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Knurów. Kupcy walczą o klientów, czyli...

- Markety nas zabijają - wzdycha sprzedawczyni
z knurowskiego targu. - Tam jest muzyczka, tam jest
miło. Ceny, Chiny i promocje... Inni, wydłużając
godziny pracy we wtorki i czwartki do 16.00, dodają:
- Chcemy przypomnieć klientom, że jesteśmy, że na
nich czekamy

P

Knurów. Rozbudowa monitoringu Straży Miejskiej

Plac i cmentarz
w oku kamery

We wtorek Straż Miejska wzbogaciła system
monitoringu o kolejne dwie kamery. Strzec
one będą m.in. skweru przy ul. Ogana i rejonu
Miejskiego Gimnazjum nr 1

Z
Foto: Paweł Gradek

ani Janina handluje w Knurowie od 1991 roku. Najpierw
sprzedawała kwiaty i warzywa
z działki. Promienieje na wspomnienie czasów, gdy stała przy kopalnianej
bramie z wczesną cebulką ułożoną na
kocu rozłożonym na masce samochodu. Opowiada, że w godzinę wszystkie
warzywa znajdowały nabywców.
- Sweterków z Węgier nie musiałam
nawet rozwieszać - uśmiecha się gliwiczanka. - Ludzie brali towar prosto
z torby.
Czasy się zmieniły. Dziś pani
Janina tęsknym wzrokiem wypatruje
klientów.
- Córka mówi do mnie: „Mamo,
skończyłabyś już z tą pracą”, ale wtedy
odzywa się mój wnuczek ekonomista:
„Babciu, dla ciebie taki trening to jest
dobry”.
Obok kramu pani Janiny ekspozycja z dziecięcych ubranek. Atutem
każdej z tych rzeczy jest krajowa metka. Niestety, młode matki sięgają po
nie z rezerwą.
- Wstydzą się rzeczy z targu - przypuszcza sprzedawczyni. - A przecież to
są ubrania bardzo dobre gatunkowo,
często tańsze od tych z sieciówek. U
nas nie ma problemu ze zwrotem czy
reklamacją.
Kolejny kram. Handlująca mówi,
że trwa. Trwać będzie tak długo jak
istnieć będzie targowisko. Lubi tę pracę, choć - jak przyznaje - coraz bardziej
zaczyna ona przypominać żebractwo.
- Markety nas zabijają - wzdycha.
- Tam jest muzyczka, tam jest miło.
Ceny, Chiny i promocje... A tu?

- Same zalety - mówi sprzedawca
różności. - Patrz, pan, jakie solidne,
polskie narzędzia.
- Ile tu zdrowej i ekologicznej
żywności! - wskazuje sprzedawczyni.
- Sery, ryby, wędliny, jaja - wszystko
świeże i smaczne.
W czasach taśmowej produkcji to
niewątpliwe atuty. Wiedzą o nich ci,
którzy ściągają na targ w każdą sobotę.
Kupcy chcieliby, aby to miejsce żyło
także w tygodniu, dlatego, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom klientów,
wydłużyli pracę we wtorki i czwartki
do godz. 16.00.
- Chcemy w ten sposób zawalczyć
też o młodych klientów, którzy pracują

Knurów

Kilometry rur

Trwa wymiana instalacji gazowej na III
Kolonii. To przedsięwzięcie duże – trzeba
wymienić około 6,5 km rur – i konieczne,
bo stara instalacja ma już swoje lata
i dalsze jej używanie byłoby po prostu
niebezpieczne
Foto: Mirella Napolska

Foto: Paweł Gradek

Targowisko różności

i nie mają możliwości do południa zrobić u nas zakupów - mówi pan Daniel.
- Akcja potrwa do świąt. Dowiemy się
wtedy, czy pomysł się sprawdził.
Zachęca, by klienci nie zapominali o starej części targowiska, gdzie
czekają na nich miejscowi handlarze
ze swoim asortymentem.
Czy wrócą czasy, gdy w tygodniu
handel kwitł na targu nawet do późnych godzin popołudniowych? Sprzedawcy są ostrożni w przewidywaniach.
Przyznają, że w ydłużenie godzin
pracy to pierwsza próba w walce o
przetrwanie.
Paweł Gradek

O

szczegółach inwestycji napiszemy wkrótce.
Tymczasem – o głosach mieszkańców, dla
których rozkopywanie chodników – konieczne
przy tego rodzaju pracach – jest sporą niedogodnością.
- To nie do pomyślenia żeby zrobić takie wykopki – mówi pan Tomasz, który zadzwonił do naszej
redakcji. – Którędy teraz powinniśmy chodzić? Jak
mają sobie poradzić osoby z wózkami. Co mają powiedzieć rodzice dzieci chodzących tędy do szkoły?
Trudno wypuścić dziecko samo, jeśli ma iść ulicą.
- Fatalnie się chodzi – przyznaje spotkana na
spacerze kobieta z wózkiem. – Ale trzeba to znieść.
Jesteśmy już przyzwyczajeni do czegoś takiego,
niedawno było podobnie przy pracy wodociągów.
- Ludzie są dziwni. Nie rozumieją, że to po
prostu trzeba zrobić? – dziwi się z kolei Krzysztof
Stefanek, mieszkaniec domu przy ul. Słoniny. – A
bez kopania nikt instalacji gazowej nie wymieni.
Firma jest w porządku – panowie ciężko pracują,
nie obijają się. Dwa dni wcześniej informują, że
będą tu robić, a to, co rozkopują, poprawiają.
Czemu niektóre fragmenty chodników nie
zostały zrekonstruowane tuż po dekonstrukcji? Pracownicy prowadzący wymianę instalacji tłumaczą,
że każdy fragment chodnika musi zostać rozkopany
przynajmniej dwa razy – ten drugi raz po to, by
płynnie przejść z używania starej instalacji na nową.
Więcej na ten temat – w jednym z najbliższych
wydań.

a blisko 63 tys. zł Straż Miejska
zakupiła dwie kamery obrotowe z osprzętowaniem oraz dwa
monitory.
Decyzję o montażu urządzeń u
zbiegu ul. Koziełka i drogi prowadzącej do cmentarza oraz na latarni
przy ul. Ogana podjęto biorąc m.in.
pod uwagę zgłoszenia płynące od
mieszkańców. Wielu alarmowało,
że na starym cmentarzu dochodzi do
libacji i spotkań młodzieży. Niepo-

koiły też sygnały o dewastacjach na
nowym placu zabaw przy ul. Ogana.
Kamery mają ukrócić tego typu
zachowania. Co więcej, będą też
strzegły rejonu gimnazjum, a więc
i boiska MSP-1, oraz fragmentu ul.
Koziełka. Strażnicy będą też mieć
oko na to, co po godzinach dzieje się
wokół Urzędu Miasta.
Dodajmy, że obecnie bezpieczeństwa w mieście strzeże 18 kamer.
/g/

Sprzątanie Świata – Polska

Nastolatki posprzątają
W piątek, 16 września, odbędzie się akcja
„Sprzątamy Powiat Gliwicki 2016”. Aktywny
udział zapowiedzieli uczniowie okolicznych
szkół i podopieczni placówek społecznych

W

piątkowy finał ogólnopolskiej
akcji po raz kolejny włącza się
Powiat Gliwicki. Uczyni to poprzez
placówki oświatowe i społeczne. Udział
wezmą: Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół
Zawodowych Nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie,
Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w
Pyskowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Dom Pomocy
Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach,
Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
w Pilchowicach.
Uczestnicy poświęcą piątek na

sprzątanie terenu wokół swoich placówek oraz wymagające porządkowej
interwencji miejsca w rodzinnych
miejscowościach. Urzędnicy zadbają
o worki na odpady i rękawice, a także
o odbiór zebranych śmieci przez specjalistyczne firmy.
Akcji towarzyszy konkurs plastyczny dla szkół ponadgimnazjalnych
i DPS-ów. Jego uczestnicy mają za zadanie wykonanie pracy nawiązującej
do akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki
2016”.
Na przeprowadzenie akcji powiat
przeznaczył 10 tys. zł ze swojego budżetu.

/sisp, bw/
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Tyle zostało z pojemnika
na makulaturę po pożarze,
do jakiego doszło w czwartek
przy ul. Szarych Szeregów.
Komart liczy straty

Knurów

Ucierpiał
motorowerzysta

Knurów

Pojemnik
poszedł z dymem

Samochód
wyjeżdżający
z przysklepowego
parkingu zderzył
się z motorowerem
jadącym ulicą
Witosa
o wypadku doszło w poniedziałek, 12 września. Było około
godz. 13.20, kiedy 62-letni kierowca
volkswagena passata wyjeżdżał z parkingu obok Biedronki, usytuowanego
przy ul. Witosa. Jak podaje policja,
knurowianin nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu mężczyźnie kierującemu motorowerem. Jednoślad nadjeżdżał od strony skrzyżowania z ul. 1
Maja. Doszło do zderzenia pojazdów.
Volkswagen wyszedł ze zdarzenia
niemal bez szwanku, widocznym śladem zajścia było naderwane mocowanie tablicy rejestracyjnej. Ucierpiał natomiast 61-letni kierowca motoroweru
– doznał ogólnych potłuczeń i otarć
naskórka, podejrzewano też pęknięcie
kostki strzałkowej prawej nogi.
Na miejscu wypadku pojawiły się:
pogotowie ratunkowe, policja i straż
pożarna. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi Wydział Kryminalny KMP
w Gliwicach.
Gdy dojdzie do wypadku, kierowcy jednośladów w oczywisty sposób są

Foto: Paweł Gradek

D

bardziej narażeni na obrażenia. Tym
razem, przy prawie zerowej prędkości
samochodu, obyło się bez tragedii.
Przy okazji warto wspomnieć
o sprawie, na którą zwracają uwagę
kierowcy korzystający z parkingu przy
Biedronce. Otóż rząd samochodów
stojących na miejscach parkingowych
wzdłuż Witosa utrudnia widoczność
wyjeżdżającym na ulicę z głębi par-

kingu. Kierowcy narzekają też na
niewystarczającą szerokość wyjazdu
z parkingu – gdy jeden samochód
wyjeżdża, a drugi wjeżdża, trudno im
się minąć, a czasem wręcz nie sposób.
Wszyscy uczestnicy ruchu w tym rejonie powinni mieć to na uwadze i na
wszelki wypadek zachować szczególną
ostrożność.
MiNa

Knurów

Groził, że zabije

Komisariat Policji w Knurowie prowadzi postępowanie
w sprawie 33-latka, który najpierw zakłócał porządek
w sklepie przy ul. Kazimierza Wielkiego, a później
groził strażnikom miejskim, że ich pozabija

S

Strażnicy zauważyli go dopiero
w rejonie ul. Chrobrego. Widok
mundurowych wyzwolił w 33-latku
agresję. Wulgarnie się o nich wyrażał, grożąc, że ich pozabija.
Strażnicy użyli środków przymusu bezpośredniego, obezwładniając knurowianina i skuwając go
kajdankami. To jednak wcale nie

pohamowało zatrzymanego. Nadal
obrażał i groził śmiercią.
33-latek t ra f i ł do Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach, by
w y trzeźwieć. Teraz odpowie za
znieważenie munduru i kierowanie
gróźb karalnych.
/g/

Wykonane z włókna szklanego
pojemniki stały się łatwym celem
wandali. Tylko na początku roku
spłonęło ich w Knurowie aż 11!
Jakby tego było mało, od płonących
pojemników zajęły się wtedy dwa
samochody.
Koma r t osz acowa ł wówcz as
straty na 20 tys. zł. Sprawę zgłosił
policji, w yznaczając dodatkowo
nagrodę pieniężną za wskazanie
piromana.
Niestety, póki co podpalacza nie
udało się schwytać.

Knurów

Pilchowice

Po nitce
do kłębka

Kto podrzucił 3 worki ze śmieciami w okolice wiaduktu przy ul.
Niepodległości? Wszystko wskazuje
na to, że tę zagadkę uda się rozwikłać, bowiem wśród śmieci strażnicy znaleźli faktury i rachunki zawierające dane osobowe. Sprawę bada
Komisariat Policji w Knurowie.
/g/

/g/

Okazja czyni
złodzieja

Takiej okazji w postaci uchylonego
okna złodziej nie mógł przepuścić. 6
września, około godz. 20.40 dostał się
do domu jednorodzinnego, skąd skradł
500 zł, złotą biżuterię o wartości około
1500 zł oraz... pistolet hukowy. Właściciel oszacował straty na 2900 zł. Sprawę
bada Komisariat Policji w Knurowie.
/g/

reklama

kąd w mężczyźnie tyle agresji?
Być moż e to w i na w y pitego
alkoholu. Tak czy siak krewkiego
klienta trzeba było jakoś uspokoić,
dlatego obsługa sk lepu przy ul.
Kazimierza Wielk iego wezwa ła
na pomoc strażników miejskich.
Kiedy patrol przybył na miejsce,
awanturnika już w sklepie nie było.

Ogień pojawił się przy śmietniku około godz. 15.30. Na razie
trudno powiedzieć, czy ktoś podpalił materac ustawiony między pojemnikami na segregowane śmieci,
czy może wrzucił odpaloną zapałkę
do dzwonu na makulaturę. Zastęp
strażaków z Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie szybko ugasił ogień. Niestety, z pojemnika na
papier została tylko stopiona masa.
Okoliczni mieszkańcy z dezaprobatą przyglądali się skutkom
działania podpalacza, zwłaszcza że
to nie pierwszy taki przypadek.
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Gierałtowice. Co było przyczyną wypadku podczas lekcji?

Szkoła nie pęka

ogłoszenie

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21.09.2016 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.

Specjalna komisja wyjaśni, dlaczego podczas
lekcji w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka
w Gierałtowicach spadł z sufitu płat tynku, raniąc
jedną z uczennic

Z

arówno obowiązkowy przegląd
budowlany z początku czerwca,
jak i kontrola przeprowadzona
pod koniec sierpnia przez inspektora
bhp nie wykazały w gierałtowickiej
szkole żadnych usterek zagrażających
bezpieczeństwu dzieci. Dlatego to,
co wydarzyło się 5 września w czasie
lekcji przyrody, wprawiło dyrekcję
i organ prowadzący (Urząd Gminy
Gierałtowice) w osłupienie.
- Na początku lekcji, kiedy nauczycielka zapisywała temat na tablicy,
rozległ się huk - opowiada Urszula
Cieślik, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.
- Z sufitu na dwie ławki spadł 1 m²

tynku. Poszkodowana została jedna z
uczennic.
Szkoła powiadomiła o wypadku
wszystkie służby, organ prowadzący
oraz rodziców poszkodowanej uczennicy. Dziewczynka trafiła do szpitala,
gdzie zszyto jej ranę. Tego samego dnia
wróciła do domu.
Pani dyrektor dementuje informacje podawane przez portale internetowe, jakoby tuż po wyjściu uczniów z
sali z sufitu odpadła reszta tynku.
- Dzieci, co zrozumiałe, wystraszyły się. Od razu zaprowadziliśmy je do
innej sali, gdzie lekcje były kontynuowane - dodaje.
Równolegle zapadła decyzja, by

2)

3)
4)

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Foto: Bogusław Wilk

Wjazd z ul. Książenickiej
na teren przy Biedronce
utrudnia poprzeczny uskok

- Ślimac zy się naprawa ul.
Książenickiej, ślimaczy, ale w
ogóle dobrze, że idzie ku lepszemu. Jednak zanim robotnicy
całkiem z niej zejdą, chcę podzielić się swoimi obserwacjami.
Pierwsza dotyczy wjazdu z ul.
Książenickiej na teren Biedronki.
Asfalt na jezdni jest równiuteńki,
naprawdę super, ale na samym
wjeździe pozost awiono kilkucentymetrowy uskok. Trzeba go
pokonywać bardzo ostrożnie, bo
można sobie oponę uszkodzić.
Druga sprawa dotyczy tego „falującego” odcinka przy lesie. Był

/pg/

1)

32 332 63 77

sygnały czytelników

Fale zniknęły,
uskoki są nadal

wyłączyć z użytkowania cały segment
(2 sale lekcyjne, 3 gabinety i świetlicę) do czasu, aż komisja złożona
z w ykonawcy prac budowlanych,
przedstawiciela organu prowadzącego, inspektora nadzoru budowlanego
i dyrektorki szkoły wyjaśni powody
nieszczęśliwego zdarzenia.
Segment, w którym doszło do
wypadku, został oddany do użytku
2 lata temu. W tym czasie nie było
żadnych niepokojących oznak, że bezpieczeństwu uczniów może cokolwiek
zagrażać.
- Żadnych pęknięć, żadnych rys dodaje dyrektor Cieślik.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
29.06.2016 r. oraz 10.08.2016 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:

naprawiany etapami. I to nie tylko widać, ale też czuć. Bo na styku starego i nowego asfaltu nie
jest równo, powstał poprzeczny
uskok. Dużo nie trzeba, by to naprawić, ale jeśli przez 3 tygodnie
nikt (?) tego nie zauważył, więc
jest ryzyko, że tak zostanie...
K.

Może schody
odblaskowe?

- Urząd przy Ogana został przebudowany. I to dobrze, bo dla mieszkańców to zmiana na lepsze. Ale
mam propozycję, która może być
bardzo dobrze przyjęta przez osoby mające problem z chodzeniem.

Myślę, że warto byłoby oznaczyć
stopnie schodów tak, by były lepiej
widoczne. Może taśmą odblaskową,
a może w jakiś inny sposób, są na
to dobre sposoby. Dla młodszych to
może żadne ulepszenie, ale dla starszych, nie tak sprawnych jak przed
laty, byłoby to pomocne. Wiem, że
jest winda, ale mimo wszystko dzielę się takim pomysłem.
Knurowianka

Życzliwość
nie szkodzi

- Mam swoje lata, jeżdżę po
świecie i nasunęła mi się taka
refleksja: jesteśmy za mało życzliwi dla siebie. Brak nam takiego
luzu jak mają południowcy, brak
uprzejmości typowej dla Anglosasów, a za dużo naburmuszenia
i skrywanej tuż pod skórą agresji.
No i potem dzieje się, co dzieje:
wyzywamy się od baranów na drogach, debili w kolejkach itd., itp.
Cwaniactwo i pogarda rządzi. Nie
podoba mi się to. Wiadomo, każdy
ma jakieś problemy, ale odrobina
ludzkiej życzliwości nie zaszkodziłaby. Przeciwnie: zrobiłaby wiele
dobrego. Warto o tym pomyśleć,
zapamiętać i... stosować.
Marzena
Not. bw

5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania
projektu zmian Statutu Miasta Knurów,
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Knurów zbadanie realizacji inwestycji „Termomodernizacji
budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz
z modernizacją w/w budynku oraz dobudową windy
i rekonstrukcją terenu w rejonie w/w budynku”,
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Knurów kontroli w zakresie legalności sprawowania
mandatu przez radnego Rady Miasta Knurów,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania osobom ﬁzycznym i wspólnotom mieszkaniowym
dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów
na doﬁnansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej,
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/721/14 Rady Miasta
Knurów z dnia 17 września 2014r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom
podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy
publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do
udzielania tych ulg,
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom
organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora
ﬁnansów publicznych,
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych w Knurowie,
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Centrum
Edukacji w Knurowie do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia
w zamian udziałów.

10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa

Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
ponownie akredytowany przez ministra zdrowia
Ponad 200-letnia działalność szpitala przekłada się na stałe doskonalenie zarówno
infrastruktury jak i wyposażenia w sprzęt medyczny oraz poprawę jakości
świadczonych usług, czego dowodem jest ponowne uzyskanie przez Szpital
Akredytacji

U

reklama

zyskanie akredytacji wiąże
się z dobrowolnym poddaniem się przez Szpital ocenie
z e w n ę t r z nyc h w i z y t at or ów
z C e nt r u m Mon it orow a n i a
Jakości w Krakowie.
To bardzo znaczący certyf i k at , p on ie w a ż wd ro ż en ie
zewnętrznych systemów kon-
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Zapraszamy personel lekarski
i pielęgniarski do współpracy.
Dokumenty aplikacyjne prosimy
składać w kadrach osobiście lub
za pośrednictwem poczty na adres:
Szpital Chorób Płuc
im. św. Józefa w Pilchowicach,
ul. Dworcowa 31,
44-145 Pilchowice

troli ja kości jest najlepszym
mierni k iem i g wa ra ntem
w ł a ś c i w i e w y k o r z y s t a nyc h
środków na świadczenia zdrowotne. To również gwarancja,
ż e pr z e s t r z e g a ne s ą pr aw a
pacjenta, a opieka w szpitalu jest
profesjonalna i na najwyższym
poziomie.

Jeśli potrzebujesz pomocy
- skontaktuj się z nami!
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Knurów. Milionowe oszczędności w przetargu, czyli...

Kolej
na drugi tor
Foto: Justyna Bajko

Skanska zaoferowała 24,6 mln zł
w przetargu na rewitalizację drugiego
toru linii kolejowej nr 149 na odcinku
Knurów-Leszczyny. To o 12 mln zł mniej
niż zakładał budżet PKP PLK S.A.

Knurów. Budżet obywatelski

Głosowanie tuż, tuż...

Lada dzień knurowianie zdecydują, na co
przeznaczyć w przyszłym roku niemal 800 tys. zł
w ramach budżetu obywatelskiego. Najpopularniejsze
pomysły poznamy za niespełna miesiąc

W

Knurowie na potrzeby
budżetu obywatelskiego
zagwarantowano dokładnie 797 235 zł. Miasto zostało podzielone na pięć rejonów. Na każdy
z nich przypada identyczna kwota:
159 447 zł.
Rozpoczęta w kwietniu procedura zbliża się do finału. Spośród 31
wniosków (przy czym dwa wnioski
dotyczyły takiego samego zadania
i w tej samej lokalizacji - zgodnie z
regulaminem zostały one połączone),
zgłoszonych przez mieszkańców w
ramach poszczególnych rejonów, do
kolejnej fazy przeszło 18 propozycji. Pełny wykaz można znaleźć na
stronie internetowej Urzędu Miasta
(www.knurow.pl w zakładce „budżet
obywatelski”; warto też zaglądnąć
na naszą witrynę (www.przegladlokalny.eu) i wczytać się w artykuł pt.
„Znamy projekty do budżetu obywatelskiego”).

Wzór karty
do głosowania
w ramach
budżetu
obywatelskiego

C

zy Skanska dokończy rewitalizację linii kolejowej nr 149 na
odcinku Knurów-Leszczyny? Jest na
najlepszej drodze, aby tak się stało.
Nie dość, że w ubiegłym roku wzorowo wywiązała się z remontu toru
nr 1, to teraz jej oferta cenowa przebiła pozostałych 10, które złożono
w przetargu. Ostatecznie o wyborze
wykonawcy zadecydują: cena, okres
gwarancji i termin realizacji robót.
Dodajmy, że Skanska zaoferowała ukończenie rewitalizacji toru
30 października 2017 roku, dając na
nią 72 miesiące gwarancji.

Twój głos i wybór

O tym, które projekty zostaną
przeznaczone do realizacji, mieszkańcy zdecydują w głosowaniu, przeprowadzonym między 19 września
a 7 października 2016 roku. Prawo
głosu będzie mieć każdy mieszkaniec
Knurowa, który w dniu oddania głosu ukończył 16 lat.
Punkt głosowania znajdzie się
w budynku Urzędu Miasta przy ul.
Ogana 5. Będzie otwarty w godzinach

Losowanie?
Też możliwe...
J e ś l i w t r a kc i e g ł o s o w a n i a
mieszkańców w danym rejonie
dwa projekty otrzymają równą – największą liczbę głosów,
uprawniających do realizacji
pr oje k t u, o pie r ws ze ń s t wie
rozstr z ygnie losowanie. Zos t anie ono pr zepr owadzone
pr zez Pr zewodniczącego Komisji Skrutacyjnej w obecności członków komisji. Autorzy
projektów zostaną wcześniej
powiadomieniu o ter minie i
miejscu losowania.

pracy urzędu (pamiętajmy, że w środy
UM jest czynny dłużej, do godz. 17.30).
Z myślą o tych, którzy w tygodniu nie
będą w stanie znaleźć wolnej chwili,
punkt głosowania będzie też czynny w
sobotę, 1 października, w godz. 10-15.
Został y przygotowane odpowiednie karty do głosowania. Głosowanie będzie się odbywać poprzez
ich wypełnienie (postawienie znaku
„X” przy maksymalnie dwóch wybranych projektach) i wrzucenie do
urny (będzie sprawdzana tożsamość
głosujących, adres zamieszkania i
data urodzenia).

Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości.

Koniec zwieńczy dzieło

Projekty wyłonione w wyniku
głosowania zostaną ujęte w ramach
środków przeznaczonych na budżet
obywatelski do projektu budżetu
Knurowa na 2017 rok.
W każdym rejonie do wykonania
trafi zwycięski projekt. Pieniądze
niewykorzystane w rejonie w danym
roku kalendarzowym pozostaną w
budżecie miasta.
/bw/

Co dalej?
19.09.2016 - 7.10.2016 r.: głosowanie mieszkańców na zatwierdzone projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego;
do 12.10.2016 r.: podanie do publicznej wiadomości wyników
głosowania.

Przegląd Lokalny Nr 37 (1226) 15 września 2016 roku

Zakres prac obejmie kompleksową przebudowę sieci trakcyjnej
na odcinku 11 km i rozjazdów,
wymianę nawierzchni kolejowej,
remont dwóch wiaduktów i pięciu
przepustów oraz urządzeń do sterowania ruchem. Wszystko po to, by
usprawnić ruch pociągów towarowych, poprawić przepustowość trasy
oraz pozwolić pociągom zwiększyć
prędkość do 80 km/h.
PKP PLK zakłada, że rewitalizacja 11-kilometrowego odcinka toru
rozpocznie się jeszcze w tym roku.
/g/

śladem naszych publikacji

Śmietnik pełen
problemów

- Po przeczytaniu artykułu o śmietniku przy ul. Koziełka naszła mnie
refleksja, że w pierwszej kolejności o porządek powinni zadbać sami mieszkańcy. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo sama niejednokrotnie byłam
świadkiem jak dzieci porzucały wory z odpadkami obok zamkniętego śmietnika. A przecież każdy dostał klucz.
Druga sprawa, kto udostępnił klucze panom, którzy grzebią w śmietniku
i rozrywają te worki? Później wszyscy narzekają na smród, na szczury, na
gołębie i rozgardiasz w śmietniku.
Poza tym mieszkańcy, zamiast składać wielkie gabaryty na placyku gospodarczym przy śmietniku, porzucają je w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Mieszkanka z ul. Koziełka
not. /g/
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Podłączenie z dotacją
Knurów. Czasu coraz mniej...

Do 3 tys. zł dotacji można otrzymać z budżetu Knurowa na inwestycje
w kanalizację sanitarną. Formalności nie są skomplikowane, ale czasu
coraz mniej – do końca października

Nie przyłączać?
Zła decyzja...
Kilka miesięcy temu Najwyższa Izba
Kontroli wer yfikowała „działania
organów gmin na rzecz zwiększenia
liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej”. Prześwietliła też
Knurów.
NIK pozyt ywnie oceniła działalność gminy. Sformułowała pr zy
tym wnioski, które niekoniecznie
spodobają się właścicielom nieruchomości w Knurowie. Tym, którzy
niezgodnie z przepisami pozbywają
się ścieków. Najwyższa Izba Kontroli
wniosła m.in. o „egzekwowanie, na
drodze administracyjnej, od właścicieli zobowiązanych do podłączenia
nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej realizacji tego obowiązku”. Oczekuje też podjęcia „systematycznych działań nadzorczych
w celu sprawdzania prawidłowości
realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku gromadzenia
nieczystości ciekłych w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych oraz
częstotliwości ich opróżniania”. Mówiąc wprost: z terenu gminy powinny zniknąć dziurawe, z przelewami,
szamba.

Sanitarny obowiązek
Po kilku latach intensywnych prac
dobie g ł o końc a p or z ądkowanie
gospodarki ściekowej gminy. Tam,
gdzie powst ała sieć kanalizac ji
sanitarnej, na właścicielach nieruchomości powstał obowiązek podłączenia się do tej sieci.
- Zwolnienie z tego obowiązku może
nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w
przydomową oczyszczalnię ścieków,
spełniającą wymagania określone
w przepisach odrębnych, przed oddaniem do użytku sieci kanalizacji
sanitarnej – zastrzega Anna Lewandowska z Urzędu Miasta, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
Wobec mieszkańców, którzy nie
przystąpią do czynności skutkujących przyłączeniem nieruchomości
do w ybudowanej sie c i s anit arnej, zgodnie z przepisami zostanie
wszczęte z urzędu postępowanie
administracyjne i wydana decyzja
nakazująca wykonanie tego obowiązku.
- Konsekwencją niespełnienia obowiązku może być na ł oże nie na
zobowiązanego grzywny celem przymuszenia – przestrzega naczelnik
Lewandowska.
Koszty wykonania przyłącza ponoszą właściciele nieruchomości,
przy czym (zgodnie z uchwałą Rady
Miasta) osoby fizyczne i wspólnoty
mieszkaniowe mogą ubiegać się o
dofinansowanie takiej inwestycji.

Porządkowanie
gospodarki
ściekowej trwało
pięć lat
– w ramach zadania
wykonano m.in.
62 km kanalizacji
sanitarnej
i deszczowej

W

przypadku inwestycji związanych z kanalizacją, dotacją objęte są podłączenia do
sieci kanalizacji sanitarnej, wykonane
i odebrane przez PWiK w Knurowie.
Warunek: odbiór musi nastąpić do 31
października 2016 roku. Zostało więc
półtora miesiąca.
Dotacja może być przyznana w
wysokości:
80 zł – do jednego metra bieżącego podłączenia,
200 zł – do jednej studni zabudowanej na podłączeniu,
ale łącznie nie więcej niż 3 tys. zł.

/bw/

Niespełna połowa

Jak postarać się
o dotację?

Trzeba złożyć w Urzędzie Miasta
w ypełniony wniosek. Formularze
dostępne są w Biurze Podawczym
UM (ul. Ogana 5, parter) i na stronie
internetowej www.knurow.bip.info.pl
(zakładka: dotacje na przedsięwzięcia
proekologiczne). Do wniosku należy
dołączyć załączniki: oświadczenie o
prawie do nieruchomości (lub wyciąg
z ksiąg wieczystych) oraz – w razie
potrzeby – zgodę właściciela bądź zarządcy budynku. Dołączyć trzeba też
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego podłączenia,
sporządzoną przez uprawnionego
geodetę i protokół odbioru przez
PWiK (kserokopie obydwu dokumentów, potwierdzone za zgodność przez
wnioskodawcę).
Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane według kolejności
wpływu do UM. Pozytywna weryfikacja wniosku otwiera drogę do zawarcia
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samorządów w regionie promuje działania na r zec z ochr ony
środowiska udzielając dotacji na
proekologiczne inwest ycje. Do
tych, pozytywnie się wyróżniających, gmin należy Knurów. Można
dyskutować, czy 3 tys. zł to dużo,
czy mało, ale warto o nie się postarać...

umowy pomiędzy wnioskodawcą i
miastem.

Pozytywne rozpatrzenie

wniosku jest podstawą do zawarcia
umowy. Umowa określa przeznaczenie
i kwotę dotacji, a także termin i sposób
rozliczenia zadania objętego dotacją
oraz termin wykorzystania dotacji
(termin nie jest jednoznaczny z datą
wypłaty/przelewu).
Rozliczenie dotacji odbywa się w
oparciu o umowę na odbiór ścieków,
zawartą z PWiK, oraz oświadczenie o
likwidacji lub zaprzestaniu wykorzy-

stywania zbiornika bezodpływowego
do odprowadzania ścieków bytowych
(szamba) i mapę (oryginał) zasadniczą
z naniesionym wybudowanym podłączeniem (wydaną przez Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Gliwicach). Niewywiązanie się z umowy w ciągu 5 lat
skutkuje zwrotem dotacji z odsetkami.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miasta – Wydziale
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska (tel.
32 339 22 99).
Bogusław Wilk

Foto: archiwum PWiK w Knurowie

ogłoszenie

INFORMACJA
UWAGA
Urząd Miasta Knurów przypomina, że mieszkańcy miasta mogą
skorzystać z udzielanej przez Gminę dotacji celowej na doﬁnansowanie kosztów wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej
na inwestycje wybudowane i odebrane przez PWiK sp. z o.o.
w Knurowie do dnia 31 października 2016 r. Zasady przyznawania
dotacji oraz tryb ich udzielania określa Uchwała nr XLI/584/13 Rady
Miasta Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r., z późniejszymi zmianami.
Wnioski i druki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
oraz w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. F. Ogana 5.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska nr tel: 32/339 22 99.
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Knurów

Jaki grzyb, nie każdy widzi
Choć zbieranie grzybów kojarzy się przede wszystkim
z wędrowaniem po leśnych kniejach i radością
z każdego znalezionego borowika, nie traćmy
czujności. Bo jak w powiedzeniu: wszystkie grzyby
są jadalne, choć niektóre tylko raz...

Muchomor też smaczny

Wiedzę o tym, jakie grzyby zbierać
większość grzybiarzy otrzymuje w
spadku po dziadkach i rodzicach. Stąd
popularność domowych sposobów,
które mają na 100 proc. rozstrzygać,
czy dany grzyb jest jadalny.
- Pamiętam, że ciocia zawsze lizała
grzyby – jeśli był gorzki, znaczy trujący.
Dopiero po latach dowiedziałem się, że
np. muchomory sromotnikowe ładnie

pachną i są smaczne… - opowiada
pan Piotr.
Lizanie, wkładanie srebrnej łyżeczki czy cebuli do gotujących się
grzybów – znawcy ostrzegają: te sposoby nie działają! Ocenianie „ na oko”
też bywa nieskuteczne, bo niektóre z
trujących grzybów łudząco przypominają jadalne. Zbieracze najczęściej
mylą muchomora sromotnikowego
z gąską zielonkawą i muchomora jadowitego z czubajką kanią. Jeśli więc
mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto
skorzystać z porady fachowców – te
bezpłatnie oferuje m.in. Powiatowa
Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w
Gliwicach (ul. Banacha 4). Wystarczy
przynieść (najlepiej w godzinach rannych, stacja jest czynna od godz. 8, od
poniedziałku do piątku) świeże grzyby, na miejscu przejrzy je kwalifikator.
Zatrucie grzybami jest bardzo niebezpieczne. Na przykład toksyny zawarte w sromotniku sieją spustoszenie
w organizmie i prowadzą do śmierci.
- W przypadku zatrucia istotna jest
szybka reakcja. Gdy po spożyciu grzybów występują nudności, bóle brzucha,
biegunki, skurcze mięśni i podwyższona
temperatura, należy wywołać wymioty i

natychmiast zgłosić się do lekarza – informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. – Pamiętajmy, że przy zatruciu
muchomorem sromotnikowym występuje faza pozornej poprawy, po której
stan chorego gwałtownie się pogarsza.
Na szczęście do zatruć dochodzi
stosunkowo rzadko.
- W tym roku w województwie
śląskim nie odnotowaliśmy zatrucia
grzybami – informuje Beata Kempa,
rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w
Katowicach.

Na grzyby!

Wyprawa na grzyby to rozrywka
dla całej rodziny. Zadbajmy jednak o
to, by była bezpieczna – nie tylko dla
nas, ale również dla lasu.
- Krew mnie zalewa, gdy widzę
śmieci porzucone w lesie albo zniszczone grzybnie – mówi pan Piotr. – To, że
jakiś grzyb nie nadaje się do jedzenia
dla ludzi, nie znaczy, że nie jest potrzebny. Zdarza się, że grzybiarze zachowują się, jakby las należał do nich.
Nieprawda - w lesie wszyscy jesteśmy
gośćmi. I warto o tym pamiętać…
Jb

Dzik jest dziki

Foto: Bogusław Wilk

S

chyłek lata. Sezon grzybowy w
pełni.
- Ale wysyp słaby… W naszych lasach więcej grzybiarzy niż
grzybów – śmieje się pan Piotr, który
zbiera grzyby od dziecka. – Bo jak to
mówią, grzyb z grzybem się nie zejdzie,
ale grzybiarz z grzybiarzem zawsze.
Grzybobranie to nasza narodowa
tradycja. Rozpisywał się o niej Adam
Mickiewicz, śpiewali panowie z Kabaretu Starszych Panów. W lasach co rusz
można natknąć się na wędrującego z
koszykiem grzybiarza, wpatrzonego
w ściółkę i zaglądającego za drzewa.
Grzybobranie przypomina poszukiwanie skarbów.
- Tak, bo trzeba mieć też sporo
szczęścia. Nie wystarcza wiedza – mówi
pan Piotr.
Uspokajająca cisza, zapach mchu,
słońce z trudem przedzierające się
przez korony drzew – w lesie łatwo się
zapomnieć.
- Gdy człowiek skupia się na tym,
aby znaleźć borowika, zapomina o
bożym świecie. Pamiętam, jak raz zgubiłem się w lesie i przez cztery godziny
szukałem miejsca, gdzie zostawiłem
samochód – opowiada pan Piotr. – Od
tamtej pory zabieram kompas.

Taaaki okaz to marzenie
każdego grzybiarza...

To warto wiedzieć
Wybierając się na grzybobranie, warto pamiętać o kilku zasadach:
Zbieraj tylko grzyby znane, co do których nie masz wątpliwości (warto
korzystać z atlasów, ale nic nie zastąpi praktyki i stuprocentowej pewności);
Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe (pod kapeluszem mają
ułożone obok siebie rureczki, przypominające gąbkę), ponieważ w tej grupie
nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia.
Grzyby śmiertelnie trujące występują jedynie wśród grzybów blaszkowych;
Nie zbieraj grzybów bardzo młodych, gdyż łatwo wówczas o pomyłkę w rozpoznaniu gatunku;
Nie zbieraj grzybów starych i przejrzałych, nasączonych wodą czy zapleśniałych, ponieważ nawet jadalne, mogą spowodować zatrucie;
Nie zbieraj grzybów rosnących w pobliżu miejsc składowania odpadów,
rosnących przy drogach o dużym natężeniu ruchu, ponieważ grzyby łatwo
wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia;
Grzyby wykręcaj z podłoża w całości, gdyż jest to niezbędne do prawidłowej
oceny gatunku;
Grzyby zbieraj wyłącznie do łubianek lub przewiewnych koszyków, a nie do
plastikowych wiader i toreb foliowych, w których łatwo się kruszą, łamią oraz
ulegają zaparzeniu i zepsuciu;
Nie podawaj potraw z grzybów małym dzieciom, osobom starszym i chorym,
ponieważ są ciężkostrawne.
Źródło: Państwowa Inspekcja Sanitarna
reklama

Ostatnio dosyć głośno było o niezwykłych leśnych spotkaniach z dzikami. Co
zrobić, gdy na drodze grzybiarza stanie dzik?
- Przede wszystkim żadnych gwałtownych ruchów. Należy delikatnie się odsunąć i odejść. Nie zaczepiać, nie dotykać! – radzi leśniczy Piotr Nieszporek
z Nadleśnictwa Rybnik. – Bo gdy dzik zacznie nas gonić, zostaje tylko jedno
– wrzask i ucieczka, ile sił w nogach.
Piotr Nieszporek zauważa, że dziki to nie jedyne zagrożenia.
- W naszych lasach równie niebezpieczne są żmije i kleszcze – tłumaczy. – Warto
się przed nimi zabezpieczyć.
Jak? Oczywiście nie krótkie spodenki i sandały. Taki ubiór do lasu to marny
pomysł, nawet w upalne dni. Najlepsze jest wysokie obuwie – trekkingowe
lub kalosze (gdy las jest „czysty”, lepsze są te pierwsze, gdy mokro i sporo
chaszczy, zdecydowanie sprawdzą się tradycyjne gumowce).

foto-migawka

Foto: Bogusław Wilk
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Knurów. Rozrywka

„Jo jest Abraham...” – śpiewał Duo Fenix

W słonecznym kręgu
To ostatnia okazja tego lata - w niedzielne popołudnie
knurowianie lubiący klimat śląskich biesiad wybrali
się na skwer z estradą plenerową przy ul. 1 Maja. Do
wieczora bawili się na festynie, którego gwiazdą był
zespół Duo Fenix

T

egoroczny wrzesień przynosi
nam pogodę niczym w środku
lata, toteż nic dziwnego, że
chętnych do zabawy i tym razem nie
brakowało. Cykl plenerowych imprez, organizowanych przez Centrum
Kultury z inicjatywy radnych – Piotra
Barchańskiego, Mariana Gruszki i
Włodzimierza Gwiżdża – wpisał się
już na dobre w miejski kalendarz, ma
nawet swoich stałych bywalców.
- Jak nie mamy innych planów,
chętnie tu przychodzimy całą rodziną. Dzieciaki mają zabawę, a
wiadomo: radość dzieci to chwila
oddechu dla rodziców – śmieje się
pani Agnieszka.

Jak zwykle, na festynie nie brakowało atrakcji dla najmłodszych:
było ulubione przez dzieciaki malowa nie t wa rz y, popcorn i wata
cu k rowa, d mucha ńce, k a r u zela,
kule wodne, euro-bungie... A przede
wszystkim wspólne zabawy i konkursy prowadzone na scenie kręgu
w przerwach pomiędzy kolejnymi
„ s z l a g r a m i ”, w y ś pie w y w a ny m i
przez gwiazdę festynu. Był nią Duo
Feniks – Dwa Fyniki, czyli Krystyna
Dubik i Waldemar Kołaczyk. Duet
z Opolszczyzny przyciągnął miłośników śląskiej piosenki biesiadnej
w różnym wieku.
- Znam te ich piosenki z radia,

ale na żywo jest jeszcze lepiej, weselej – mówi pani Barbara. – A i
wzruszyć się czasem można. Gdyby
nogi były silniejsze, to bym jeszcze i
potańczyła.
Zabawę na scenie prowadził Marek Malarz Biesiadny, pamiętany
dobrze przez słuchaczy dawnego
knurowskiego Radia FAN.
Niedzielny festyn był ostatnią w
tym sezonie biesiadą organizowaną
przy estradowym „kręgu”. Na kolejne
ich sympatycy muszą poczekać przynajmniej do wiosny.

Tańczyli dorośli..

MiNa
Foto: Mirella Napolska

Publiczność świetnie się bawiła przy
śląskich szlagrach

...i dzieci

Knurów, Gliwice. Sprawy konsumenta

Do pieczywa grzybki gratis
W

niedzielę, 4 września, pani
Łucja wybrała się na zakupy
do hipermarketu Tesco Extra w
gliwickiej „Europie Centralnej”. A
że w domu nie miała akurat pieczywa, kupiła chleb tostowy. Był
przeceniony o połowę, najwyraźniej
ze względu na kończący się termin
przydatności do spożycia – data wybita na opakowaniu to 5 września.
- Kiedy wróciłam do domu, byłam głodna – opowiada nasza Czytelniczka. – Chciałam zrobić sobie
kanapkę, a tu taka niespodzianka.
Można się wściec. Otruć nas chcą, czy
co? Jak można coś takiego sprzedawać? – pyta retorycznie pani Łucja.
Co można w takiej sy tuacji
zrobić? Wyprzedaż towarów z kończącym się terminem ważności to
częsta praktyka w wielu sklepach.

8

Foto: Mirella Napolska

- Taki chleb wczoraj kupiłam, może ktoś chce się poczęstować? – pyta
sarkastycznie knurowianka, pokazując nam bochenek z nalotem zielonej
pleśni. Biuro prasowe sieci sklepów przeprasza

Wyraźnie widać,
że ten chleb
ze świeżością
ma niewiele
wspólnego...

Czy w takich przypadkach kupujący
powinien zachować czujność? Czy
jest do tego zobowiązany? Czy też w

dalszym ciągu za stan produktu odpowiada sprzedawca?
- W chwili zakupu produkt ma się

nadawać do spożycia, więc opisana
sytuacja nie powinna mieć miejsca –
mówi rzecznik powiatowy rzecznik
konsumentów Ryszard Kowrygo. –
Druga sprawa to podejrzenie, że nie
tylko ta osoba kupiła chleb z pleśnią
– być może narażona była na to większa ilość klientów. Nie każdy kupujący
dostrzeże, że produkt jest zepsuty,
zwłaszcza jeśli to osoba starsza, a w
sklepie jest sztuczne oświetlenie. Co
innego sprzedawca wykładający towar
– to przecież zawodowiec.
Jak radzi rzecznik, w takich przypadkach można nie tylko zażądać
zwrotu wydanej sumy, ale i powiadomić o fakcie Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Katowicach, a
także sanepid.
Biuro Prasowe Tesco Polska, do
którego skierowaliśmy kilka pytań
związanych z „przygodą” pani Łucji,
zapewnia nas, że oferowanie świeżych
i pełnowartościowych produktów jest
dla tej sieci priorytetem.
– Posiadamy szereg zasad i procedur, które zapewniają najwyższą
jakość artykułów. Jeśli zdarzy się, iż
mimo restrykcyjnych zasad sprzedaży,

produkt nie spełnia wymagań klienta,
może go oddać w sklepie uzyskując
zwrot pieniędzy. W tym przypadku,
jeśli doszło do sprzedaży produktu
niespełniającego oczekiwań klientki, w
imieniu firmy pragniemy przeprosić i
zachęcić do zwrotu produktu – podsumowuje Biuro Prasowe Tesco Polska.
Można domniemywać, że w tym
konkretnym przypadku nie było złej
woli sprzedawcy, lecz po prostu poważne niedopatrzenie. Tymczasem
w niektórych sklepach zdarza się, że
gra z klientem jest nieczysta – data
ważności tłoczona na opakowaniu
bywa celowo zaklejana, aby dostęp
do niej był utrudniony. To niedopuszczalne. Mało tego – klient powinien
mieć dostęp do informacji, że powodem przeceny produktu jest właśnie
upływający termin przydatności.
Nie wszędzie może na to liczyć. Jeśli
chcemy mieć jak najmniej niemiłych
niespodzianek, wszystko, co nam
pozostaje, to zwracać uwagę na daty
ważności. Choć i to, jak widać, nie
gwarantuje, że nasz produkt nada się
do spożycia.
MiNa
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Knurów, Pilchowice

Szczęść Boże Pszczelarzom!

W sobotę Rejonowe Koło Pszczelarzy z siedzibą
w Knurowie świętowało swoje 90. urodziny

P

szczoły są bezcenne nie tylko
dla wielbicieli miodu. Ich praca
jest ściśle związana z istnieniem
nas, ludzi. Wykonują około 80 procent
pracy przy zapylaniu roślin – strach
pomyśleć, co byśmy jedli, gdyby nie
one. Tym cenniejsza jest pasja osób
takich jak członkowie knurowskiego
Koła, któremu w tym roku „stuknęła”
dziewięćdziesiątka.
Rocznicowe obchody rozpoczęły
się mszą odprawioną w kościele w
Pilchowicach, a stamtąd przeniosły się
do pobliskiej restauracji Miwa. Wśród
gości zaproszonych przez jubilatów
byli: prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Zbigniew Bińko,
wiceprezes ŚZP Maria Loska-Minas,
prezydent Knurowa Adam Rams,
zastępca wójta gminy Pilchowice
Aleksandra Skwara, prezes Stowarzyszenia Drobnego Inwentarza Grzegorz
Kroczek, sołtys Leboszowic Alfred
Wilczek, kapelan śląskich pszczelarzy
ks. Grzegorz Kotyczka i pszczelarze z
zaprzyjaźnionego koła z CzerwionkiLeszczyn. Prezydent, wójt i prezesi
ŚZP na ręce prezesa knurowskiego
Koła, Andrzeja Kopernika, złożyli listy
gratulacyjne i upominki.
- Dziękuję wam za tę pasję – mówił
prezydent Adam Rams, podkreślając
też wkład pszczelarzy w edukację
młodych pokoleń.
- Niech pszczoły będą zdrowe, a
miód niech płynie strumieniami – życzyła gospodarzom wicewójt Aleksandra Skwara.
Prezes Bińko przypomniał, że
główną pracą w ykony waną przez
pszczoły nie jest produkcja miodu, lecz
zapylanie i że w dzisiejszych czasach
pszczół jest zdecydowanie za mało.
- Potrzebujemy w Polsce około 2
milionów pszczelich rojów, a mamy
niewiele ponad milion – mówił Zbigniew Bińko.
Andrzej Kopernik, prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy z siedzibą w
Knurowie, wręczył gościom pamiątkowe tabliczki z podziękowaniami.
Przypomniał też historię Koła, którego
początki mają związek z powstaniem
kopalni w Knurowie. Do pracy przy

wydobyciu węgla ciągnęli ludzie z
różnych stron, z rozmaitymi zainteresowaniami. Jednym z nich był Mikołaj
Długaj z Paniówek. Pszczelarz z wielką
pasją zaraził nią kolegów i w 1926 roku
założył wraz z nimi Koło Pszczelarzy,
zostając jego pierwszym prezesem.
Przez lata istnienia Koło kilkakrotnie
zmieniało nazwę, przeżywało lepsze
i gorsze chwile. Poważne osłabienie
działalności organizacji nadeszło wraz
z II wojną światową. Z kolei złoty czas
pod względem liczby członków przypadł na okres, kiedy za PRL-u obowiązywały kartki na cukier (do Koła
należało wówczas ponad sto osób!).
Teraz czasy są inne i na szczęście nikt
nie zostaje pszczelarzem z tęsknoty
za słodyczą. Raczej – z czystej chęci
pszczelarzenia. I choć to pasja absorbująca, chętnych ostatnio przybywa.
W 2005 roku Koło liczyło 29 członków,
którzy mieli 390 uli. Dziś zrzesza już
38 osób z 825 ulami. Należą do niego
pszczelarze z Pilchowic, Stanicy, Wilczy, Książenic, Kamienia, Żernicy, Nieborowic, Gliwic-Bojkowa i Knurowa.

foto-migawka
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- A będzie nas jeszcze więcej – zapowiada Andrzej Kopernik. – Mamy
czterech kandydatów, którzy wkrótce
zostaną członkami. To stosunkowo
młodzi ludzie, około czterdziestki.
Czyli idealnie, bo kto chce pszczelarzyć,
musi być ustatkowany, prowadzić
ustabilizowane życie. Trzeba tej pasji
poświęcić trochę czasu, ale jak już człowiek zacznie, traktuje to jak rodzone
dziecko. Cieszy się tym, co stworzył.
Obchodom jubileuszu towarzyszył sztandar, który też ma ciekawą
historię. Został ufundowany w 1986
roku (30 lat temu!), a na jednej ze
stron ma napis: „Szczęść Boże Pszczelarzom”. Umieszczenie takiego hasła
w tamtych czasach nie było łatwe –
członkowie Koła musieli się wykazać
sprytem. W pierwotnej, oficjalnej
wersji, napis na sztandarze głosił:
„Szczęść Naszym Pszczelarzom”.
Nieoficjalnie zaś wykonano łatkę ze
słowem „Boże”, którą naszyto w stosowne miejsce – pasuje tam jak ulał.

Pszczelarze otrzymali okolicznościowe tabliczki.
Wręczali je prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy
Zbigniew Bińko i prezydent Knurowa Adam Rams
Wiceprezes Maria Loska-Minas wraz z podziękowaniami
za współpracę została obdarowana wyjątkową różą
(z rąk prezesa Andrzeja Kopernika)

MiNa

Foto: Mirella Napolska

Foto: Mirella Napolska

Zaproszenie na Festiwal Miodu
Pszczelarze zapraszają na najbliższą sobotę, 17 września,
do „Młynówki” w Leboszowicach, na Festiwal Miodu. Jedną
z atrakcji będzie pokaz sprzętu pszczelarskiego pod hasłem
„Pszczelarstwo wczoraj, pszczelarstwo dziś”. W programie
też, oczywiście, degustacja miodu, a przygrywać będzie
zespół Holidays.

informacja własna

9

ROZMAITOŚCI

www.przegladlokalny.eu

rozrywka nr 37

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Wiktoria Grzyb z Knurowa

ur. 7.09.2016 r., 3220 g, 51 cm

Michał Noskowicz z Knurowa

Lilianna Płuciennik z Knurowa

ur. 7.09.2016 r., 3000 g, 53 cm

Amelia Gawlik z Gliwic

ur. 9.09.2016 r., 3220 g, 52 cm

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

Kacper Kośka z Knurowa

ur. 6.09.2016 r., 3220 g, 54 cm

ur. 8.09.2016 r., 3300 g, 51 cm

Kacper Niewelt z Ochojca

ur. 12.09.2016 r., 3480 g, 55 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
35/2016 brzmiało: „GAŚNICA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Łucja Plaza. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Nikodem Nowak z Gliwic

ur. 12.09.2016 r., 3350 g, 52 cm

Jagoda Stryczek z Knurowa

ur. 13.09.2016 r., 2720 g, 49 cm

16 - 21 września 2016 r.
16:00 Bridget Jones 3

15 września 2016 r.

18:15 Bridget Jones 3
20:30 Bridget Jones 3

37

Lena Szymik z Czerwionki-Leszczyn
ur. 13.09.2016 r., 3780 g, 53 cm

Kamil Juraszek z Zabrza

ur. 14.09.2016 r., 3410 g, 55 cm,

informacja własna wydawcy

16:00 Mój przyjaciel smok
18:00 Destrukcja
20:00 Mechanik: Konfrontacja

www.kinoscenakultura.pl

Urodziny
w kinie

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry

i zabawy z animatorem, prezenty dla
solenizanta i uczestni ków zabaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.
pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Knurów. Wędkowanie na Moczurach

Z łowieniem jak z życiem

Szczupaki nie
stanęły okoniem

Józef Rozmus został zwycięzcą niedzielnych
Zawodów o Mistrza Spinningu na stawie
nr 37, popularnie określanym jako „Zalane”,
w Szczygłowicach

Najlepsi wędkarze niedzielnych zawodów
w Szczygłowicach

Ryby dają doskonały pretekst do spotkania
– w sobotę Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną i Polski Związek
Wędkarski Koło nr 28 zorganizowały „Wędkowanie
ma Moczurach”

T

e wrześniowe spotkania na
Moczurach stały się tradycją.
Już po raz dziesiąty niepełnosprawni i ich bliscy ze Stowarzyszenia wraz z wędkarzami zjawili się tu,
aby łowić, kibicować i po prostu miło
spędzić kilka wspólnych godzin. I
choć samo wędkowanie kojarzy się
z ciszą i ma w sobie coś z medytacji,
to jednak, jak się okazuje, może być
świetną okazją do otwierania się na
innych.
- Nie jest łatwo tu dojechać autobusem w sobotę – mówi mama
Olka z Żernicy. – Ale gdybyśmy sobie
odpuścili ten konkurs, Olek by mnie
w domu zamęczył, tak mu zależało,
żeby tu być.
Czas na Moczurach jest zorganizowany tak, aby nikt tu się nie nudził.
Oprócz wędkowania są różne zabawy
integracyjne, biesiadowanie i rozmo-

awody zorganizowało Stowarzyszenie Wędkarskie „Górnik”.
- Udział wzięło 19 zawodników –
mówi prezes stowarzyszenia Leszek
Rejkowicz. – Ośmiu z nich mogło cieszyć się z udanego połowu. Zdobyczą
były szczupaki i okonie.
Szczególne powody do satysfakcji miał zwycięzca – Józef Rozmus.
- To nie znaczy, że pozostali się
zmartwili – śmieje się prezes Rej-

kowicz. – Znamy się i szanujemy,
toteż potrafimy docenić osiągnięcia
kolegów. Rzecz jasna z nadzieją,
że następnym razem to nam się
poszczęści.
Drugie miejsce zajął Tomasz
Duziak, trzeci był Krzysztof Kondziołka, a czwarty Piotr Jurski.
/bw/

Foto: Artur Socha/iknurow.pl

Dożynki w Wilczy i Nieborowicach

Plonem dobra zabawa

W ubiegły weekend mieszkańcy Wilczy
i Nieborowic świętowali dożynki. Pogoda dopisała,
podobnie jak dobry humor uczestników obu imprez

wy przy stole ustawionym w pobliżu
stawu, w cieniu sosen.
W konkursie wystartowało 28
uczestników. Każdy z nich miał swojego opiekuna z Koła i kwadrans na
wędkowanie. Tym razem, co prawda,
ryby wyjątkowo słabo brały – tylko
sześciorgu uczestników udało się
coś złowić – ale to wcale nie zepsuło
nastrojów.
- Wszystko w Stowarzyszeniu odbywa się pod kątem oswojenia naszych
niepełnosprawnych z normalnym życiem – mówi Urszula Krawczyk, prezes
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. – Wędkowanie pomaga im
nauczyć się, że istnieje coś takiego jak
konkurencyjność, przypadek. Dawniej
bywało, że jak ktoś nie złowił ryby albo
nie znalazł się na podium, było mu
przykro. Teraz jest inaczej – wiedzą już,
że ryba da się złowić albo nie i nie ma
się czym przejmować.

W sobotnim konkursie I miejsce
zajął Maksymilian Kaletka, który złowił ryby o łącznej wadze 135 g. Drugi
był Adam Rozental (105 g), a trzeci
– Aleksander Kopański (85 g). Pierwsza trójka otrzymała puchary, które
wręczali prezes Koła nr 28 Damian
Chlubek i wiceprzewodniczący Rady
Miasta Jerzy Pach. Medale zaś czekały
na wszystkich uczestników konkursu,
a nawet – na gości. W końcu każdy na
niego zasłużył.
- Serdecznie dziękujemy wszystkim
gościom, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością – mówi Urszula Krawczyk.
– Dziękujemy Kołu nr 28. Osobne
podziękowania składam Stefanii Chlubek, która co roku wkłada dużo serca w
przygotowanie naszego wędkowania.
Następne takie spotkanie – zapewne za rok.

B

rązowy medalista z Rio w Wilczy? Tego dnia wszystko było
możliwe. Tuż za naszą narodową
dumą przemaszerowali pretendenci
do podium w Tokyo i eko kaczki.
Trzeba przyznać, że mieszkańcom
nie brakowało fantazji w doborze
przebrań. Równie ciekawie było
podczas wspólnej biesiady przy pi-

wie i śląskim kołoczu.
Także Nieborowice, korzystając z pięknej pogody, bawiły się do
późnego wieczora przy śląskich
szlagierach. Wcześniej mieszkańcy
podziękowali za plony podczas
mszy św.
Foto: Andrzej T. Knapik,
Agnieszka Górecka

MiNa
Foto: Mirella Napolska

reklama

Olek Kopański tego dnia miał
szczęście do ryb - zajął II
miejsce

Wędkowanie to okazja do spotkania

Z
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK . Tel. 32 236 57 0 6 Knurów,
793 181 986.

37-49/16

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

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

27-39/16

www.przegladlokalny.eu

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 48 m2,
Knurów, ul. Spółdzielcza. Tel. 513 571 593

34-37/16

EDUKACJA
English lessons. Tel. 792 237 177

35-43

Język niemiecki – korepetycje, matura,
egzaminy – muttersprachler. Tel. 693 685 420

38-39/16

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
35-40/16

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

PRZETARG

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

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza drugi przetarg na najem lokali użytkowych o pow.
19,29 m2, 9,64 m2, 22,13 m2 przy ul. Szpitalnej 8 .
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone
na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta. (www.knurow.bip.info.pl)
Informacji można zasięgnąć w Dziale Administracji MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18

30-51/52/16

14-39/16

Szukam pracy w charakter ze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
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

DAM PRACĘ
Dociepleniowców, pracowników budowlanych zatrudnimy. Tel. 509 675 020

36-38/16

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarzy, murarzy, stolarzy i ogrodników. Mile widziani emeryci. Tel. 696 413
216 lub 660 795 216
37-41/16

POSZUKUJEMY Kolportera ulotek reklamowych, praca na terenie Śląska. Wysokie
wynagrodzenie. Telefon kontaktowy: 501 676
679 (godz. 08:00-16:00)
36-39/16

Praca Serwisant-Instalator sieci teleinformatycznych - umowa o pracę, dobre zarobki.
Tel. 505 089 859

37-40/16

Przyjmę pracownika na docieplanie budynków. Tel. 602 407 190

37/16

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie informuje, że na drugi przetarg z dnia 24.08.2016
na najem lokali użytkowych o pow. 14,82 m2, 16,50m2 , 25,95m2,
15,65m2, 45,96m2, 18,15 m2 przy ul. Szpitalnej 8 i pow. 16,85 m2 przy
ul. Staszica 1 nie wpłynęła żadna oferta.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone
na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta. (www.knurow.bip.info.pl)
Informacji można zasięgnąć w Dziale Administracji MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18

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:
- wykaz nr 8/GB/16 nieruchomości lokalowej przewidzianej do zbycia
na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej,
- wykaz nr 9/GD/16 nieruchomości gruntowych przewidzianych
do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Zatrudnię barmankę. Tel. 32 445 06 71

32-39/16

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

Zatrudnię pana do montażu mebli.
Tel. 513 030 301
37/16

30-51/52/16

M ę żc z y zna lat 4 4 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

FINANSE
P O Ż YC Z K I K RÓT KOT E R M I N O W E .
Tel. 32 348 61 68, 504 819 404. Pośrednik
CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

36-39/2016 BOLD

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 666
13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/16-odw.

MOTORYZACJA
Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
31-39/16

NIERUCHOMOŚCI

Do wynajęcia kawalerka Knurów ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953
36-37/16

D o w ynaj ę c ia kawaler ka w K nurowie.
Tel. 793 003 767

36-37/16

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Powierzchnia
około 80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12.
Tel. 696 444 726
34-40/16Y

S p r ze d a m d z i a ł kę b u d o w l a n ą 12 , 5 a
Krywałd. Tel. 507 925 080

35-37/16
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Rekordowo,
ale za krótko

43 tysiące 113 osób skorzystało z uroków
kąpieliska Leśne Zacisze, ale po upalnym
minionym weekendzie pojawiły się głosy,
że obiekt mógł być czynny nieco dłużej

P

rzypomnijmy, że był to
pierwszy sezon po modernizacji tego obiektu.
Kąpielisko przez kilkanaście
miesięcy było całkowicie przebudowywane tak, by spełniało
standardy miejsca do bezpiecznego i atrakcyjnego rodzinnego
wypoczynku.
Z danych, jakimi dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, miniony sezon w porównaniu z poprzednimi, sprzed
modernizacji, był rekordowy
jeżeli chodzi o liczbę osób, które
korzystały z nowego kąpieliska.
- To pokazuje, że miasto dokonało prawidłowego wyboru
decydując się na taką inwestycję
- mówi Krzysztof Stolarek, dyrek-

tor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, który administruje
obiektem. - Spodziewaliśmy się
dużego zainteresowania wypoczynkiem na kąpielisku, chociaż
trzeba pamiętać o tym, że tego typu
obiekty „żyją” tylko wtedy, gdy jest
odpowiednia pogoda. Nasz sezon
trwał dokładnie 79 dni. Część z
nich ze względu na warunki atmosferyczne była „martwa”.
Mając to na uwadze uważam, że możemy być zadowoleni
z liczby odwiedzających nas osób.
Frekwencyjny rekord padł w
niedzielę 28 sierpnia, gdy sprzedano 3485 biletów.
- To był rzeczywiście rekordowy dzień, ale prawda jest też
taka, że oprócz 28 sierpnia, od

połowy tego miesiąca obserwowaliśmy coraz mniej osób na kąpielisku - kontynuuje Krzysztof
Stolarek. - Sezon zakończyliśmy
4 września, identycznie jak miało to miejsce na kąpieliskach w
Gliwicach, Zabrzu czy Łaziskach
Górnych.
Nie da się ukryć, że mając
na uwadze piękną pogodę panującą w miniony weekend,
mieliśmy zapytania, dlaczego
kąpielisko jest nieczynne skoro
jest upał. Odpowiadam więc, że
taka decyzja była uwarunkowana wieloma czynnikami i nie byliśmy na rynku jedynymi, którzy
zakończyli sezon po pierwszym
wrześniowym weekendzie.
Jednym z powodów podjęcia

takiej decyzji były problemy
z zatrudnieniem ratowników,
którzy w większości wraz z początkiem września wrócili do
swoich obowiązków szkolnych
i zawodowych. A pamiętać należy, że możemy zatrudniać
tylko ratowników wysoko wykwalifikowanych i odpowiednio
przygotowanych do pracy w
warunkach otwartego kąpieliska.
Niestety takich osób jest za mało
na rynku pracy.
W dni, gdy z knurowskiego
obiektu korzystało najwięcej
osób, dało się zauważyć problemy kierowców, którzy nie
mieli gdzie zaparkować swoich
samochodów. Ten problem nie
dotyczy jednak tylko Knurowa.
Setki samochodów pozostawionych na poboczach dróg, na
trawnikach i w innych miejscach
poza tymi wyznaczonymi do
parkowania to obrazek, który
można zaobserwować praktycznie w każdym mieście, gdzie

funkcjonuje kąpielisko.
- Trudno się z tymi obserwacjami nie zgodzić. Parkingi
rzeczywiście są za małe, ale patrząc na nasze podwórko trzeba
pamiętać o tym, że Leśne Zacisze
jest usytuowane w sąsiedztwie
ronda i lasów - mówi Krzysztof
Stolarek. - Mieliśmy do wyboru,
albo większy parking i mniej
miejsca do opalania, albo większa przestrzeń do wypoczynku a
mniej miejsc parkingowych. Postawiliśmy na więcej miejsca dla
wypoczywających, co nie znaczy,
że zlekceważyliśmy potrzeby osób
zmotoryzowanych. Dla nich powstał tak zwany górny parking
mieszczący kilkadziesiąt aut.
Krzysztof Stolarek nie ukrywa, że po tegorocznych doświadczeniach zastanowi się również
nad wydłużeniem przyszłorocznego sezonu.
- To oczywiste, że chcemy,
by ten obiekt tętnił życiem jak
najdłużej, ale trzeba pamiętać,

że jest to kąpielisko i rządzi się
swoimi prawami - to jeszcze raz
dyrektor MOSiR-u. - Przygotowując plan na przyszły rok na
pewno rozważymy kilka nowych
propozycji dla mieszkańców
naszego miasta. Być może poszerzymy gamę imprez rekreacyjno-sportowych, dodając coś nowego
do dotychczasowych turniejów
siatkarskich i piłkarskich.
Pomyślimy o osobach, które
preferują różne formy rekreacji:
rowerową, biegową, spacery,
nordic walking, by stworzyć dla
nich miejsce, gdzie można sobie
urządzić przerwę, usiąść na kocu
lub ławce i odpocząć. Najmłodsi
mogliby w tym czasie korzystać z
placu zabaw.
Jak widać pomysłów jest
mnóstwo, ale najważniejsze, by
plan działania na nowy sezon
dopasować zarówno do możliwości organizacyjnych i oczekiwań mieszkańców Knurowa.

noślązaków deportowanych w
1945 roku do ZSRR.
- Na trasie biegu odwiedzano wszystkie sanktuaria maryjne
- informuje Bogusław Szyguła,
kustosz knurowskiej Izby Tradycji, który wchodził w skład
komitetu organizacyjnego tego
przedsięwzięcia. - W Knurowie
odwiedzono dwa kościoły, świętych Cyryla i Metodego oraz św.
Antoniego, gdzie znalazła schro-

nienie Piękna Madonna z Knurowa, Matka Pięknej Miłości nasza najstarsza Ślązaczka, która
jest jednocześnie Orędowniczką
Emigrantów i Pocieszycielką
Wywiezionych Górnoślązaków
do ZSRR.
Przy pomnijmy, że bieg
upa m ię t n ia ł 333. rocz n icę Odsiecz y Wiedeńsk iej,
jak również 1050. rocznicę
Chrztu Polski

Ze Szczyrku via Knurów do Wiednia
Ruszyli 7 września ze Szczyrku, dwa dni później byli
w Knurowie, a po kolejnych dwóch dniach, już
na terytorium Austrii, kończyli Bieg Odsieczy Wiedeńskiej

Część sztafety, która pokonała knurowski
odcinek tego przedsięwzięcia
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Czesław Kostrzak z Endurance
Solidarni.
Powitanie sztafety miało
miejsce na rondzie „Cztery
pory roku”, gdzie stawili się
m.in. przedstaw iciele k las
mu ndu row ych w Z espo ł u

Szkół Zawodowych nr 2.
Następnie biegacze w asyście
wozów policji i straży miejskiej
przebiegli ulicami Knurowa do
Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 2, gdzie zapalono znicze pod
tablicą upamiętniającą GórFoto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

- Rano byliśmy w Piekarach
Śląskich, gdzie odbyła się msza
święta, a następnie wróciliśmy
do Knurowa, gdzie czekaliśmy na
uczestników biegu, by dołączyć
do nich i wspólnie pokonać jeden
z odcinków trasy - mówi nam

Foto: Piotr Skorupa

K

nu row sk ie a kc ent y
w tym wydarzeniu to
przede wszystkim 15
biegaczy reprezentujących klub
Endurance Solidarni, Caritas
oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

Bogusław Szyguła wśród
uczniów klas mundurowych
z ZSZ nr 2

Piotr Skorupa

PiSk

Razem z biegaczami
do akcji włączyli się cykliści
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IV liga

Poniżej oczekiwań
Trzynaste miejsce
Concordii i piętnaste
Wilków nie może nikogo
w tych klubach cieszyć

Concordia solidnie pracuje
na miano najbardziej gościnnego klubu. Efekt? Cztery mecze
w roli gospodarza i zdobyty
tylko jeden punkt.
W miniony weekend z gościnności podopiecznych Marka Motyki skorzystał beniaminek ze Skoczowa, który po raz
pierwszy na obcym stadionie
strzelił bramki i wywalczył
komplet punktów.

Brakuje
napastnika?

Knurowianie w siedmiu
meczach strzelili jedenaście
goli więc może się wydawać,
że nie ma problemu ze zdoby waniem bramek. Patrząc
jednak na skład Concordii w
ostatnich meczach, trudno
nie zauważyć, że w zespole
brakuje typowej „dziewiątki”.
Trener Marek Motyka próbuje wykreować na tej pozycji
środkowego obrońcę Jarosława Bąka, jednak na razie z
marnym skutkiem.

Czekając
na Zielińskiego

Jedy ny m zawodnik iem,
któr y może w y pełnić lu kę
po kontuzjowanym Tomaszu
Młynku i Solomonie Mawo,
który postanowił w yjechać

z Polski wydaje się być Michał Zieliński. Były zawodnik
k lubów ekstrak lasy mający
w piłkarskim CV epizod w
reprezentacji czeka na swój
ponowny występ w Concordii.
Optymiści mówili, że zobaczymy go w meczu z Beskidem
Skoczów, ale mylili się.

Zabolała
„dwójka”

Nie minęło jeszcze pół
godziny gr y, a boisko musiał opuścić Grzegorz Górka.
20-latek próbując włączyć się
do akcji ofensywnej poczuł
ból mięśnia dw ugłowego i
po chwili wiadomo było, że
pomocnik Concordii, który
w pon ied zia łek obchod zi ł
urodziny, resztę meczu z Beskidem zobaczy z ławki rezerwowych.

Kara
dla Gajewskiego

Najskuteczniejszy zawodników Wilków Wilcza – Dawid Gajewski musi pauzować
w dwóch meczach. To efekt
czerwonej kartki, jaką został
ukarany w spotkaniu z Concordią.
Gajewskiego zabrakło w
meczu z Granicą Ruptawa i jego
zespół musiał pogodzić się z
piątą już porażką.
Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Przesadna
gościnność

Łukasz Czajka
strzelił gola
w drugim meczu
z rzędu i w
nagrodę dostał
całusa
od trenera
Marka Motyki

7. KOLEJKA
Concordia - Beskid Skoczów 1:3
0:1 Ferfecki (16), 1:1 Czajka (40), 1:2 Małyjurek (57), 1:3 Węgrzyn
(90+3)
Concordia: Kuczera, Pilc, Mateusz Mikulski, Szczurek, Karwowski
72. Walkowski, Stebel, Sikora 62. Lipka, Gałach 67. Michał Mikulski, Górka 26. Gajek, Czajka, Bąk.
Granica Ruptawa - Wilki Wilcza 1:0
1:0 Kowal (89)
Wilki: Matras, Rajca, Lesz1. Jasienica
19
czyński, Steuer, Kaczmarek
2. Radziechowy
16
3. Czaniec
15
60. Zalesiński, Żyrkowski,
4. Landek
14
Gierczak, Tabiś 60. Kravt5. Bełk
13
siv, Kopczyński, Mnochy 68.
6. Łaziska Górne
13
Jóźwik, Sewerin 75. Mąka.
7. Skoczów
10
Podbeskidzie II Bielsko-Bia8. Lędziny
10
ła - MKS Lędziny 1:0, Polonia
9. Ornontowice
10
Łaziska Górne - LKS Czaniec
10. Szczakowianka
10
3:0, Szczakowianka Jaworzno 11. Ruptawa
10
Krupiński Suszec 7:0, Orzeł Mo12. Racibórz
9
13. Concordia
7
kre - Gwarek Ornontowice 0:1,
14. Podbeskidzie II
7
Spójnia Landek - Unia Racibórz
15. Wilki
6
1:0, Iskra Pszczyna - LKS Bełk
16. Pszczyna
5
2:2, GKS Radziechowy Wieprz
17. Mokre
4
- Drzewiarz Jasienica 1:1.
18. Suszec
1

raca trenera wymaga ciągłego doskonalenia warsztatu.
Można to czynić na wiele sposobów, ale najpopularniejsze są
kursy, szkolenia i staże. Kilka
miesięcy temu informowaliśmy,
że Dawid Dybcio z knurowskiej
Akademii Piłki Nożnej pojechał
na staż do Dortmundu, gdzie
przez kilka dni podpatrywał,
rozmawiał i uczył się od trenerów Borussii. Ostatnio ten sam

szkoleniowiec odbył tygodniowy staż w Górniku Zabrze.
Dodajmy, że Dawid Dybcio prowadzi w Akademii zespół z rocznika 2002, z którym po poprzednim sezonie
awansował do III ligi. Do jego
zadań należy również praca
z najmłodszy mi adeptami
futbolu oraz koordynowanie
spraw szkoleniowych.

Z manekinem
po medal

B

artłomiej Bober, który
od kilkunastu lat jest
członkiem knurowskiego Oddziału Miejskiego
WOPR, wywalczył brązowy medal mistrzostw
świata w Holandii.
- Sam nie wiem jak
to możliwe... - humory-
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stycznie skomentował
swój sukces w konkurencji 50 metrów ratowanie
manekina dodając, że pomiędzy trzecim miejsce,
a siódmym było zaledwie
0,49 sekundy różnicy.
PiSk

PiSk

Swoje lata mam, wiele bajek w życiu widziałem. Uwielbiałem „Kaczora Donalda”.
W czołówce mojego rankingu
plasował się też „Bolek i Lolek”,
a tuż za nim „Krecik”, „Reksio”
i... Oj, wiele tego było, ale to
stare dzieje. Bez Pokemonów i
innych stworów.
Niby stare dzieje, ale gdy zobaczyłem kilka dni temu plakat
informujący o kolejnym meczu
piłkarskim Concordii, wspomnienia wróciły. Te związane z
bajkami, a konkretnie z czeską,
a może nawet czechosłowacką, bo to przecież dobranocka
sprzed kilku dekad. Nazywała
się „Chłopiec z plakatu” i jak na
bajkę przystało, nie brakowało
w niej fantazji. Ów chłopiec
potrafił na przykład zejść z tego
plakatu i normalnie funkcjo-

nować. Biegał, bawił się. Nie
pamiętam, czy grał w piłkę, ale
niewykluczone, że i w ten sposób
spędzał czas poza afiszem.
Oglądając sobotni mecz
Concordii z Beskidem Skoczów
skojarzyłem plakat zapraszający na to spotkanie z tą starą
bajką. Dlaczego? Już tłumaczę.
Na afiszu meczowym
widniał wizerunek Solomona
Mawo, a że knurowianie mieli
problem ze strzeleniem drugiej
i kolejnych bramek pomyślałem,
że ten sympatyczny Kameruńczyk z plakatu mógłby na chwilę
z niego zejść, strzelić hat-tricka i
wrócić na swoje miejsce.
Problem w tym, że ten mecz
to nie była bajka, a Mawo jakiś
czas temu zrezygnował z gry w
Concordii.
Piotr Skorupa

Klasa B

Znakomity
start Orła

Orzeł Stanica jest beniaminkiem, jednak nie przeszkadza mu to w regularnym
gromadzeniu punktów. Zespół
radzi sobie na razie znakomicie,
bowiem po czterech kolejkach
ma komplet zwycięstw i bilans
bramkowy 12:0.
Nie da się ukryć, że swoją
cegiełkę do dotychczasowych
sukcesów dołożyli byli zawodnicy… Concordii Knurów. Bar4. KOLEJKA:
Orzeł Stanica - Start Kleszczów 2:0, Concordia II Knurów
- Pogoń Ziemięcice 5:1, LKS
45 Bujaków - Quo Vadis Makoszowy 9:3, Sośnica Gliwice
- Naprzód Świbie 3:2, Burza
Borowa Wieś - Leśnik Łącza
14:0, Start Sierakowice - Wilki
II Wilcza 6:3, Naprzód Łubie Ruch II Kozłów 4:4.

wy klubu ze Stanicy reprezentują m.in. Damian Kozdroń,
Grzegorz Krusiński, Wojciech
Kempa i Marcin Modrzyński.
Skoro mowa o Concordii
to wa r to z w rócić rów n ież
uwa gę na post awę re z er w
knurowskiego k lubu, które
mogą się pochwalić średnio
pięcioma strzelonymi bramkami w meczu.
PiSk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Burza
Stanica
Sośnica
Concordia II
Sierakowice
Bujaków
Świbie
Łubie
Quo Vadis
Wilki II
Ziemięcice
Kleszczów
Kozłów II
Łącza

12
12
10
9
9
6
6
4
4
3
3
3
1
0

ROW
Istebna
Tychy
Concordia
Goczałkowice II
Gamów
Mikołów
Ornontowice
Rekord II
Skoczów

9
6
6
6
3
3
3
3
0
0

III Liga kobiet
Dawid Dybcio (drugi z lewej) ze sztabem Marcina
Brosza (pierwszy z prawej) i utalentowanym
Dariuszem Pawłowskim (w środku)

Foto: prywatne

P

Foto: prywatne

Była Borussia, był i Górnik

Chłopiec z plakatu

3. KOLEJKA:
Rekord II Bielsko-Biała - AKS
Mikołów 1:2, Concordia Knurów
- Gimnazjum Istebna 1:3, LKS
II Goczałkowice Zdrój - Polonia
Tychy 0:4, ROW Rybnik - Gwarek Ornontowice 16:0, UKS
Gamów - Wisła Skoczów 1:3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skat sportowy
WYNIKI Z 6 WRZEŚNIA:
1. Jerzy Makselon
– 2.263
2. Tadeusz Wodziczko – 2.184
3. Alojzy Kopiec
– 2.125
4. Stefan Wroblowski – 2.030
5. Czesław Antończyk – 2.005

Bartłomiej Bober (z prawej) miał w Holandii
powody do zadowolenia

6. Zbigniew Ciszewski – 1.973
7. Wojciech Napierała – 1.927
8. Janusz Nowak
– 1.875
9. Józef Antończyk
– 1.843

Kolejny turniej odbędzie się 27 września o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
PiSk
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Ze zgrupowania
na zgrupowanie

rynica Zdrój od pewnego
czasu kojarzy się nie tylko
jako uzdrowisko, ale i miejsce,
w którym odbywa się prestiżowe forum ekonomiczne oraz
festiwal biegowy. Uczestnikami
owego festiwalu po raz kolejny
byli reprezentanci Amatorskiego Klubu Biegacza z Knurowa.
- Po przebytej operacji nie
mogę jeszcze biegać, ale w zamian pełniłem rolę kierownika
naszej ekipy i przy okazji promowałem nasz knurowski bieg,
który odbędzie się już 25 września - informuje nas Czesław
Nowak. - Naszą reprezentację
tworzyli: Andrzej Bladocha,

I

który od godziny 3 nad ranem
rywalizował na dystansie 100
km, ale ze względu na kontuzję
musiał przerwać bieg na 77 kilometrze. Na krótszym dystansie,
bo 10-kilometrowym wystąpili
Lidia i Zbigniew Kopszakowie
oraz Wiesław Maciejewski.
Prezes AKB - Czesław Nowak jest zadowolony z tego
wyjazdu i już dzisiaj zaprasza
25 września do Szczygłowic.
Zarówno tych, którzy jeszcze
zastanawiają się nad tym, czy
wystartować w biegu ulicznym
na 10 km, jak i tych, którzy
wystąpią w roli kibiców.
PiSk

informacja

reneusz Przywara od lat
ściśle współpracuje z bokserskimi reprezentacjami
Polski w różnych kategoriach
wiekowych. Tego lata żyje na
walizkach, podobnie jak jego
podopieczny, którego stara się
jak najlepiej przygotować do
startu w kolejnej prestiżowej
imprezie.
- Nie ukrywam, że jest
sporo pracy. Nie brakowało
jej również w czasie wakacji mówi Ireneusz Przywara. - W
ciągu kilku ostatnich miesięcy
byliśmy na zgrupowaniach
w Zakopanem, Cetniewie i
Białymstoku. Do tego doszedł
wyjazd na silny turniej do
Frankfurtu.
Damian Durkacz w czasie
tych przygotowań wszystko
podporządkowuje wypracowaniu odpowiedniej formy na
listopad.
- Mam szansę pojechać na
mistrzostwa świata, które odbędą się w Petersburgu i zrobię
wszystko, by pod okiem trenera dobrze się do tej imprezy
przygotować - mówi zawodnik
Spartana i reprezentacji Polski.
- Wakacje miałem w tym roku
tylko do 15 lipca. Czas wolny wykorzystałem na wspólny
wyjazd z rodzicami w góry, a

później zaczęła się ciężka praca
na zgrupowaniach.
Damian Durkacz miał już
okazję boksować w Petersburgu. - Wygrałem tam pierwszą
walkę eliminacyjną mistrzostw
świata, ale w drugiej musiałem
uznać wyższość przeciwnika wspomina trzykrotny mistrz
Polski.
Nastolatek z Knurowa był
też trzy razy na mistrzostwach
Europy. Raz niewiele zabrakło, by awansować do strefy
medalowej, ale ostatecznie
skończyło się na miejscach
5-8. - Zabrakło mi wtedy siły, a
rywal z Włoch był agresywniejszy i wygrał - przyznaje uczeń
knurowskiego Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2.
- Staram się wpoić zawodnikom, że to oni od pierwszego
gongu muszą rządzić w ringu to jeszcze raz Ireneusz Przywara. - Wiadomo, że przed każdą
walką jest stres, ale trzeba sobie
z nim radzić, bo inaczej zawodnik nie jest w stanie pokazać
tego, co potrafi. Wiele razy jest
tak, że stres puszcza dopiero w
drugiej rundzie, ale zdarza się,
że nie można już odrobić strat z
pierwszych fragmentów walki.
Uczulam też, by zadawać ciosy
seriami, wtedy przeciwnik może

Foto: prywatne

K

Ireneusz Przywara
i Damian Durkacz
mają za sobą dziesiątki
zgrupowań w różnych
zakątkach kraju

Damian Durkacz ze Spartana
Knurów wraz ze swym
klubowym trenerem
Ireneuszem Przywarą
przygotowuje się
do startu w listopadowych
mistrzostwach
świata juniorów

Knurowianie - Zbigniew Kopszak, Lidia Kopszak
i Wiesław Maciejewski - dostrzegli wśród VIP-ów
byłego ministra finansów, profesora Grzegorza
Kołodkę (drugi z lewej)

Festiwalowe
bieganie

SPORT

być w opałach.
Wiele wskazuje na to, że
po ostatnim zgrupowaniu w
Białymstoku Damian Durkacz
wyjedzie na białoruski turniej,
a następnie w planach są kolejne zgrupowania w Zakopanem
i w Wałczu.
Duet Przy wara - Durkacz współpracuje ze sobą od
trzech lat. - Jestem z tego bardzo zadowolony. Wcześniej
trenowałem ze Sławomirem

Tokarzem, któremu też wiele
zawdzięczam. Przy okazji
chciałbym też podziękować
za pomoc swoim sponsorom i
dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Dziękuję też za
wsparcie rodzicom - podkreśla młody sportowiec, który
nie ukrywa, że po powrocie
ze zgrupowań nie może się
oprzeć sernikowi upieczonemu przez mamę.

Zamojski Śląsk kontra Pomorze
w kadrze D
Śląska

O

liwier Zamojski z Boksersk iego K lubu Sportowego Concordia Knurów
zosta ł powoła ny do k ad r y
Śląska młodzików na Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików. Turniej odbędzie
się od 16 do 18 września w
Opolu.
PiSk

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

wóch pięściarzy Gardy
Gierałtowice wystąpiło
w reprezentacji Śląska, która
rywalizowała z Pomorzem.
- Mecz odbył się w Jaworznie, a nasz klub reprezentowali
Remigiusz Skoczyński i Marcin
Trybalski - mówi trener Adam
Spiecha. - Pierwszy z nich wygrał jednogłośnie na punkty z
Adrianem Spóździałą, a Marcin
przegrał jednogłośnie z Dominikiem Kaciupą.
Dodajmy, że spotkanie zakończyło się remisem 10:10.
PiSk

PiSk

Foto: Garda

Foto: AKB

www.przegladlokalny.eu

Reprezentacja Gardy Gierałtowice na mecz
Śląsk - Pomorze

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 37 (1226) 15 września 2016 roku

15

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Knurowie

Foto: Paweł Gradek

Foto: Materiały organizatora

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Serwis Przyczep „Wiola” laureatem
prestiżowego konkursu

Klasa I A

Wychowawca: Dorota Seńków
Oliwia Błaszkiewicz, Alicja Borkowska, Emilia Buszka, Michał Cichecki, Natasza Dmytrów, Agnieszka Dubiel,
Bartłomiej Gabryś, Michelle Hymon, Alicja Iwaniuk, Łukasz Jałowiecki, Zofia Jędrachowicz, Emilia Kąpała, Joanna
Klementa, Zofia Korus, Nadia Kozdroń, Bartłomiej Lewandowski, Julia Maślanka, Bartosz Musiolik, Seweryn Pasieka
(nieobecny), Dawid Piotrowski, Oliwier Przybylski, Jakub Sadowski, Wiktor Ziemski.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie

Lodołamacz
znaczy wrażliwy
społecznie

W Katowicach ogłoszono
laureatów etapu regionalnego
konkursu „Lodołamacze 2016”.
Wśród wyróżnionych znalazła
się firma z Knurowa

W

y różnienia Polsk iej
Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przyznawane są od 11
lat tym, którzy angażują się
w rozwiązywanie problemów
osób niepełnosprawnych.
Tworząc coraz lepsze warunki
pracy i prowadząc dojrzałą
politykę personalną stają się
symbolem etyki w biznesie
i otwarcia na potrzeby osób
niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek
niepełnosprawny może być
doskonałym pracownikiem
zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.
7 września w Katowicach
ogłoszono laureatów etapu

Klasa I A

regionalnego konkursu „Lodołamacze 2016”. W kategorii
„Otwarty rynek” II miejsce
i srebrny medal otrzymał
Serwis Przyczep „Wiola” Sławomir Grabowski z Knurowa.
Firma obecna jest na rynku
od 21 lat. Jej fabryka w Knurowie zatrudnia około 150
osób, zaopatrując w ponad
100 standardowych modeli
przyczep polskich klientów
oraz rynki europejskie.
Nie pierwszy raz „Wiola” została nagrodzona. W
2011 roku otrzymała nagrodę
Ogólnopolskiego Forum Biznesu „Polski Sukces”, a w 2016
nagrodę „Złoty Płatnik”.
oprac. /g/

informacja własna wydawcy

Wychowawca: Hanna Pyka, nauczyciel wspomagający: Patrycja Maciejczak
Wiktoria Burek, Michał Danowski, Maria Janowska, Weronika Łanowy, Adam Napieralski, Lena Orzech, Maja Drążek,
Mateusz Pikulski (nieobecny), Szymon Piszczek, Aleksandra Skiba, Oscar Skowron (nieobecny), Tymoteusz Sura, Julia
Szczeszak, Michał Urbański, Lena Woszczak.

Klasa I B

Wychowawca: Barbara Szulc
Agata Gruszka, Alan Jesionek, Tomasz Kopaczewski, Nadia Kukułka, Piotr Marzec, Szymon Nitka, Adam Nowak,
Robert Otremba, Piotr Parzybut, Roksana Połednik, Mateusz Riss (nieobecny), Iwona Słowik, Paulina Szczotka,
Kaspian Świątkowski, Maksymilian Telinga, Jeremi Wesołowski, Michał Wojtyna, Paweł Woźniak.
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