miejskiej potrzebę częstszego patrolowania – słyszymy od kierownika
administracji LWSM, Lecha Apryasza.
– Zwracaliśmy się też do miasta o objęcie tego miejsca monitoringiem. We
własnym zakresie montujemy kamery

wewnątrz bloków. Koszt takiej instalacji to od 30 do 40 tys. zł. W pierwszej
kolejności typujemy budynki, gdzie
często dochodzi do dewastacji.
Na tę chwilę kierownik Apryasz
proponuje przestawienie kontenerów.
W Wydziale Inwestycji Miejskich
knurowskiego magistratu dowiedzieliśmy się, że szalety planowane
w ramach stworzenia tzw. centrów
przesiadkowych nie staną przy ul.
Kosmonautów, tylko na przystanku
Foch i w rejonie Biedronki w Szczygłowicach.
– Szkoda, że mieszkańcy nie wyszli
z taką inicjatywą w ramach budżetu obywatelskiego – ubolewa Anna
Lewandowska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restruktur yzacji i Ochrony Środowiska.
– Mam tu kilka wniosków o ustawienie
szaletów np. w rejonie przystanku na
osiedlu Wojska Polskiego II czy Oczka
Wodnego. Mieszkańcy Szczygłowic
w projekcie pt. „Nie olewaj miasta”
proponują stworzenie miejskich toalet
bezdotykowych w trzech lokalizacjach.
Jak widać, żaden z wniosków nie odnosi się do rejonu przystanku przy ul.
Kosmonautów.
Co prawda podchmielonych panów nikt do korzystania z szaletu nie
zmusi, ale może wzmożone patrole
(przede wszystkim piesze) wyplenią
nawyk picia i załatwiania potrzeb
w śmietniku.
– Coś z tym zrobić trzeba! – pani
Zuzanna nie ma wątpliwości. – Ileż
mogę zwracać ludziom uwagę? Nie będę
przytaczać, jakie inwektywy leciały pod
moim adresem. Chcę po prostu wypić
kawę przy otwartym oknie i nie czuć
fetoru. Chyba mam do tego prawo?
/pg/

Fot: arch. prywatne

Knurów

Przyszłość kamienicy
Pogoda dopisała, więc dekarze sprawnie uwinęli
się z wymianą dachów na ostatnich 22 budynkach
z zasobów Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji

D

odajmy, że inwestycja pochłonęła blisko 800 tys. zł i była kontynuacją prac
z ubiegłego roku, kiedy firma Olczyk z Zabrza wymieniła dachówki na 23
budynkach na III Kolonii.
Jednym z ostatnich budynków, który doczekał się nowego dachu, jest kamienica stojąca u zbiegu ulic Niepodległości i Szpitalnej. I to wobec niej MZGLiA
ma dalekosiężne plany.
– Chcielibyśmy w przyszłości doprowadzić tam sieciowe centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę –
ujawnia dyrektor Mieczysław Kobylec. – To,
niestety, wiązałoby się
z przebudową pomieszczeń.
MZGLiA rozważa,
na jakie cele je później przeznaczyć. Na
pewno pozostaną tu
lokalne użytkowe. To,
czy w kamienicy będą
lokale mieszkalne czy
socjalne, zależeć będzie
wyłącznie od pozyskanych dotacji.
Docelowo kamienica przy ul. Niepodległości 10 zyska nową
elewację. Co ważne,
wszystkie prace będą
prowadzone w uzgodnieniu z konserwatoDach już nowy, możliwe, że za jakiś czas
rem zabytków.

Foto: Paweł Gradek

Pani Zuzanna nie godzi się na
takie zachowanie. Walkę z żulerką
rozpoczęła od wniosku do spółdzielni
o usunięcie ławki sprzed bloku. Pod
petycją podpisali się wszyscy mieszkańcy. Wtedy szemrane towarzystwo
przeniosło się przed inną klatkę, nadal
jednak korzysta ze śmietnika.
– Przychodzą menele wypić to,
co kupią w całodobowym sklepie. Są
i taksówkarze! – wylicza pani Zuza.
– I niech nikt mi nie mówi, że facet
wysiedzi za kółkiem tyle godzin bez
sikania. Toi-toi przy postoju taksówek?
Pobożne życzenie.
Śmietnik przy Kosmonautów 16
znajduje się na trasie z przystanku
autobusowego do Merkurego, nic więc
dziwnego, że z powodu braku szaletu,

korzystają z niego także zwykli przechodnie.
Lokatorka przyznaje, że nie znalazła jeszcze złotego środka na likwidację problemu. Mimo to rozpytała
o skuteczność monitoringu tam, gdzie
kamery zostały już zamontowane. Na
Łokietka 2 i Szpitalnej 26 usłyszała:
„Mamy spokój”. Pomyślała, dlaczego
nie spróbować na Kosmonautów 16.
Entuzjazm szybko opadł, bo inni lokatorzy, zamiast drążyć temat w spółdzielni, wolą wzruszać ramionami.
Nie można powiedzieć, żeby spółdzielnia „olała” temat szaletu w śmietniku. Gospodarz sumiennie sprząta po
„gościach”, stosując bezwonne środki
neutralizujące odór. Co więcej, Straż
Miejska częściej niż zwykle patroluje
ten teren, karząc mandatami (100 zł)
za spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym.
To, zdaniem pani Zuzy, jedynie
zwalczanie skutków, a nie przyczyny.

foto: arch

– Kupy, siki, rzygi... tak wygląda u nas śmietnik –
skarży się lokatorka bloku przy ul. Kosmonautów 16.
Bynajmniej nie na pracę gospodarza, ale na zachowanie Gdy studzienki się zatkają, to wystarczą niewielkie opady, by
na drodze powstały spore zalewiska
ludzi, którzy urządzili tu sobie szalet

/g/

zostanie odnowiona elewacja
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Knurów. Zmiany w oświacie

Pożegnanie z gimnazjami
M

inister edukacji zapowiadała reformę szkolnictwa i
wprowadzenie autorskiego
projektu systemu edukacji od momentu objęcia władzy. Nie ukrywała,
że zamierza zlikwidować gimnazja
i przywrócić „starą” strukturę nauczania, czyli 8-letnią podstawówkę i
4-letnie liceum.

Foto: Mirella Napolska

Wraca ośmioletnia szkoła powszechna i czteroletnie liceum. Założenia
nowej reformy ogłoszonej przez Annę Zalewską, minister edukacji,
zaniepokoiły nauczycieli

Nowa szkoła, stare zasady

W miniony poniedziałek minister
ogłosiła główne założenia reformy:
uczeń przez 8 lat będzie uczęszczał
do szkoły powszechnej (w tym cztery
pierwsze lata nauki to edukacja wczesnoszkolna), następnie stanie przed
wyborem - 4-letnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum lub
dwustopniowa szkoła branżowa, która
zastąpi dzisiejsze szkoły zawodowe.
Pani minister tłumaczyła powrót
do dawnej struktury próbą ratowania
małych szkół przed skutkami niżu
demograficznego oraz złymi wynikami osiąganymi przez gimnazja.
Celem reformy ma być wprowadzenie
cykliczności etapów szkolnych i stworzenie systemu przyjaznego również
dla rodziców.
- Chcemy zapewnić taką strukturę,
że za kilka lat wreszcie rodzic zawiezie
o godz. 8 dziecko do szkoły i odbierze
o godz. 15-16 po obiedzie, po zajęciach
dodatkowych i z odrobionymi lekcjami
– mówiła Anna Zalewska.
Reforma edukacji wpłynie również
na treść nauczania. W nowej podstawie programowej ma być zdecydowanie więcej godzin historii i języka
polskiego.
- Uczeń musi znać swoją literaturę
i historię. Musi budować swoją tożsamość, żeby być patriotą gospodarczym
- przekonywała minister Zalewska.
Pomóc osiągnąć ten cel mają także
inwestycje w czytelnictwo. W 2017
roku ruszy program „Książka w każdym domu”, czyli propozycja kanonu
lektur dla rodziców uczniów z klas
I-IV. Więcej pieniędzy popłynie do
małych bibliotek, gdzie będą organizowane lekcje cichego czytania, każda
lekcja ma również rozpoczynać się od
15 minut głośnej lektury. Ministerstwo
zapowiedziało uruchomienie projektu
„Aktywne tablice” (w każdej klasie
będą tablice multimedialne) oraz
zastanawia się nad wprowadzeniem
obowiązkowych godzin wolontariatu.
- Wolontariat ma być nauką odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. To nie tylko akcje charytatywne.
Wolontariat to też robienie zakupów
sąsiadce – tłumaczy MEN.

Płynna ewolucja

Reforma będzie wprowadzana
stopniowo i - jak podkreśla minister
- niezauważalnie dla uczniów i rodziców. 1 września 2017 roku uczeń
pierwszej klasy rozpocznie naukę już
nowej szkole powszechnej, zaś ten,
który ukończył szóstą klasę, zamiast
do gimnazjum trafi do siódmej klasy.
Obecni gimnazjaliści dokończą rozpoczęty cykl nauczania według starej
podstawy programowej. W rezultacie

Najwyraźniej tegoroczny egzamin
gimnazjalny był jednym z ostatnich...

w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach średnich i zawodowych spotkają
się pierwszok lasiści po III k lasie
gimnazjum i po VIII klasie szkoły
podstawowej.
Przez lata gimnazja obrosły mitami – często jawiły się jako miejsca
przemocy i w ylęgarnia patologii.
To, zdaniem rządu, również usprawiedliwia zapowiadaną rewolucję.
Z kolei oponenci zauważają, że choć
gimnazja nie są tworem idealnym,
to bezdyskusyjne są sukcesy polskich
gimnazjalistów w międzynarodowych
testach umiejętności PISA.

Pytań nie brakuje

Jak ogólnopolskie zamierzenia
mają się do sytuacji lokalnej?
W Knurowie działają cztery gim-

nazja. Co stanie się z nauczycielami, z
budynkami? Czy ten organizacyjny zamęt, który niewątpliwie czeka oświatę,
wpłynie na jakość kształcenia?
- Wciąż mam więcej pytań niż
odpowiedzi – mówi Barbara Hankus,
dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr
1. - Jestem dyrektorem MG-1 od 17 lat,
mam poczucie, że tworzyłam gimnazjum i teraz będę brać udział w jego
wygaszaniu. Mam wiele obaw, głównie związanych z losem uczniów oraz
zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi. Rozumiem, że na zmiany
mogły mieć wpływ racje ekonomiczne,
ale nie zgadzam się z opinią o niskiej
jakości kształcenia w gimnazjach, ponieważ nie potwierdzają tego badania
międzynarodowe.
Iwona Krzysztof ik-Nachman,

przewodnicząca Międzyzakładowej
Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i
Wychowania w Knurowie zauważa,
że większym zagrożeniem dla miejsc
pracy niż reforma jest niż demograficzny, a system edukacji potrzebował
modyfikacji.
- Oczywiście, że jestem zaniepokojona, bo każda zmiana to sporo niewiadomych. Gimnazja w naszym mieście
się sprawdziły, ale w Polsce bywało z
tym różnie - mówi.
- Uważam, że 3-letnie liceum, gdzie
uczniowie tylko przez 1,5 roku przygotowują się do matury, to nieporozumienie. Również szkolnictwo zawodowe
jest w fatalnym stanie - dodaje Iwona
Krzysztofik- Nachman. - Czy obawiam
się zwolnień? Liczę na dobrą wolę naszych rządzących i jestem optymistką.
W porównaniu z innymi miastami,
jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Mądra polityka oświatowa prowadzona w
Knurowie chroni przez zwolnieniami.
Są one pewnie nieuniknione, ale większym zagrożeniem dla miejsc pracy jest
niż demograficzny niż reforma.
Przeciwko proponowanym reformom najostrzej zaprotestował
Związek Nauczycielstwa Polskiego,
podkreślając, że likwidacja gimnazjum nie jest metodą i sposobem na
rozwiązywanie problemów występujących w tych szkołach.
- Demontaż systemu edukacji,
wprowadzanie nieprzemyślanych
zmian oraz ignorowanie dorobku
nauczycieli polskich szkół to nie tędy
droga do dobrej edukacji – uważa

Barbara Kwaśny, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Knurowie. - Najpierw
muszą być podstawy programowe,
a potem reforma systemu. Nie ma
żadnych konkretów, brak szczegółów
rozwiązań. Decyzja o podwyższeniu
wieku obowiązku szkolnego spowodowała zwolnienia nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej na niespotykaną
dotąd skalę. Chwała organowi prowadzącemu - Gminie Knurów, gdzie nie
było zwolnień. Ewolucje toruńskie, czy
kopernikowskie, jak nazwała je Pani
Minister, być może dadzą efekty po
2028 roku i wtedy będzie można je ocenić. ZNP wciąż czeka na dobre zmiany.
W podobnym tonie wypowiada
się była minister edukacji Krystyna
Szumilas. Pani minister stwierdziła
w Radiu TOK FM, że system, który
obecnie funkcjonuje, sprawdził się, a
proponowana reforma zakończy się
dramatem dla uczniów i nauczycieli.
- Dzisiaj nie tylko odeszliśmy od
obniżenia wieku szkolnego, ale przedłużamy ten okres edukacji wczesnoszkolnej do czterech lat. Infantylizujemy
system edukacji i zapłacą za to dzieci.
Będą miały mniejsze umiejętności, będą
gorzej wypadały na rynku pracy – mówi
Krystyna Szumilas. – Ten rok będzie
bardzo trudny również dla nauczycieli.
Niepewność pracy z pewnością odbije się
na atmosferze w szkole. Od 1 września
2017 wielu nauczycieli będzie musiało
przestawić się na inny poziom nauczania: nauczyciel z „podstawówki” będzie
musiał nauczyć się pracować ze starszym
uczniem. Nauczyciele gimnazjów będą
wracać, o ile to będzie możliwe, bo o jeden rok skróci się edukacja prowadzona
przez gminę, do młodszych uczniów.
Niestety, ten powrót do PRL-owskiego
modelu jest nie tylko na poziomie struktury, ale również na poziomie autonomii
nauczyciela.
Każdy nowy rząd wprowadzał
zmiany w edukacji tłumacząc to
dobrem dzieci. Zapewne czekają nas
ciekawe, rewolucyjne czasy. Miejmy
tylko nadzieję, że rewolucja nie pożre
własnych dzieci.

reklama

jb

W Alior BAnku solidni płAcą mniej!
dobrzy kierowcy za bezszkodową jazdę otrzymują duże zniżki na ubezpieczenie. czy nie można zatem nagrodzić solidnych klientów banków regularnie spłacających
kredyty? otóż można! Alior Bank obniża aż o 30% oprocentowanie pożyczki gotówkowej lub kredytu konsolidacyjnego osobom z dobrą historią kredytową.
o szczegółach tej przełomowej oferty mówi renata Będźkowska, kierownik placówki partnerskiej Alior Banku w knurowie, przy ul. kazimierza Wielkiego 20c/ii.

w kwotach i terminach zgodnych z harmonogramem spłat. Jeśli klient przez co
najmniej 12 miesięcy regularnie spłaca
swoje pożyczki w innych bankach,
to przenosząc je do Alior Banku otrzyma
kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem
Skąd pomysł na taką ofertę?
– Chcieliśmy docenić osoby, które regularnie niższym o 30%.
spłacają raty i nie mają żadnych zaległości Zapewne trzeba dostarczyć wiele
z tytułu posiadanych kredytów. Skoro w innych dokumentów?
branżach solidni klienci są nagradzani, – Otóż nie. Aby otrzymać kredyt
dlaczego nie wyróżnić osób z dobrą konsolidacyjny z oprocentowaniem niższym
historią kredytową? Jesteśmy pierwszym o 30%, wystarczy przedstawić dokumenty
bankiem, który wpadł na ten pomysł.
potwierdzające aktualne oprocentowanie
Co konkretnie oznacza „dobra historia pożyczki w innym banku. Może to być np.
umowa kredytowa lub - z datą nie starszą
kredytowa”, jakie warunki należy
niż 30 dni od daty dostarczenia do Banku
spełnić, by skorzystać z oferty?
– Dobrą historię kredytową klient tworzy - aktualny harmonogram spłat czy
dzięki spłacaniu rat swoich pożyczek zaświadczenie z banku.

Renata Będźkowska
Kierownik placówki

A czy z promocyjnej oferty mogą
skorzystać osoby, które już spłaciły
pożyczki?
– Oczywiście, oferta dotyczy również osób,
które obecnie nie mają żadnej pożyczki,
ale ostatnią spłacili do 6 miesięcy wstecz
od daty złożenia wniosku o pożyczkę
w Alior Banku i przez ostatnie 12 miesięcy
od jej spłacenia nie zalegali z ratami.
Wówczas oprocentowanie tej nowej
pożyczki zostanie obniżone o 30% od
stawki bazowej, wynoszącej 10%.
Oczywiście Bank sprawdza też, czy klient
nie miał żadnych opóźnień w spłacie
innych zobowiązań wobec banków w ciągu
roku przed złożeniem wniosku w Alior
Banku. Zgodnie z ideą oferty, doceniamy
naprawdę solidnych klientów.

Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt
i pożyczkę?
– W przypadku nowej pożyczki klient może
wystąpić maksymalnie o kwotę 50 tys. zł,
a gdy przenosi minimum jeden kredyt
z innego banku – nawet o 200 tys. zł.

Na jaki okres można rozłożyć spłatę
kredytu i pożyczki?

– Okres kredytowania może wynieść od
3 miesięcy do nawet 10 lat. Pozwala to na
dogodne rozłożenie spłaty i dostosowanie
wysokości rat do indywidualnych możliwości
finansowych klientów.

Dziękuję za rozmowę, a klientów
zapraszam do placówki partnerskiej
Alior Banku:
Knurów, ul. Kazimierza Wielkiego 20c/II
(CHU Planeta), 32 300 40 23

poŻYcZkA i konsolidAcjA

Z doBrą HisTorią kredYToWą
prZYjdŹ po niŻsZe oprocenToWAnie
rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych
kosztów): 50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł, oprocentowanie nominalne: 7%,
całkowity koszt kredytu: 9907,91 zł (w tym: prowizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe,
miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. oferta dotyczy zobowiązań spoza
Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz
nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, licząc wstecz od
złożenia wniosku. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. informacja handlowa wg stanu na 14.02.2016 r.
szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

Przegląd Lokalny Nr 27 (1216) 7 lipca 2016 roku

5

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Obradowała Rada Miasta

Prezydent z absolutorium
Foto: Bogusław Wilk

Knurowska Rada Miasta pozytywnie oceniła ubiegłoroczną działalność prezydenta
Adama Ramsa, udzielając mu absolutorium za wykonanie budżetu. Głosowanie
odbyło się podczas środowej sesji

Głosowanie nad uchwałą absolutoryjną – głosy „za” oddała
zdecydowana większość rajców

P

odjęcie uchwały absolutoryjnej to najważniejszy punkt w
obszernym harmonogramie
obrad (ujmującym m.in. ćwierć setki
uchwał). Radni, zanim przystąpili do
głosowania, wysłuchali informacji
o stanie mienia komunalnego oraz
sprawozdań (finansowego i z wykonania budżetu za 2015 rok), opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach w tej sprawie i stanowiska
Komisji Rewizyjnej.
Zarówno RIO, jak i KR, pozytywnie oceniły działalność prezydenta.
Podobnego zdania była zdecydowana
większość radnych, przegłosowując
uchwałę absolutoryjną.
W krótkim wystąpieniu tuż po
głosowaniu prezydent podziękował
radnym, współpracownikom, dyrekreklama

torom i pracownikom Urzędu Miasta
i jednostek organizacyjnych gminy.

500 plus wymusza
remont

W części uchwałodawczej pod
głosowanie trafiło ponad 20 uchwał.
Większość z nich wprowadzała korekty w tegorocznym budżecie Knurowa.
770 tys. zł to kwota zaplanowana
na przebudowę części parteru budynku MOPS przy ul. Koziełka. Inwestycja
jest konieczna, by stworzyć odpowiednie warunki do realizacji programu
„500 plus”.
W okresie od stycznia do maja
dyrektorzy placówek oświatowych wypracowali niemal 100 tys. zł dochodu
z tytułu gospodarowania mieniem. Za
zgodą rajców pieniądze zostaną prze-

Apel o lepsze powietrze
Rada Miasta zaapelowała do marszałka województwa śląskiego i władz administracji państwowej o „podjęcie systemowych działań oraz wsparcie gmin
narażonych na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza”.
Wedle raportu Światowej Organizacji Zdrowia Knurów należy do miast, gdzie
powietrze jest zdecydowanie zbyt zanieczyszczone. Problemem jest zwłaszcza
tzw. niska emisja, spowodowana w głównej mierze przez palenie w domowych
piecach paliwem złej jakości. Nie tylko węglem, ale różnymi odpadami.
Knurowska RM mocą uchwały zwraca się o: * wprowadzenie standaryzacji
jakości paliw stałych, wraz z oceną o przydatności do stosowania w kotłach o
małej mocy, * objęcie systemem nadzoru rynku paliw stałych, * wyznaczenie
standardów emisyjnych dla produkcji kotłów małej mocy, * wdrożenie centralnych mechanizmów osłonowych dla gospodarstw domowych, które mogą
zostać dotknięte ekonomicznymi ograniczeniami (jako skutkiem standaryzacji
jakości paliw, głównie węgla), * opracowanie i finansowe wsparcie kompleksowego programu termomodernizacji oraz modernizacji systemów grzewczych
w gospodarstwach domowych.
Treść uchwały trafi do najwyższych władz państwowych – premier RP, ministrów środowiska i energii, posłów i senatorów z terenu województwa śląskiego, a także instytucji zajmujących się ochroną środowiska.

Wraca sprawa zamieszkania radnego Marka Sanecznika
znaczone m.in. na malowanie wnętrza
MSP-1, zakup sprzętu komputerowego
w MSP-4, remont biblioteki w MG-2
i kupno mebli do biblioteki w MG-1.
W miejskim budżecie zagwarantowano 60 tys. zł na przygotowanie
dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenów pod planowaną
zabudowę mieszkaniową w rejonie
ul. Jęczmiennej. Na terenie, o którym
mowa, można postawić 22 budynki
(bliźniaki).
6 tys. zł zabezpieczono na opracowanie dokumentacji potrzebnej do
późniejszej budowy oświetlenia terenu
przy ul. Szarych Szeregów. Dodatkowych 7 tys. zł potrzeba na adaptację
piwnic w ratuszu na archiwum.
Rada zdecydowała o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar pomiędzy
ulicami Rakoniewskiego, Wilsona i
Szpitalną (do północnej i zachodniej
granicy miasta). Wypowiedziała się też
(pozytywnie) w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Przemysłowej. Usankcjonowała również
korekty w uchwale w sprawie zasad
najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy (wprowadzając

W sprawach różnych przewodniczący RM poinformował o piśmie, które tuż
przed obradami wpłynęło ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydział Nadzoru Prawnego zawiadamia w nim, że do ŚUW trafiło zgłoszenie, iż radny Marek
Sanecznik „nie zamieszkuje na terenie gminy Knurów i zachodzi ewentualny
brak prawa wybieralności w dniu wyborów lub utrata tego prawa w trakcie
kadencji Rady Miasta”.
W zgłoszeniu „Z wiarą w dobrą zmianę Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn” donoszą, że radny mieszka z rodziną w Czerwionce-Leszczynach w jednorodzinnym
domku. - Pomimo swojego miejsca zamieszkania Marek Sanecznik jest radnym
w Knurowie – wskazują autorzy anonimu i kończą nieco uszczypliwie: – Pan
Wojewoda był już o tym informowany, ale chyba immunitet radnego Sanecznika, członka Platformy Obywatelskiej spowodował, że nadzór prawny wojewody
nie dopatrzył się złamania prawa.
Autorzy informują, że zgłoszenie trafiło też do wiadomości ministra spraw
wewnętrznych i administracji.
Oznajmiając RM o sprawie Śląski Urząd Wojewódzki zwraca się do niej „o
zbadanie, czy radny Marek Sanecznik posiadał w dniu wyborów i czy nadal
posiada prawo wybieralności do Rady Miasta w Knurowie”, a następnie o „niezwłoczne poinformowanie o wynikach prowadzonego przez Radę postępowania
wyjaśniającego”.

udogodnienia dla klubów i stowarzyszeń sportowych).

W interpelacjach

radni zgłosili ponad 40 spraw
i problemów. Mowa była m.in. o: *
konieczności przycięcia zanadto wyrośniętego żywopłotu, przeszkadzającego pieszym w sąsiedztwie ogródków
działkowych, * stanie budynku NOT
w Szczygłowicach (zaniedbany niszczeje), * potrzebie lepszego dostępu
podczas wakacji do przyszkolnych
placów zabaw, * konieczności zadbania o przycinkę trawy na skwerach,

Knurów. Edukacja

Maturzyści poznali wyniki

5 lipca CKE ogłosiła wyniki egzaminów maturalnych.
W tym roku za pierwszym podejściem zdało je 79,5
procenta absolwentów w całej Polsce, zaś 15 procent
może jeszcze zdawać poprawkę w sierpniu. Jak
wypadła matura w Knurowie?

W
informacja własna
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I LO w Zespole Szkół im. I.J.
Paderewskiego we wtorek w
samo południe rozpoczęto wydawanie maturalnych świadectw. Wśród
naszych rozmówców panowała radość. - Jestem zadowolona – przyznaje
Ewelina Lewandowska. – Mogło być
trochę lepiej, ale właściwie oczekiwałam gorszych rezultatów. Najbardziej
bałam się wyników z polskiego, bo
wydawało mi się, że coś pokręciłam,
ale okazało się, że jednak jest dobrze.
Żaneta Błaszkiewicz i Nikola

Rittau też przyznają, że spodziewały
się słabszych wyników, a tu – pełne
zaskoczenie. Obie sprawdziły wyniki
już nocą, w internecie, ale w południe
nadal radość nie schodzi im z twarzy.
– Bałam się polskiego, bo miałam z nim
ostatnio problem, oblewałam próbne
egzaminy, a tymczasem wyszłam z
takim wynikiem! 76 procent! – mówi
Nikola.
Jak się okazuje, tegoroczni maturzyści z Paderka i ich nauczyciele
mają powód do satysfakcji. – Liceum

* „szczerbatym” chodniku (brak
kostek) przy ul. Batorego, * potrzebie
remontu ul. Łokietka i wnioskach
mieszkańców o zabudowę kolejnych
progów zwalniających na niektórych
osiedlowych uliczkach.
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/

wypadło bardzo porządnie, a technikum wręcz rewelacyjnie – przyznaje
Dorota Gumienny, dyrektor Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego. W I
LO, na 84 osób, 74 zdało pisemną
maturę za pierwszym podejściem,
9 jest uprawnionych do poprawki i
tylko 1 osoba oblała tegoroczny egzamin. W Technikum nr 1 do matury
przystąpiło 45 osób, 41 absolwentów
już ją zdało, a pozostałe 4 dostaną
drugą szansę. Nie ma tu ani jednej
osoby, która definitywnie nie zdałaby matury.
Egzamin dojrzałości zdawano też
w knurowskim Zespole Szkół Zawodowych nr 2. W LO na 25 osób 15 z
nich już ją zdało, a 6 ma możliwość
poprawy w sierpniu. W technikum
na 42 przystępujących do egzaminu
29 go zdało, a 9 ma przed sobą wakacyjną poprawkę.
MiNa
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Podwójne „chrzciny”
knurowskich rond

Bezimienne dotąd dwa knurowskie ronda od środy
mają nowe miana. To przy wjeździe na autostradę
A1 przy ul. Dworcowej nosi imię Rotmistrza Witolda
Pileckiego, natomiast niedawno zbudowane
u zbiegu ulic Szpitalnej i 26 Stycznia zyskuje
nazwę Cztery Pory Roku. Zostały „ochrzczone”
w zaskakujących okolicznościach...

Rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Rondo Cztery Pory Roku

Witold Pilecki (1901-1948)
urodził się w Ołońcu w północno-zachodniej części Rosji. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Jego dziadek za udział
w powstaniu styczniowym spędził
siedem lat na zesłaniu na Syberii. Od
1910 roku Pileccy mieszkali w Wilnie.
Witold uczył się w szkole handlowej. W
1915 roku przyjechał do Orła, miasta
nad Oką. Działał w harcerstwie (zakazanym przez Rosję), założył własną drużynę. W 1918 roku
przedostał się do odrodzonej po zaborach Polski. Wstąpił do
Wojska Polskiego.
Uczestniczył w wojnie polsko-radzieckiej. Jako kawalerzysta
bronił Grodna. W 1920 roku wstąpił do 211 Pułku Ułanów i
walczył w Bitwie Warszawskiej. Brał udział w Buncie Żeligowskiego. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
W 1921 roku zdał maturę. Studiował na Uniwersytecie Poznańskim (Wydział Rolny) i Uniwersytecie im. Stefana Batorego (Wydział Sztuk Pięknych), jednak naukę przerwał. Ożenił
się. W latach 20. jego rodzina odzyskała majątek niedaleko
Lidy (miasto na Białorusi). Doczekał się syna i córki. Sąsiadem
Pileckich był marszałek Edward Śmigły-Rydz.
W 1939 roku walczył w kampanii wrześniowej jako dowódca
plutonu w kawalerii. Pod jego dowództwem ułani zniszczyli
siedem czołgów hitlerowskich. 17 października rozwiązał
pluton i przeszedł do konspiracji. Przedostał się do Warszawy.
Działał w konspiracji. Był współorganizatorem Tajnej Armii
Polskiej, pełnił odpowiedzialne funkcje. Na początku 1940
roku Gestapo aresztowało kilku członków TAP (w tym szefa
sztabu). Trafili do obozu Auschwitz. Kierownictwo TAP zdecydowało, że należy podjąć próbę skontaktowania się z więźniami i uwolnienia aresztowanych. Pilecki zgłosił się na ochotnika
do wykonania zadania. Zatrzymany podczas jednej z łapanek
trafił do obozu. Jako więzień nr 4859 organizował obozową

Przegląd Lokalny Nr 27 (1216) 7 lipca 2016 roku

Prezydent Adam Rams zgłosił propozycję,
która pogodziła przeciwstawne
oczekiwania radnych w sprawie
nazewnictwa ronda

D

ecyzja zapadła w środowy
wieczór podczas sesji knurowskiej Rady Miasta.
Niespodzianka? Z pewnością. W
harmonogramie sesji były bowiem
dwa projekty uchwał odnoszących się
do przebudowanego skrzyżowania ulic
Szpitalnej i 26 Stycznia. Projekty przeciwstawne: w jednym trójka wnioskujących radnych proponowała nadanie
mu imienia Rotmistrza Pileckiego,
drugi, złożony przez 13 wnioskujących
rajców, obwołujący go mianem Cztery
Pory Roku.
Tuż na początku obrad głos w tej
kwestii zabrał prezydent Knurowa
Adam Rams
- Jedna inicjatywa odnosi się do
niedawno wybudowanego osiedla o
przyjętej przez wielu mieszkańców
umownej nazwie „Cztery Pory Roku”, a
druga do uhonorowania żołnierza Wojska Polskiego, bohatera narodowego,
Rotmistrza Witolda Pileckiego. Sprawa
ta budzi wiele emocji – komentował
sytuację prezydent Rams. - Po rozmowie z przewodniczącym Rady Miasta, a
także radnymi, doszedłem do wniosku,
że wszyscy doceniamy bohaterskie
czyny Rotmistrza Witolda Pileckiego
jako wielkiej postaci polskiej historii. Z
kolei druga inicjatywa uchwałodawcza
proponuje nazwę „Cztery Pory Roku”,
która wpisuje się w przestrzeń miejską,
szanując lokalne uwarunkowania.
Prezydent odwołał się do przysługującego mu prawa inicjatyw y
uchwałodawczej i... wniósł trzeci projekt uchwały.
- Proponuję wnieść do porządku
obrad projekt uchwały, która – mam
nadzieję – będzie dobrym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji – argumen-

tował. I przedstawił iście salomonowe
w yjście: - Ponieważ rondo na ul.
Dworcowej, które jest bramą wjazdową
do naszego miasta, a także wjazdem
na autostradę A1, nie posiada jeszcze
nazwy, wnoszę, by na dzisiejszej sesji
nadać mu imię Rotmistrza Witolda
Pileckiego.
Zdaniem prezydenta w gradacji
znaczenia obydwu obiektów wyżej należałoby umieścić rondo przy autostradzie – jako elementu najważniejszego
traktu komunikacyjnego w mieście.
– Myślę, że jest duża szansa na to,
że zarówno nazwa „Cztery Pory Roku”,
jak i imię „Rotmistrza Witolda Pileckiego” zostaną przez państwa radnych
przyjęte jednomyślnie, do czego gorąco
namawiam – podsumował swój wniosek prezydent.
Zaskoczenie prezydencką inicjatywą miało jednak spory wpływ na
przebieg dyskusji. Zasadność uhonorowania Rotmistrza Pileckiego
nie podlegała wątpliwości, natomiast
w toku dysputy jednomyślności nie
udało się rajcom wyklarować. Mimo
to zdecydowana większość z nich
opowiedziała się za kompromisowym
rozwiązaniem: najpierw „ochrzczono”
rondo przy wjeździe na A1 (15 głosów
„za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujący
się”), chwilę później to przy osiedlu
Cztery Pory Roku (odpowiednio: 13 –
5 - 1). W ten sposób po środowym głosowaniu nie jedno, ale dwa knurowskie
ronda zostały ochrzczone...
Poza wymienionymi, w mieście są
jeszcze dwa, mające imiona, ronda: im.
Jana Pawła II i Zacisze Leśne.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

reklama

konspirację. W powołanym przez niego Związku Organizacji
Wojskowej byli m.in. Stanisław Dubois, Xawery Dunikowski i
Bronisław Czech. W raportach informował o ludobójstwie w
Auschwitz. Meldunki trafiały do Armii Krajowej i na Zachód.
Jeszcze jako więzień obozu Pilecki został awansowany na
porucznika przez gen. Stefana Grota-Roweckiego.
W kwietniu 1943 roku z dwoma współwięźniami zdołał uciec
z obozu. W listopadzie otrzymał awans na rotmistrza. Służył
w AK, brał udział w powstaniu warszawskim (m.in. dowodząc
jednym z oddziałów). Po upadku powstania przebywał w
niewoli niemieckiej w obozie Murnau.
Po wyzwoleniu obozu otrzymał przydział do 2 Korpusu Polskiego. W grudniu 1945 roku wrócił do Warszawy. Starał się
odtworzyć struktury w organizacji NIE, której celem było
kontynuowanie walki o niepodległość po wkroczeniu Armii
Czerwonej. W maju 1947 roku został aresztowany. Był torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W
marcu 1948 roku został oskarżony m.in. o zorganizowanie
na terenie Polski sieci wywiadowczej na rzecz gen. Andersa
i przygotowywanie zbrojnego zamachu na dygnitarzy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zarzut o planowanie
zamachu odrzucił.
15 marca 1948 roku został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 25 maja w więzieniu mokotowskim poprzez strzał w tył
głowy. W 2012 roku ustalono, że został pochowany w Kwaterze
na Łączce, gdzie potajemnie grzebano ofiary UB.
W 1990 roku wyrok w sprawie Witolda Pileckiego został unieważniony. Wojskowy Sąd Najwyższy uwolnił go od zarzutów,
podkreślając ich niesprawiedliwy charakter i wydanie wyroków
z naruszeniem prawa. W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński
przyznał Witoldowi Pileckiemu pośmiertnie Order Orła Białego.
W 2013 roku minister obrony narodowej mianował pośmiertnie
rotmistrza Witolda Pileckiego na stopień pułkownika.
Źródło: wikipedia.pl
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500+
na bieżąco
Knurów. Światowe Dni Młodzieży

Pierwsze miesiące obowiązywania programu
500+ były nie lada wyzwaniem dla ośrodków
pomocy społecznej w całym kraju. W samym
Knurowie do 1 lipca rozpatrzono ponad dwa
i pół tysiąca wniosków

Szczegółowe informacje na www.
facebook.com/dekanatknurow

Papież Franciszek
czeka na młodych

C

i rodzice, którzy w ramach 500+
chcieli otrzymać wyrównanie
od kwietnia, mieli czas na złożenie
wniosku do zeszłego piątku. Znakomita większość uprawnionych złożyła już swoje wnioski, toteż pracownicy ośrodków pomocy społecznej
mogą nieco odetchnąć i podsumować
pierwsze trzy miesiące programu.
W knurowskim MOPS-ie do 1
lipca zarejestrowano w sumie 2554
wniosków. Większość osób składających wnioski wolała zrobić to osobiście, jednak całkiem sporo, bo 737
osób, wybrało drogę elektroniczną.
Wydano 2450 decyzji przyznających świadczenie i 65 odmownych.
– Te odmowne dotyczyły sytuacji,
gdy rodzice składali wniosek także
na pierwsze dziecko, często zresztą
za naszą radą, a po dokładnym rachunku okazywało się, że jednak nie
kwalifikują się do tego, by otrzymać
świadczenie na najstarsze z dzieci
– informuje dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Małgorzata Cisek-Sopel.
Poza tym 26 kompletnych wniosków przesłano do Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – takie postępowanie dotyczy
sytuacji, gdy członek rodziny przebywa poza granicami kraju.
- To było dla nas duże wyzwanie
organizacyjne i osobowe – mówi
dyrektor Cisek-Sopel. – Jednak pracownicy wykazali się ogromnym
zaangażowaniem. Byliśmy elastyczni,
weryfikowaliśmy sytuację z godziny
na godzinę i w razie potrzeby zwiększaliśmy liczbę pracowników do
obsługi klientów 500+. Dzięki temu
udało się właściwie uniknąć kolejek.
W pierwszym kwartale 500+
obsługą administracyjną programu

20 lipca przyjedzie do Knurowa około 400
pielgrzymów, m.in. Włoch, Stanów Zjednoczonych,
Tajlandii, Filipin i Salwadoru. - Czeka nas wielkie
duchowe przeżycie - mówi ksiądz Piotr Larysz,
koordynator Światowych Dni Młodzieży w Knurowie

Ś

w iatowe Dn i M łod z ie ż y to
m iędz y na rodowe spot ka nie
młodych, którzy przemierzają
wiele kilometrów, aby wspólnie w
jednym miejscu wyznać swoją wiarę.
Tegoroczne spotkanie odbędzie się w
Krakowie od 25 do 31 lipca.
Zanim młodzież spotka się z papieżem Franciszkiem w Krakowie, spędzi
pięć dni w naszym mieście. Zamieszka
u rodzin z knurowskiego dekanatu.
Organizatorzy przygotowali bardzo
bogaty plan pobytu i zachęcają knurowian do uczestnictwa w wybranych
wydarzeniach.
Pielgrzymi przyjadą 20 lipca. Miejsce zgłoszenia - Miejskie Gimnazjum nr 3. Tam młodzież otrzyma
pakiet pielgrzyma, czyli m.in. talony
na żywność oraz mapkę miasta. Aby
pielgrzymi nie nudzili się w Knurowie,
przygotowano dla nich sporo zajęć,
m.in. taneczne, fitness, wycieczki po
powiecie gliwickim i zwiedzanie kopalni (szczegółowy plan wkrótce na
plakatach). W MG-3 będzie również
działać punkt Poczty Polskiej - wszyscy
będą mogli wysłać kartkę z Knurowa ze
specjalnym znaczkiem z wizerunkiem
papieża Franciszka na całym świat.
- Największym wydarzeniem będzie jednak wspólna międzynarodowa
msza pontyfikalna - 22 lipca o godz.
11 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej, na którą już dzisiaj serdecznie
zapraszamy wszystkich mieszkańców
miasta, którzy chcieliby się pomodlić
razem z pielgrzymami - informuje ks.
Piotr Larysz. - Po mszy zaplanowano
Ucztę Miłości, czyli Agape w Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 7.
23 lipca młodzież spędzi w Katowicach, dzień później - impreza plenerowa
na zamku w Chudowie. 25 lipca pielgrzymi wyjadą do Krakowa na spotkanie z
papieżem Franciszkiem.

Namiastka ŚDM

W Knurowie z pewnością nie da
się nie zauważyć pielgrzymów. Mieszkańcy zaproszeni są do udziału w
wycieczkach, turniejach sportowych
i przede wszystkim we mszy świętej.
Aby ułatwić poruszanie się po mieście

8

i okolicznych miejscowością, będą
uruchomione specjalne linie autobusowe, dostępne również dla knurowian.
Organizatorom bardzo zależy, by
młodzież z całego świata czuła się w
Knurowie jak w domu i poznała słynną
polską gościnność. Nie bójmy się więc
zapraszać pielgrzymów do domu i dzielić się z nimi naszą kulturę i tradycjami.
Młodzież będą wspierać wolontariusze - uczniowie z gimnazjów, szkół
średnich, dorośli i seniorzy.
- Uwielbiam takie wydarzenia mówi Tosia, jedna z wolontariuszek.
- Lubię pomagać ludziom i chcę coś z
siebie dać. Będzie to dla mnie czysta
przyjemność!
Wolontariusze przygotowują się
na przyjazd gości od kliku tygodni.
Parę dni temu zakończyli zbiórkę
wody dla pielgrzymów. Udało się zebrać aż 44 tys. litrów!
- Bardzo wszystkim dziękujemy! mówią wolontariusze.

Do Krakowa

Razem w pielgrzymami do Krakowa wyruszy 150 osób z Knurowa
i okolic. Kto nie ma wykupionego

pakietu pielgrzyma, a chciałby uczestniczyć w ŚDM, może to zrobić choć ze
względów bezpieczeństwa, organizatorzy nie gwarantują wejścia na teren
sektorów.
- Apelują również, aby skorzystać
z komunikacji podstawionej, czyli np.
ze specjalnych pociągów, które będą
odjeżdżać z Gliwic, Rybnika i Katowic.
Odradzam wyjazd na ŚDM własnym
samochodem - tłumaczy ks. Larysz.
Papież Franciszek odwiedzi również Częstochowę - tu także lepiej
postawić na pociąg.
Światowe Dni Młodzieży będą
wielką manifestacją Żywego Kościoła.
Warto choć na chwilę włączyć się w
obchody.
- Spotkanie z papieżem Franciszkiem z pewnością wleje w serca młodych radość i entuzjazm, pociągnie ich
do świętości i da nadzieję, aby wciąż
na nowo mogli odkrywać Chrystusa i
wybierać Go na swojego Pana i Zbawiciela. Dlatego zachęcam wszystkich
do udziału w tym wielkim duchowym
święcie - mówi ks. Piotr.
Justyna Bajko,
foto: arch. organizatorów

zajmowało się do 12 osób jednocześnie, zaś przygotowaniem decyzji,
list wypłat do kasy oraz na rachunki
bankowe - 4 osoby. Dzięki temu
wszystkie prawidłowo złożone wnioski, które wpłynęły do knurowskiego
MOPS-u do 10 czerwca, przed końcem miesiąca zostały rozpatrzone.
Mało tego – wszystkim wypłacono
należną kwotę już w czerwcu. Teraz
urzędnicy mogą na bieżąco rozpatrywać kolejne wnioski.
Jak przyznaje pani dyrektor,
dodatkowym obciążeniem dla pracowników MOPS-u podczas pierwszych trzech miesięcy przyjmowania
wniosków była medialnie napędzana tendencja, by świadczenia z
programu 500+ były wypłacane jak
najszybciej. Co prawda ustawodawca
dał na to do 3 miesięcy od złożenia
wniosku, jednak ogólna atmosfera
niecierpliwości przyspieszała tempo
pracy. Pewnym utrudnieniem były
maile i telefony od osób pytających,
kiedy otrzymają pieniądze – aby im
odpowiedzieć trzeba było przerywać
pracę, co zdecydowanie nie przyspieszało wypłaty.
Pierwszy kwartał był wielkim
wyzwaniem, ale praca nad programem się nie kończy. Pozostają wypłaty (w tym roku w ramach 500+
MOPS wyda około 14 mln 850 tys.
zł, w przyszłym, według wstępnych
szacunków – około 23 mln zł), a także
weryfikacja przyznanych świadczeń.
Chodzi o sytuacje, kiedy zaistnieje
podejrzenie, że konkretna rodzina
niewłaściwie wykorzystuje otrzymywane środki i nie opiekuje się
dziećmi. Do MOPS-u już wpłynęły
pierwsze tego typu zgłoszenia.
MiNa

Knurów

JP II na kompakcie

Książkę „Polski górnik został świętym” wydaną
2 lata temu przez Bractwo Gwarków właśnie
przetłumaczono na język angielski i hiszpański. Płyty
CD z publikacją trafią do rąk uczestników Światowych
Dni Młodzieży. Co ciekawe, wiele miejsca w książce
poświęcono związkom papieża z Knurowem

N

a 286 stronach autorzy dowodzą jak wiele wspólnego Karol
Wojtyła miał z górnictwem. Sporo
tu odniesień do Knurowa. Całość
okraszono niemal 200 unikatowymi
zdjęciami.
Z okazji Światowych Dni Młodzieży autorzy postanowili przybliżyć
pielgrzymom mało znane epizody z

życia papieża Polaka, dlatego wydali
publikację na płycie CD w języku
polskim, angielskim i hiszpańskim.
Krążek zawiera pliki w formatach:
EPUB, HOBI i PDF.
Współautor Bogusław Szyguła
cieszy się na myśl, że kompaktowa
wersja książki trafi pod strzechy domów na prawie całym świecie.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: kardynał Stanisław
Dziwisz, metropolita krakowski, i
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Krążek można jeszcze kupić w
Izbie Tradycji KWK „Knurów-Szczygłowice”. Kosztuje 9 zł.
/g/
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Knurów. Aktywne lato krwiodawców

Sukcesy na
bursztynowym szlaku

Prezes Adam Pobłocki z pucharem
i dyplomem za II miejsce klubowej
kroniki

Gdy trzeba, nie szczędzą własnej krwi. Jednak na
honorowym i szczytnym działaniu nie poprzestają.
Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi
im. dra Floriana Ogana sławią swój klub i Knurów
na wiele sposobów

P

o raz kolejny klubowicze wzięli
udział w Rajdzie Honorowych
Dawców Krwi PCK „Czerwona Róża” – tym razem w Mikoszewie
w województwie pomorskim (21-25
czerwca). W jubileuszowej, bo już
40., edycji imprezy mocno zaznaczyli
swoją obecność.
- W konkursie na najpiękniejszą
kronikę nasza zajęła drugie miejsce –
mówi Adam Pobłocki, prezes Klubu
HDK.
Dla prezesa Pobłockiego to szczególna satysfakcja, jako że prowadzenie

kroniki jest jego wieloletnią pasją.
- Nie muszę mówić, że tak dobra
ocena sprawiła mi ogromną radość –
przyznaje.
Knurowski klub całkiem nieźle
poradził sobie w sportowej rywalizacji.
Na 24 uczestniczące teamy zajął wysokie, ósme miejsce.
- Oczywiście rajd nie polegał wyłącznie na rywalizacji – zastrzega prezes. – Zwiedzaliśmy Gdańsk i Gdynię,
Europejskie Centrum Solidarności,
oceanarium, muzeum Marynarki Wojennej. Na zamku w Gniewie przywitał

nas... Jan III Sobieski z huzarami.
Uczestnicy imprezy mieli też
okazję przejechać się kolejką wąskotorową. Chwile zadumy przeżywali
w muzealnym obozie KL Stutthof w
Sztutowie.
- Ogromne emocje towarzyszyły
nocnemu zbieraniu bursztynów – dopowiada Pobłocki. – Atrakcje tegorocznego rajdu idealnie podkreśliły jego
jubileusz.
Były sukcesy na północy Polski,
nie inaczej na jej południowych krańcach. To za sprawą krwiodawców-

-futbolistów. Piłkarska reprezentacja
klubu wzięła udział w turnieju w Rydułtowach.
- Zagrała znakomicie zwyciężając
zawody – kręci głową z uznaniem
prezes Pobłocki. – Indywidualnie
błysnął Przemysław Jędrzejczak, król
strzelców, a zarazem najlepszy zawodnik turnieju.

Mistrzowską ekipę, najlepszą spośród szóstki uczestniczących, tworzyli:
Zbigniew Kuśmierz, Marcin Wieszała,
Piotr Rolnik, Krystian Boroń, Przemysław Jędrzejczak, Stanisław Gdowski,
Wojciech Rozumek i Aleksander
Marek.
/bw/

Foto: Archiwum Klubu HDK

Wieloletnią aktywnością i urozmaiconą działalnością knurowscy
krwiodawcy zapracowali sobie na powszechny podziw i szacunek

Krwiodawcy-piłkarze zagrali jak z nut i wygrali turniej
w Rydułtowach

reklama

Knurów, Łężany

Nie żyje Stanisław Frydrych, zasłużony
krwiodawca, były prezes Klubu Honorowych
Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana
w Knurowie
Odszedł 25 czerwca, miał 56
lat. W pamięci wielu knurowian
zapisał się jako honorowy dawca
krwi, krzewiący idee Polskiego
Czerwonego Krzyża działacz i
społecznik. Zapalony górski turysta, bardzo dobry szachista...
Frydrych był krośnianinem.
Do K nur owa pr z y je c ha ł w
1978 roku. Pracował w Zakładach Tworzyw Sztucznych
„Krywałd-Erg”, później w KWK
„Knurów”.
Przez lata związany z Klu-

bem HDK. Aktywny członek, wiceprezes i sekretarz Rejonowej
Rady Krwiodawstwa, wreszcie
prezes klubu.
Wielokrotnie doceniany i
nagradzany, m.in. odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi przez
Prezydenta RP.
Ostatnie lata Stanisław Frydrych spędził na Podkarpaciu.
Ostatnie pożegnanie odbyło
się w czwartek w podkrośnieńskich Łężanach.
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Foto: Bogusław Wilk

Odszedł zasłużony krwiodawca

informacja własna

Stanisław Frydrych aktywnie
i z poświęceniem promował idee
czerwonokrzyskie oraz
honorowe dawstwo krwi

/bw/
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rozrywka nr 27
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Luiza Ring z Gliwic

ur. 27.06.2016 r., 3230 g, 53 cm

Oliwia Jaworska z Leszczyn

ur. 28.06.2016 r., 2600 g, 51 cm

Arkadiusz Marszałek z Zabrza

ur. 29.06.2016 r., 3700 g, 54 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).

Wiktor Janusz z Knurowa

ur. 28.06.2016 r., 4590 g, 59 cm

Błażej Żentarski z Knurowa

ur. 28.06.2016 r., 2840 g, 52 cm

Karolina Zich z Czerwionki

ur. 30.06.2016 r., 3730 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
25/2016 brzmiało: „PODNÓŻE”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Andrzej Miara. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Kacper Sromek z Knurowa

ur. 1.07.2016 r., 3810 g, 55 cm

Zuzanna Szkatuła z Knurowa

ur. 1.07.2016 r., 3350 g, 52 cm

10 lipca 2016
NIEDZIELA
7 lipca 2016 r.
CZWARTEK

27

Warcraft: Początek 2D dubbing
- godz. 12:00
BFG: Bardzo Fajny Gigant -2D
- godz. 14:30, 16:30
BFG: Bardzo Fajny Gigant -3D
- godz. 18:30
Warcraft: Początek 2D napisy
- godz. 20:30
8 lipca 2016
PIĄTEK

BFG: Bardzo Fajny Gigant -2D
- godz. 15:00
BFG: Bardzo Fajny Gigant -3D
- godz. 17:00
Iluzja 2 - godz. 19:00, 21:00
11 lipca 2016
PONIEDZIAŁEK
BFG: Bardzo Fajny Gigant -2D
- godz. 15:00
17:00 BFG: Bardzo Fajny Gigant -3D
- godz. 17:00
Iluzja 2 - godz. 19:00, 21:00
12 lipca 2016
WTOREK

BFG: Bardzo Fajny Gigant -3D
- godz. 15:00
BFG: Bardzo Fajny Gigant -2D
- godz. 17:00
Iluzja 2 - godz. 19:00, 21:00

15:00 BFG: Bardzo Fajny Gigant -3D
17:00 BFG: Bardzo Fajny Gigant -2D
Iluzja 2 - godz. 19:00, 21:00

9 lipca 2016
SOBOTA

13 lipca 2016
ŚRODA

BFG: Bardzo Fajny Gigant -3D
- godz. 15:00
BFG: Bardzo Fajny Gigant -2D
- godz. 17:00
Iluzja 2 - godz. 19:00, 21:00

BFG: Bardzo Fajny Gigant -3D
- godz. 15:00
BFG: Bardzo Fajny Gigant -2D
- godz. 17:00
Iluzja 2 - godz. 19:00, 21:00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

syn Sabriny Engler z Czerwionki-Leszczyn
ur. 2.07.2016 r., 3130 g, 54 cm

Olivier Mirus z Zabrza

ur. 4.07.2016 r., 2680 g, 50 cm

Kuba Skoczeń z Gliwic

ur. 2.07.2016 r., 3340 g, 53 cm

Paulina Nastula z Żernicy

ur. 4.07.2016 r., 3980 g, 57 cm
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Gierałtowice

- Młodzież chce zdobywać wiedzę i poznawać świat – podkreślają
dorośli opiekunowie zdolnych uczniów „Dwójki”

Docenieni ulubieńcy
„Moje ulubione zwierzę i ptak” to motyw
I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego,
zorganizowanego przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach
- Wpłynęło 697 prac, ilustrujących
ulubione zwierzaki, z 82 świetlic szkolnych
województwa śląskiego – mówi koordynator Beata Kulasa. – Wyróżniały się
starannym wykonaniem, pomysłowością,
różnorodnością technik plastycznych. Na
uznanie i podziw zasługuje praca włożona
w ich przygotowanie.
Jurorzy docenili młodych twórców
przyznając większą liczbą nagród niż
przewidywał regulamin.
/bw/

Knurów

„Dwójka”
wychowuje mistrzów
- Dzisiaj programujecie, jutro możecie zmieniać świat
- hasło na ścianie w sali informatycznej w Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 2 inspiruje młodych programistów
i nie tylko. Utalentowani i zdolni uczniowie zdarzają
się rzadko, choć w „Dwójce” jest ich wyjątkowo dużo

T

o był dobry rok. Dzieci, motywowane przez nauczycieli,
sięgały po najwyższe laury na
konkursach z języka polskiego, religii
i informatyki.
Dorota Gramala i Mateusz Zmuda
uzyskali tytuł laureata XIX Międzynarodowego Konkursu Ekumenicznego „Jonasz”. Przez kilka miesięcy,
wspierani przez siostrę Teresę Olmę,
cierpliwie przygotowywali się do testu
ze znajomości Ewangelii św. Marka.
- Znajomość ewangelii musiała być
perfekcyjna – tłumaczy siostra Teresa.
– Dzieci ciężko pracowały i dużo ćwiczyły, same stawiały sobie wymagania.
Droga na podium była długa.
Dorota i Mateusz pokonali prawie
16 tys. uczestników z całego kraju i
znaleźli się w pierwszej dwudziestce
najlepszych.
- Tak wysoki wynik to wielka
radość i miłe zaskoczenie – śmieje się
siostra Teresa. – Zanim powiedziałam
dzieciom o wynikach, kilka razy sprawdzałam, czy nie ma pomyłki. Dorotka
i Mateusz zmierzyli się z bardzo trudnym zadaniem, ale udowodnili, że jak
się chce, można osiągnąć wielkie rzeczy.

Rośnie pisarka

M a ł go si a O r now s k a t renuje
siatkówkę, lubi też oglądać filmy.
Skromnie opowiada o swoim suk-

cesie. A jest on niemały – Małgosia
została laureatką Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z języka
polskiego.
- Byłam za skoczona i bardzo
szczęśliwa, kiedy się dowiedziałam –
mówi uczennica.
Jak podkreśla nauczycielka knurow ia n k i, Kata rz y na Pa ł k a , ta k
dobry wynik to zasługa zdolności
pisarskich Małgosi. Nie wystarczy
„wkuć” zadany materiał. Od laureatów w ymaga się dobrego języka,
kreatywnego myślenia i lotności w
pisaniu.

Mocna grupa

Drużyna programistów pod wodzą
Małgorzaty Sznapki to kilku mądrych
chłopców o barwnych osobowościach.
Każdy z nich jest inny i każdy wyjątkowy. Z pasją opowiadają o tworzonych
przez siebie grach, o komendach wydawanych programom komputerowym,
o konkursach. Chłopcy tworzą mocną
d r u ż y nę. W Międ z y na rodow y m
Konkursie Programistycznym Baltie
2016 zajęli wysokie miejsca. Najlepiej
wypadł Szymon Rafałowski (1 miejsce w województwie, 40 w kraju na
208 uczestników), niewiele gorsi byli:
Ryszard Kała (6 miejsce w województwie i 68 w kraju), Adam Rafałowski
(7 miejsce w woj.), Łukasz Ciostek (9
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miejsce w woj.), Stanisław Lisek (10
miejsce w woj., 86 w kraju), Michał
Mielczarek (11 miejsce w woj.), Dominik Kwaśniok (15 miejsce w woj.),
Mateusz Zmuda (101 miejsce w woj.) i
Marek Kwosek (12 miejsce w woj., 107
miejsce w kraju).
Między chłopcami nie ma rywalizacji, bardzo chętnie sobie pomagają
– nawet w czasie konkursu. Młodzi
programiści spotykają na kółku informatycznym, prowadzonym przez
Małgorzatę Sznapkę.
- Uczymy się od siebie nawzajem
– mówi pani Małgorzata. – To nasza
wspólna zabawa i przygoda.
Chłopcy na luzie podchodzą do
konkursów.
- Nie widać po nich stresu, wręcz
przeciwnie – śmieje się Małgorzata
Sznapka.
Obecnie pracują nad własnymi
grami – sami malują elementy do gry,
sami tworzą strategię i zachęcają do
grania kolegów. Chłopcy nie zatracają
się jednak w wirtualnym świecie.
Gdy nie programują, grają w piłkę
nożną, jeżdżą konno, czytają książki
i świetnie się uczą... Bo, jak powtarzają: „Człowiek nie może przecież
grać, kiedy jest zadanie domowe do
odrobienia”.

Laureaci: 1. Małgorzata Jakubowska (kl. III SP nr 2, Kłobuck) i Marianna Zarychta (kl.
I SP nr 1, Tychy), 2. Iga Koch
(kl. I SP nr 36, Bielsko-Biała) i
Julia Kubiniok (kl. II SP nr 20,
Ruda Śląska) 3. Szymon Pawelec (kl. Ib PSP nr 2, Opole)
i Nela Grzechca (kl. III ZSO nr
12, Gliwice).

Pilchowice

Fajne podchody

Czy zwykły spacer może być okazją do
przeżycia przygody rodem z historycznych
gier komputerowych? W Pilchowicach - tak!
Wystarczy spróbować questa, czyli wybrać się
na odkrywczą wyprawę

Q

uesting to rodzaj gry polegającej na odkrywaniu lokalnego
dziedzictwa kulturowego. Zabawa
pochodzi z Ameryki, gdzie cieszy się
ogromną popularnością od 15 lat.
Gracze tworzą nieoznakowane
szlaki, kierując się informacjami
zawartymi w wierszowanych zagadkach. Przypomina to nieco podchody, ale związane jest z konkretnym
miejscem. Świetnie edukuje.
Pilchowicki quest ma dopiero
kilka tygodni, ale zdążył już zebrać
niemałe grono miłośników. Trasa
prowadzi przez centrum miejscowości, przedstawiając uczestnikom

najważniejsze zabytki i wątki historyczne.
Pomysłodawcą i realizatorem
zabawy są Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom i Gminny
Ośrodek Kultury. Zabawne rymowanki stworzyły Bernadetta Suliga,
Agnieszka Robok, Magdalena Oleszowska i Barbara Waniczek.
Zachęcamy do zabawy. Najwytrwalsi odkrywcy nagrodzeni zostaną pamiątkową pieczątką i drobnym
upominkiem. Quest można pobrać
ze strony pilchowice.pl, spp.pilchowice lub gok.pilchowice.pl.
Martyna Mikołajczyk

informacja własna wydawcy

Tekst i foto: Justyna Bajko
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DAM PRACĘ
Do sprzątania lokalu przyjmiemy. Tel. 660
420 072

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

Pizzeria Gruby Benek zatrudni kierowcę.
Tel. 608 327 604

27-30/16

27-28/16

26-27/16

Przyjmę pracownika na docieplanie budynków. Tel. 602 407 190

26-27/16

Szukam pracy w charakterze opiekunki dla
dzieci (15 lat doświadczenia).
Tel. 664 134 399

1/16-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968

1/16-odw.

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel.792 848 084
16-43/16

SZUKAM PRACY

MOTORYZACJA

Mężczyzna lat 44 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

1/16-odw.

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666
13-39/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą w
sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 66

13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

Auto-skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625

27-34/16

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

27/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

27-34/16

Złomowanie samochodów.
Tel. 791 544 346

1/16-odw.

21-30/16

INWORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie www.
bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 wykazu nieruchomości
przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin wywieszenia wykazu
od 01.07.2016 r. do 22.07.2016 r.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano do publicznej
wiadomości:

EDUKACJA
Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na
kat. AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów. Tel. 784 02 78 17
23-28/16

NIERUCHOMOŚCI
DO W YNAJĘCIA LOK AL NA DZIAŁ ALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o pow. około 80 m2.
KNURÓW, ul. KS. KOZIEŁKA 12, PARTER,
PARKING. 1200 zł (do negocjacji – zależne
od wkładu finansowego w remont). Tel. 696
444 726
17-29/16Y

Do wynajęcia pawilon handlowy, 50 m2,
Knurów, ul. Szpitalna 4 B.
Tel. 509 900 293

27-28/16

Knurów, sprzedam nowe, wykończone,
dwupokojowe mieszkanie. 0
Tel. 602 638 719
26-27/16

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie, Knurów, ul. Spółdzielcza. Tel. 513 571 593

27-29/16

Sprzedam działkę budowlaną 12,5 a, Krywałd. Tel. 507 925 080

24-28/16

Sprzedam działkę uzbrojoną, ul. Wilsona.
Tel. 509 786 804

27-28/16

OGŁOSZENIE

14-39/16

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a. Tel.
32 337 13 80, 608 634 943
24-51/52/16

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie.
Tel. 721 292 214

wykaz nr 5/GD/16 nieruchomości gruntowych przewidzianych do
oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

PRZETARG
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego na parterze przy ul. Dworcowej 10A (obecnie sklep spożywczy) na prowadzenie działalności handlowo - usługowej o łącznej
powierzchni użytkowej 76,00 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 14.07.2016r. w
siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 10:00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 18,00 zł netto, kwota postąpienia
w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 13.07.2016r.
do godz. 15:00.
Wadium w kwocie 5.100,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
12.07.2016r. od godziny 10:00 do 11:00.
Przekazanie lokalu może nastąpić z dniem 01.09.2016r. po ustaniu
stosunku najmu z dotychczasowym Najemcą.

Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 7 lipca 2016 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 778 ) oraz art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46,
pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2016 r. poz. 353) a także zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/609/14
z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1 Maja, Jęczmienną i ks.
A. Koziełka,
ZAWIADAMIAM O PONOWNYM WYŁOŻENIU
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU FRAGMENTU
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony
ulicami: 1 Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka, wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 19 lipca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r.,
w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7,
pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2016 r. o godz. 1500 w
Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój
nr 12 (sala sesyjna).
Fragment objęty ponownym wyłożeniem obejmuje teren
pomiędzy ulicami 1 Maja, Wolności, Jęczmienną, ks. A. Koziełka do granicy sporządzenia projektu planu.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres:
Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,
e-mail: um@knurow.pl, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2
września 2016 r.
Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w
postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 262 z późn.zm.) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1114 z późn.zm.) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta
Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta
Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 7 lipca 2016 r.
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2016 r. poz. 353) informuję o przyjęciu w dniu 29 czerwca
2016 r. przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XXII/288/16 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w
art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3
przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów w
Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych przy ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach pracy Urzędu. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej
zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.
Przedmiotowa uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu
obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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im w knurowskim Fight
Clubie nastały wakacje, 15
najbardziej wytrwałych zawodników przystąpiło do egzaminu
na stopnie uczniowskie Polskiej
Federacji Kickboxingu.
– Ten egzamin można nazwać testem wieńczącym wiele
godzin spędzonych na sali trenin-

gowej, gdzie zawodnicy pracują
w pocie czoła, niejednokrotnie
stając do próby charakteru i samozaparcia – mówi Grzegorz
Sobierajski z Fight Clubu, posiadający 2 Dan. – Egzamin
na stopnie Polskiej Federacji
Kickboxingu składał się z testu
techniki, testu siły, a w przypad-

ku egzaminu na wyższe stopnie
dochodził test walki i test pracy
na przyrządach.
Obok Grzegorza Sobierajskiego w komisji egzaminacyjnej byli: Tomasz Perliński 2 kyu
i Anna Cora 3 kyu.
– Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu udowodniły

PiSk

Foto: FC Knurów

Uczestnicy egzaminu dla dzieci...

ierwsza część sezonu zaowocowała nowym, znakomitym
rekordem życiowym Piotra Bielińskiego (na zdjęciu w środku),
który w Kędzierzynie-Koźlu na
dystansie 10 km uzyskał czas 32:45.
Nowy rekord ustanowił także Artur Bujnowski. Reprezentant KB
Endurance Solidarni pokonał ten
sam dystans w czasie 36:12.
Reprezentacja Sokoła wzięła
też udział w biegu na dystansie
8,7 km w czeskiej miejscowości
Kravare. 7 miejsce z czasem 30:02
uzyskał Piotr Bieliński, natomiast
reprezentanci KB Endurance

Solidarni uplasowali się kolejno
na 22. miejscu Artur Bujnowski
(czas: 33:15) i 145. miejscu Angelika Maciejewska (45:10).
W biegu młodzieżowym
wzięli udział: Rafał Danowski – 15.
miejsce na 1800 m, a poza konkursem wystartował Kamil Danowski.
W Sosnowcu rozegrano I Bieg
Szlakiem Papieskim. W tej nowej
imprezie na dystansie 6 km wystąpili Paweł Szkatuła i Dominika
Przybyła, z kolei Tomasz Mielnicki
uczestniczył w półmaratonie (czas:
1:55:21).
Oprac. PiSk

Foto: Endurance Solidarni

Foto: FC Knurów

Foto: APN

Dominik Dudek otrzymał nagrodę dla najlepszego
zawodnika turnieju, z kolei Tomasz Smugaj został
wybrany najlepszym piłkarzem APN

Pod dyktando APN

– MKS Zaborze 1:0 (bramka: Dudek), Piast II Gliwice
– APN 1:6 (Smugaj 2, Strernal,
Dudek, Prokop, samobójcza),
APN – Jedność Przyszowice 4:0
(Smugaj, Bednarz, Mansfeld,
Dudek), APN – Piast I Gliwice
1:2 (Dudek), APN – Concordia
Knurów 3:2 (Sternal, Chrośnik,
Smugaj).
Knurowska APN wystąpiła
w następującym składzie: Paweł Chrośnik, Dominik Marek,
Tomek Smugaj, Szymon Adamus, Oliver Mansfeld, Radek
Bednarz, Szymon Sternal, Jasiek Prokop, Dominik Dudek,
Wojtek Zorowiak.

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice

PiSk

Jest progres

Ostatni sprawdzian
przed OOM
J
a st r z ę bie Z d rój goś c i ło
uczest ni ków pier wszego
Międzynarodowego Turnieju
Bokserskiego im. Tadeusza
Wijasa, który przez wiele lat
bronił barw tamtejszego klubu, zdobywając tytuł mistrza
Polski w 1986 roku.
W ringu zaprezentowali
się m.in. zawodnicy Gardy
Gierałtowice. Remigiusz Skoczyński pokonał jednogłośnie
klubowego kolegę – Mateusza

C

Wuzika, a Tomasz Otworowski
wygrał stosunkiem głosów 2:1
z trzykrotnym mistrzem Irlandii reprezentującym RMKS
Rybnik – Kacprem Burą.
Dodajmy, że gościem honorowym był mistrz olimpijski
z 1964 roku Marian Kasprzyk,
a dla podopiecznych Adama
Spiechy start w turnieju był
ostatnim sprawdzianem przed
Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży.
PiSk

Foto: Garda

łodzi zawodnicy z rocznika 2007 reprezentujący
knurowską Akademię Piłki
Nożnej wygrali turniej „O Puchar Jedności” w Przyszowicach. W pokonanym polu pozostawili rówieśników z Concordii Knurów (II miejsce) i Piasta
Gliwice (III miejsce).
Zwycięski zespół prowadził
Krzysztof Nieradzik, a jego
podopieczny – Dominik Dudek
został w ybrany najlepszym
zawodnikiem turnieju (Tomasz
Smugaj został uznany najlepszym piłkarzem APN).
Drużyna APN odniosła
cztery zwycięstwa i raz musiała
uznać wyższość rywala: APN

Biegacze w rozjazdach
P

Biegacze wraz z trenerami (od lewej):
Artur Bujnowski, Zbigniew Kołodziejczyk,
Czesław Kostrzak i Marek Lewczuk

...i dorosłych

M

Foto: Sokół

Egzaminy i na wakacje

posiadane umiejętności na poszczególne stopnie – informuje
Grzegorz Sobierajski. – Najwyższy 4 stopień uczniowski
uzyskał Igor Szkodny. Ponadto
promocję na 4 stopień uczniowski w kickboxingu otrzymał
Krzysztof Kwartnik mający
6-letni staż treningowy w tej
dyscyplinie oraz posiadający
tytuły instruktora samoobrony
i trenera personalnego.

zesław Kostrzak z knurowskiego Klubu Biegacza
Endurance Solidarni zaliczył
drugi w tym roku półmaraton,
poprawiając swój czas o trzy
minuty. Na rybnickiej trasie
półmaratonu księżycowego
knurowianin „wykręcił” 1 go-

dzinę 51 minut i 38 sekund, co
dało mu 493 miejsce w open i 33
lokatę w kategorii 50-latków.
Jego klubowy kolega – Zbigniew Kołodziejczyk na pokonanie trasy potrzebował 2
godzin 26 minut i 47 sekund
i został sklasyfikowany na 1016
miejscu w open oraz 18 miejscu
PiSk
wśród 60-latków.

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Pod dyktando Zbigniewa Ciszewskiego

Z

bigniew Ciszewski w ostatnich rozdaniach kolejnej
edycji Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym zajął trzecie miejsce, co pozwoliło mu
zachować pozycję lidera w klasyfikacji generalnej.
Po ostatnim turnieju na
drugie miejsce awansował Da-

PiSk

KLASYFIKACJA KOŃCOWA XIX
GRAND PRIX KNUROWA:

WYNIKI
Z 28 CZERWCA:

1. Michał Szczecina
2. Dariusz Skowron
3. Zbigniew Ciszewski
4. Adam Dudziński
5. Alojzy Kopiec
6. Janusz Myszka
7. Emil Kasperek
8. Bernard Tuczykont
9. Jerzy Makselon

riusz Skowron, z kolei na trzecie
spadł Michał Foit.
Pierwszy lider tej edycji
rozgrywek – Wojciech Napierała zakończył zmagania na
miejscu czwartym.
Kolejny turniej odbędzie
się po wakacyjnej przerwie – 6
września.

– 2.297
– 2.161
– 1.996
– 1.908
– 1.860
– 1.792
– 1.764
– 1.721
– 1.655

1. Zbigniew Ciszewski
2. Dariusz Skowron
3. Michał Foit
4. Wojciech Napierała
5. Edward Nowak
6. Jerzy Makselon
7. Tadeusz Kamczyk
8. Piotr Palica
9. Stefan Wroblowski
10. Adam Dudziński

– 28.994
– 27.393
– 26.857
– 26.137
– 25.526
– 25.423
– 24.983
– 24.779
– 24.670
– 24.553

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska
(mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu) DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu) WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk,
Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu Skład komputerowy własny.
Druk: Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl,. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Przegląd Lokalny Nr 27 (1216) 7 lipca 2016 roku

13

SPORT

www.przegladlokalny.eu

Młynek do szpitala, Pstuś na testy

iłkarze Tempa Paniówki
okazali się kolejną ofiarą
reorganizacji rozgrywek 3 ligi
i zajmując 13 miejsce w Klasie
okręgowej muszą pogodzić się
ze spadkiem do Klasy „A”.
Drużyna z Paniówek może
mówić o sporym pechu, bo
przez zdecydowaną większość
sezonu plasowała się na bezpiecznym miejscu. Ba, po 17
kolejkach Tempo miało tylko 16
straconych goli. W tym samym
czasie – lider Orzeł Mokre stracił 22 gole, a wicelider Gwiazda
Skrzyszów aż 27.
Niestety zespół z Paniówek
miał problemy ze zdobywaniem bramek. Po wspomnianych 17 kolejkach Tempo miało
tylko 20 goli strzelonych. Był to
wtedy jeden z najgorszych wyników gry ofensywnej, bowiem
mniej razy do siatki rywala

silniejszy, z olbrzymim głodem
gry i strzelania bramek.
Solomon Mawo wiosną bardzo pracował dla zespołu i stąd

trafiał tylko Gwarek Zabrze
– 16 zdobytych goli i Jastrząb
Bielszowice – 10.
W ostatecznym rozrachunku zakończonego sezonu okazało się, że mimo zajęcia 13
miejsca Tempo zostało zdegradowane do Klasy „A”.
Jako ciekawostkę można
dodać, że po ostatniej kolejce
zespół z Paniówek miał straconych 39 goli, a lider, który
awansował do 4 ligi (Orzeł
Mokre) – 41 bramek.
Przypomnijmy, że 13 miejsce w rozgrywkach 4 ligi zajęła
Jedność 32 Przyszowice i również wskutek reorganizacji 3
ligi została zdegradowana.
Jak widać, zespołom z gminy Gierałtowice reorganizacja
na wyższym szczeblu nie wyszła na dobre.
PiSk

Jedność poznała rywali
W
m i n iony m s e z on i e
w Klasie okręgowej mieliśmy dwie drużyny z naszego
terenu: Wilki Wilcza i Tempo
Paniówki. W nowym zagra jedna – Jedność 32 Przyszowice.
Wilki awansowały do 4
ligi, z kolei Tempo zostało
zdegradowane do K lasy A.
Również po degradacji, w Klasie okręgowej zagra drużyna
z Przyszowic, która została
przydzielona do grupy II. Jej
ry walami będą następujące
zespoły: Przyszłość Ciochowice
14

Tak blisko, tak daleko

O

koło 10 km – taka odległość dzieli Stadion Miejski w Knurowie ze stadionem
Wilków Wilcza. Nie oznacza
to jednak, że Concordia zagra
o ligowe punkty z beniaminkiem zza miedzy, bo oba kluby
zostały przydzielone do innych
grup 4 ligi
– Jasne, że lepiej grać z Wilkami Wilcza niż jeździć np. jak
kiedyś do Koniecpola. Im też
jest wygodniej przyjechać do
nas niż organizować wyjazd
do powiedzmy Żarek. Ponadto
taki mecz byłby na pewno atrakcyjny dla kibiców – to opinia
trenera Concordii Michała
Budnego, którą poznaliśmy

Myszków, Polonia Poraj, GKS II
Katowice, Przemsza Siewierz,
Slavia Ruda Śląska, Raków II
Częstochowa, Górnik Piaski,
KS Panki (beniaminek), Warta
Zawiercie (beniaminek).
Do grupy II zostały przydzielone następujące zespoły:
LKS Bełk (spadkowicz), LKS
Czaniec (spadkowicz), Podbeskidzie II Bielsko-Biała (spadkowicz), Polonia Łaziska Górne, GKS Radziechowy-Wieprz,
Drzewiarz Jasienica, Spójnia
Landek, Iskra Pszczyna, GKS II
Tychy, Granica Ruptawa, Krupiński Suszec, Szczakowianka Jaworzno, Unia Racibórz,
Gwarek Ornontowice, Beskid

Tomasza Młynka czeka kilkumiesięczna przerwa w grze

Kolejna ofiara
reorganizacji

P

Foto: Piotr Skorupa

d pon ied zia ł k u r u sz ą
przygotowania Concordii
do nowego sezonu. Na zajęciach zabraknie Tomasza
Mł ynka. Najlepszy snajper
i jednocześnie kapitan drużyny
na kilka miesięcy musi zapomnieć o piłce, bo jak poinformował nas prezes Concordii
Wojciech Górka, dzisiaj (7 lipca) Tomasz Młynek przejdzie
zabieg w szpitalu w Piekarach
Śląskich. To efekt kontuzji, jakiej napastnik doznał w wyjazdowym meczu z Przyszłością
Ciochowice.
Uraz Tomasza Młynka poważnie komplikuje sytuację
w knurowskiej drużynie. No
bo, kto teraz będzie strzelał
bramki? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do trenera Michała
Budnego.
– Kontuzja Tomka bardzo
nas wszystkich zmartwiła, notabene odniesiona w niegroźnej
sytuacji, ale to element piłki
nożnej. Wiem, że po operacji
i rehabilitacji wróci jeszcze

Foto: Piotr Skorupa

O

IV liga

(spadkowicz), ROW II Rybnik
(spadkowicz), ŁTS Łabędy,
AKS Mikołów, Czarni Pyskowice, KS 94 Rachowice, Rymer
Rybnik, LKS Nędza, Dąb Gaszowice, Zameczek Czernica,
Naprzód Rydułtowy, Buk Rudy
(beniaminek), Unia Książenice (beniaminek), Sokół Łany
Wielkie (beniaminek), Młodość Rudno (beniaminek).
Inauguracja sezonu, w zależności od opinii przedstawicieli klubów, nastąpi 6 bądź 13
sierpnia.
PiSk

tych bramek miał trochę mniej.
Pozostaje mi wierzyć, że
obaj jeszcze długo będą stanowić o sile ofensywnej Concordii.
Trzeba pamiętać też o tym,
że sporo goli strzelali ostatnio
młodzieżowcy. Często były to
bardzo ważne bramki, jak Łukasza Czajki z Polonią Poraj,
czy Grzegorza Górki z Grodźcem.
Jeżeli o mnie chodzi to gole
może strzelać nawet Mirek Kuczera, byle Concordia wygrywała – odpowiada w swoim stylu
szkoleniowiec k nurowsk iej
drużyny.
Jak to zwykle w okienku
transferowym bywa, o kilku

zawodników Concordii pytają
inne kluby. Najlepszym dowodem na to są testy, jakie Karol
Pstuś przeszedł w II-ligowym
Rakowie Częstochowa. Ten sam
zawodnik otrzymał zaproszenie
na treningi III-ligowego Pniówka Pawłowice. Czy to oznacza,
że tego zawodnika w Concordii
już nie zobaczymy? Obecnie
trudno na to pytanie odpowiedzieć, tym bardziej, że zakończyło się jego wypożyczenie do
Knurowa z Górnika Zabrze.
O tym, w jakim składzie
osobowym Concordia rozpocznie przygotowania dowiemy
się już w poniedziałek.
PiSk

Grupa marzeń,
czy śmierci?
Wreszcie wakacje. Szkolne świadectwa już rozdane, walizki
w wielu przypadkach spakowane, czas więc na letnią labę. Na kilka, może nawet kilkanaście dni urlopu zasłużyli też nasi piłkarze.
Biało-czerwonym w takiej szkolnej skali ocen spokojnie można
wystawić „5” za pięć fajnych meczów w czasie Euro.
W porównaniu z wcześniejszymi turniejami to bardzo dobra
ocena, bo jak pamiętamy, zazwyczaj kończyło na marnej trójczynie
za trzy grupowe mecze: otwarcia, o wszystko i o honor.
Tym razem było inaczej mimo, że wśród grupowych rywali
nie uchodziliśmy za potentatów. Nam się oczywiście wydawało
inaczej, ale prawda była taka, że w rankingu FIFA byliśmy zdecydowanie za Niemcami, Ukrainą, a nawet Irlandią Północną. Nie
wspominając o Szwajcarii i Portugalii.
Jak było na francuskim turnieju doskonale pamiętamy. Z żadną z tych reprezentacji nie przegraliśmy w regulaminowym czasie
gry, a nawet w dogrywce.
To już jednak historia, a raczej jej fajniejszy rozdział.
Wróćmy jednak do grup. Już nie tych z turnieju Euro, a tych,
które obowiązywać będą w rozgrywkach 4 ligi. Mamy w niej
Concordię Knurów i groźnie brzmiące Wilki Wilcza. Ci, którzy
mieli nadzieję na bezpośrednie starcie tych drużyn muszą czuć się
zawiedzeni, bo kluby te znalazły się w różnych grupach.
Czy są to grupy marzeń, czy bardziej śmierci?
Na mój nos, grupa marzeń na tym szczeblu nie istnieje. Pozostaje zatem ciężka walka o uniknięcie piłkarskiej śmierci.
Piotr Skorupa

Tradycyjnie już do umiejętności czysto piłkarskich
zawodnicy będą musieli w nowym sezonie dodać
ambicję, bo bez niej trudno będzie o dobry wynik

przed podziałem drużyn na
dwie 4-ligowe grupy.
29 czerwca Wydział Gier
Śląskiego Związku Piłki Nożnej
przedstawił dwie propozycje
terminarza. Pierwsza zakłada inaugurację rozgrywek 13
sierpnia, dwie piłkarskie środy
w rundzie jesiennej i zakończenie tegorocznych zmagań 19
listopada. Druga przewiduje, że
sezon rozpocznie się 6 sierpnia,
dwie kolejki zostaną rozegrane
w środy, a zakończenie rundy
nastąpi 12 listopada.
Ta k ie propozycje nieco
dziwią, bo kluby od dawna są
przekonane, że sezon rozpocznie się 13 sierpnia. Tydzień
wcześniej wszyscy mają zaplanowane ostatnie gry kontrolne
(Concordia ma zmierzyć się
z Unią Racibórz).
Ostateczny termin rozpoczęcia sezonu zostanie wybrany prawdopodobnie 11 lipca
w czasie spotkania przedstawicieli wszystkich klubów.
Mając na uwadze reorganizację 3 ligi, nowy sezon na
szczeblu 4 ligi będzie wyjątkowy. W tej klasie rozgrywkowej
zagra aż siedmiu spadkowiczów, co teoretycznie znacznie
powinno podnieść poziom
sportowy.
Nowością jest też to, że
w każdej grupie zagra 18, a nie
jak dotychczas 16 drużyn.
Przejdźmy zatem do podziału na grupy. W pierwszej,
nazwijmy ją „knurowską” obok
Concordii zagrają: Szombierki
Bytom (spadkowicz), Ruch II
Chorzów (spadkowicz), Piast
II Gliwice (spadkowicz), Grunwald Halemba (spadkowicz),
Gwa rek Ta rnowsk ie Gór y,
Ruch Radzionków, Sarmacja
Będzin, RKS Grodziec, MKS

Skoczów (beniaminek), MKS
Lędziny (beniaminek), Orzeł
Mokre (beniaminek), Wilki
Wilcza (beniaminek).
Nie da się ukryć, że kilka
klubów do tej ligi nie pasuje.
– Kiedyś 4 liga to była 4
liga, teraz to zaledwie piąty
poziom rozgrywkowy i mnie
bardziej dziwił kiedyś pomysł
dodatkowej ligi niż teraz reorganizacja – to jeszcze raz słowa
Michała Budnego. – Czy takie
zespoły, jak Bełk, Zdzieszowice albo Szombierki, po latach
walki o awans i poniesionych
nakładach powinny grać z powrotem w 4 lidze, w której co
roku powtarza się sytuacja, że
kilka zespołów wychodzi wiosną
na boisko żeby – mówiąc kolokwialnie – dowlec się do końca
sezonu?
Jedno jest pewne, dla wielu
4-ligowców będzie to niezwykle
trudny sezon, po którym mogą
się znaleźć na piłkarskich peryferiach. Bo o spadek do Klasy
okręgowej nie będzie trudno,
tym bardziej, że do sezonu
2017/2018 nie przystąpi już 36
drużyn, a tylko 32.
O awansie do 3 ligi wciąż
decydować będzie barażowy
dwumecz pomiędzy najlepszymi zespołami z obu grup. 4 ligę
na pewno opuszczą ci, którzy
zakończą rozgrywki na miejscach 15, 16, 17 i 18. Czternaste
drużyny z obu grup rozegrają
baraż o utrzymanie.
Ilość klubów zdegradowanych może być większa, jeżeli
z 3 ligi lub wyższych klas rozgrywkowych spadną zespoły
ze Śląskiego Związku Piłki
Nożnej.
O co walczyć będą nasze
zespoły z Knurowa i Wilczy?
Piotr Skorupa
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Górnicy mieli swoje mistrzostwa

G

dy we Francji rozpoczynały się piłkarskie Mistrzostwa
Europy, w Knurowie rozgrywano finał kopalnianej spartakiady. Turniej potocznie nazywany przez uczestników
„Ryl Cup” to impreza mająca kilkudziesięcioletnią historię. I gromadząca na boisku wielu byłych – można rzec – profesjonalnych

zawodników, jak i piłkarzy amatorów. Ta mieszanka sprawia, że
wiele meczów stoi na wysokim poziomie.
Tegoroczne rozgrywki odbywały się na bocznym boisku Stadionu Miejskiego, gdzie można było zobaczyć m.in. takich „ligowców”, jak Jarosław Kupis. W spartakiadzie uczestniczył również

reprezentant Polski i uczestnik młodzieżowych mistrzostw Europy
– Łukasz Żyrkowski. Ponadto na murawie błyszczał Piotr Bysiec,
król strzelców zakończonego niedawno sezonu 3 ligi.

PiSk

Foto: Stefan Rusinowski

Zwycięzcy tegorocznej spartakiady na co dzień są pracownikami oddziału TW w Szczygłowicach

Najlepszemu bramkarzowi – Michałowi Fröhlichowi
– nagrodę wręczyli dyrektor kopalni Grzegorz
Michalik i dyrektor techniczny Tomasz Śledź

Pracownicy GG3 Knurów okazali się minimalnie gorsi od swoich finałowych rywali i zakończyli zmagania
na drugim miejscu

Statuetkę dla króla strzelców wywalczył
Łukasz Spórna (TW Knurów)

WYNIKI:
ELIMINACJE
TW Knurów – GG3 Szczygłowice
GG3 Knurów – GG1 Szczygłowice
GG2 Knurów – TW Szczygłowice
GG1 Szczygłowice – MM+MP Szczygłowice
MM+MP Knurów – TW Knurów
GG2 Szczygłowice – ME Knurów
GG1 Knurów – GG2 Knurów
ME Szczygłowice – GG2 Szczygłowice
GG3 Szczygłowice – MM+MP Knurów
ME Knurów – ME Szczygłowice
TW Szczygłowice – GG1 Knurów
MM+MP Szczygłowice – GG3 Knurów
PÓŁFINAŁY
TW Knurów – GG3 Knurów
TW Szczygłowice – GG2 Szczygłowice
MECZ O 3 MIEJSCE
TW Knurów – GG2 Szczygłowice
FINAŁ
GG3 Knurów – TW Szczygłowice

Tak zwany mały finał wygrali reprezentanci TW Knurów
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• K
 rólem strzelców został Łukasz Spórna (TW Knurów), który
na co dzień gra z Jedności 32 Przyszowice, a w spartakiadzie
zdobył 6 ligi.
• Między słupkami najlepiej spisywał się Michał Fröhlich (TW
Szczygłowice).
15

Knurów. Trwa weryfikacja projektów na wykorzystanie budżetu obywatelskiego

Fontanna, toaleta
czy wybieg dla psów?

Projekty już są, teraz czeka je weryfikacja, a w końcu – głosowanie mieszkańców.
W tym roku po raz pierwszy knurowianie bezpośrednio zdecydują, na co przeznaczyć środki
z tzw. budżetu obywatelskiego – w sumie prawie 800 tys. zł
Foto: Bogusław Wilk

dość różnorodne, zanim jednak trafią pod głosowanie mieszkańców, muszą przejść weryfikację.

Trzy tygodnie na głosowanie

Kiedy już poznamy samą listę projektów,
będzie czas na to, by zaznajomić się z nimi lepiej.
– Zależy nam na tym, by mieszkańcy, zanim pójdą
do głosowania, znali nie tylko tytuły projektów,
ale też ich szczegóły – mówi Joanna Dymkowska,
zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. - Dlatego
w każdym z rejonów odbędą się spotkania z mieszkańcami, z udziałem prezydenta.
Wreszcie przyjdzie czas na głosowanie. Może
w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Knurowa,
który ukończył 16 lat. Punkt głosowania będzie

się mieścił w Urzędzie Miasta (ul. Ogana 5), na
parterze. Czas na oddanie głosu jest długi – to
trzy tygodnie, od 19 września do 7 października,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
urzędu, a także w sobotę, 1 października (od
godz. 10 do 15). Na karcie do głosowania będzie
można postawić znak „X” przy maksymalnie
dwóch projektach. Każdy będzie w ybierał
spośród propozycji dotyczących jego rejonu zamieszkania. Karty będą wrzucane do urny.
– Do 12 października rozliczymy wszystkie
głosy i podamy do publicznej wiadomości, które
wnioski zostały wybrane przez mieszkańców –
informuje naczelnik Dymkowska. Realizacja
projektów nastąpi w 2017 roku.
Mirella Napolska

Szczygłowice

Przychodnia zyska
po przeprowadzce
Amatorzy rowerowych przejażdżek mają swoje trasy po knurowskich lasach,
teraz o odpowiednie ścieżki usiłują zawalczyć miłośnicy przechadzek
i nordic-walking

B

powodu ich odrzucenia). Do końca sierpnia lista
ta zostanie podana do publicznej wiadomości.

Jakie propozycje?

Na razie trudno powiedzieć, co ostatecznie
znajdzie się na liście. Wiadomo jednak, że mieszkańcy złożyli w sumie 31 projektów – po kilka
w każdym rejonie (od 4 do 10).
Wśród postulowanych inwestycji prym
wodzą place zabaw. Są też propozycje założenia
monitoringu, budowy toalet, parkingów czy
fontanny. Najwięcej pomysłów zrodziło się wśród
mieszkańców rejonu III (Stary Knurów) – dotyczy go aż 10 zgłoszonych wniosków, trzeba przyznać, dość różnorodnych. Choćby – ogrodzony
wybieg dla psów, w którym znalazłby się nawet
tor przeszkód dla czworonogów. Jest i coś dla
smakoszy, czyli „Knurów Grill Point” – miałby
to być I etap stworzenia Knurowskiego Centrum
Rekreacji i Wypoczynku „Błonia”. Największe
wrażenie robi pomysł budowy tężni solankowej.
Miałaby ona wykorzystywać solankę wypływającą przy szybie Foch. Tyle że projekt raczej się nie
zakwalifikuje – jego budżet (1 mln zł) przekracza
całą kwotę budżetu obywatelskiego, która ma
przecież wystarczyć na wykonanie 5 projektów.
Krywałdzianie (rejon IV) stawiają na wykorzystanie lasu. Jeden z wnioskodawców proponuje utwardzenie drogi do lasu, inny – nordic walking z instruktorem. Wśród projektów z rejonu
nr V najbardziej oryginalny dotyczy budowy toru
rowerowego „Pumptrack”.
Dwa pomysły z rejonu nr II dotyczą edukacji
– chodzi o utworzenie w MSP nr 2 pracowni robotycznej, a także o prowadzenie w tej placówce
treningów Biofeedback. Pomysły są, jak widać,

foto: Archiwum ZOZ w Knurowie

udżet obywatelski cieszy się coraz większą
popularnością, toteż nic dziwnego, że
w tym roku również Knurów zdecydował
się na wydzielenie z miejskich środków sumy,
o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio
mieszkańcy. To oni sami zgłaszają pomysły,
a w końcu – oni też wybiorą najciekawsze z nich
do realizacji. W założeniu może to być inwestycja, remont albo przedsięwzięcie kulturalne czy
społeczne.
W Knurowie na budżet obywatelski przeznaczono w tym roku łącznie 797 235 zł. Dla potrzeb przedsięwzięcia miasto podzielono na pięć
rejonów. Mieszkańcy każdego z nich wybiorą,
który projekt w ich rejonie powinien być zrealizowany. Na każdy rejon przypada po 159 447
zł – tyle maksymalnie można wydać na realizację
wybranego projektu. Jeśli jakiś projekt pochłonie
mniej środków, wówczas to, co zostanie, wróci do
budżetu miasta.
Do 27 maja mieszkańcy mogli składać
wnioski z propozycjami. Teraz specjalny zespół
miejskich urzędników weryfikuje wnioski pod
względem formalno-prawnym i merytorycznym.
W razie jakichkolwiek niedociągnięć osoba
zgłaszająca projekt zostanie powiadomiona
o jednorazowej możliwości uzupełnienia czy
modyfikacji wniosku. Będzie miała na to 7 dni.
Czas przewidziany na tę weryfikację upłynie
5 sierpnia. Co dalej? Zaopiniowane wnioski zostaną przekazane miejskiej Komisji ds. Budżetu
Obywatelskiego, która zdecyduje, czy dany wniosek jest zasadny. Do 26 sierpnia ma zostać zatwierdzona ostateczna lista tych projektów, które
zostaną dopuszczone do publicznego głosowania, a także tych niedopuszczonych (z podaniem

Trwa adaptacja pomieszczeń w bloku przy ul. Staszica 1 na
potrzeby Przychodni Rejonowej nr 3. Kiedy pierwsi pacjenci
zostaną przyjęci?

Z zewnątrz wiele nie widać, ale w środku budynku praca wre...

N

a parterze bloku przy ul. Staszica 1 praca
wre. Firma wyłoniona w przetargu tworzy
w tym miejscu dwa gabinety lekarskie, jeden
diagnostyczno-zabiegowy, przestronną poczekalnię, rejestrację, toalety dla mężczyzn, kobiet i osób
niepełnosprawnych, pokój socjalny dla personelu
i pomieszczenie porządkowe.
– Przychodnia w nowym miejscu na pewno
będzie ładniejsza i wygodniejsza – nie ma wątpliwości dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Knurowie, Tomasz Pitsch. – Także standard będzie
dużo wyższy od tego, który jest w przychodni na
Alei Piastów.
Projektant zadbał, by wszystkie pomieszczenia
były dostępne z korytarza i doświetlone naturalnym światłem. Wyjątkiem ma być korytarz i poczekalnia. Finał prac przewidziano na koniec wakacji.

Nie oznacza to, że już we wrześniu przychodnia
przyjmie pierwszych pacjentów. Dyrektor Pitsch
tłumaczy, że dodatkowy miesiąc potrzebny jest na
przeprowadzkę przychodni z mieszkań przy Alei
Piastów, odbiór Sanepidu i dopełnienie wszelkich
formalności z Narodowym Funduszem Zdrowia.
– Myślę, że lekarze zaczną przyjmować w nowym miejscu od października – dodaje. – Nadal
będzie to pediatra i dwóch lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej. Nie przewiduję zmian, chyba
że zwiększy się zainteresowanie pacjentów naszą
przychodnią.
Przypomnijmy, że przenosiny przychodni są
możliwe dzięki przychylności gminy Knurów, która – poprzez MZGLiA – udostępnia odpowiednie
lokum w miejskim budynku.
/g/

