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Knurów. Masz czas do 2 maja

Knurów

Do poniedziałku (2 maja) w siedzibie knurowskiej Straży
Miejskiej dyżurują pracownicy gliwickiego Urzędu
Skarbowego. Jeśli masz podatkowe wątpliwości
lub chcesz złożyć PIT, skorzystaj z ich obecności

W

Foto: Justyna Bajko

Monika Szczęsna z Urzędu Skarbowego od rana czeka
na knurowian w siedzibie Straży Miejskiej. Pani Bożena
chętnie skorzystała z możliwości złożenia PIT-u
w Knurowie

tym roku termin składania zeznań
podatkowych mija 2 maja. Podatnik ma do wyboru trzy drogi: złożyć
PIT osobiście w Urzędzie Skarbowym,
wysłać pocztą lub przez internet. Wzorem minionych lat knurowscy urzędnicy
proponują czwartą, wygodną szczególnie
dla starszych mieszkańców: złożenie
zeznania podatkowego na miejscu, w
Knurowie.
Od środy w budynku przy ul. Niepodległości 5 (siedziba Straży Miejskiej)
dyżurują pracownicy „skarbówki”. Zeznania podatkowe są przyjmowane od
godz. 8 do 14.30, natomiast w piątek (29
kwietnia) od godz. 8 do 13.
/bw/

Dla Przeglądu
Piotr Dudło, sekretarz miasta: - Wspólna akcja Urzędu Miasta i II Urzędu Skarbowego w Gliwicach od lat cieszy się niezmiennie wysokim zainteresowaniem
mieszkańców naszego miasta. Wiele osób chwali sobie sposobność bezpośredniego
kontaktu ze specjalistami od podatków, gdyż pozwala im w wygodny sposób – bez
potrzeby dojazdu do siedziby II US – rozwiać ewentualne wątpliwości i niejasności,
dzięki czemu mają pewność, że rozliczenie jest prawidłowe. Możliwość złożenia
wypełnionego PIT-u też jest ważną zaletą tego przedsięwzięcia, bowiem mimo postępującej techniki nie każdy korzysta z internetu, a uniknięcie wysyłki rozliczenia
pocztą daje pewne – drobne, ale jednak – oszczędności. Dlatego też zachęcam,
jeśli ktoś ma taką potrzebę, do skorzystania z obecności przedstawicieli Urzędu
Skarbowego w Knurowie.
Not. bw

Knurów. Szafa Party w MBP

Naturalne i modne

Druga edycja „Szafa Party”, imprezy organizowanej
przez Miejską Bibliotekę Publiczną, była spotkaniem
dwóch światów: książek i mody. Wśród kolorowych
okładek panie wymieniały się ubraniami i upiększały ciała

W

poniedziałkowe popołudnie pani Maria przyszła
do biblioteki z naręczem
ubrań, butów i kolorowych apaszek.
Honorata i Wiktoria, uczennice liceum, chociaż na co dzień stronią od
makijażu, chętnie oddały się w ręce
profesjonalnej kosmetyczki.
W jednej z bibliotecznych sal
rozstawiono stoły, na których panie
rozłożyły swoje ubrania do wymiany
lub sprzedania.
- Świetny pomysł na imprezę mówią Honorata i Wiktoria. - Chciałyśmy pozbyć się starych ubrań, które
może jeszcze komuś się przydadzą.
Planujemy się raczej powymieniać niż
sprzedawać.
Część biblioteki tuż obok czytelni prasy zajęły panie od urody,
pre z ent ujące kosmet yk i f i r my
Avon, współorganizatora spotkania. Uczestniczki chętnie korzystały z kosmetycznych dobrodziejstw.
Pani Irena skusiła się na zabieg
parafinowy na dłonie, a Honorata
na delikatnie rozświetlony makijaż. Makijażystka opowiedziała
również paniom, na co powinny
zwrócić uwagę, a czego unikać.
- Najważniejsza jest pielęgna-
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Dyrektor na emeryturze

R

ol a nd B o b e k , d y re k tor kop a l n i
„Knurów-Szczygłowice” odszedł na
emeryturę. Jak podkreśla, wieloletnia
praca w zakładzie była dla niego lekcją
życia, a zdobyte doświadczenie - bezcenne.
- Bywały różne chwile, jedne były radosne, inne mniej przyjemne - przyznaje.
- Dziś pragnę złożyć wszystkim pracownikom gorące podziękowania. Wasza
serdeczność i pomoc była nieoceniona w
obliczu wykonywania moich obowiązków.
Bez was byłoby to niemożliwe.
2 maja kierownictwo zakładu obejmie Grzegorz Michalik, przed kilku laty
dyrektor techniczny KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Foto: Arch. JSW

PIT złożysz w Straży Miejskiej

/g/ Dyrektor Roland Bobek

Knurów

Knurów

Miał susz

W ubiegły piątek, 22 kwietnia,
knurowscy policjanci zatrzymali na ul.
Szpitalnej pewnego 21-latka. Powód?
Mężczyzna miał przy sobie niedozwolony susz roślinny – 1,1, grama marihuany. Sprawą zajęli się kryminalni z
KMP w Gliwicach.
MiNa

Knurów

Skok na
błyskotki

W zeszłą sobotę nieznany jeszcze
złodziej wybił szybę w oknie mieszkania 86-letniej kobiety, wszedł do
środka i skradł stamtąd biżuterię. Do
przestępstwa doszło przy ul. Słoniny.
Na razie nie ustalono jeszcze wysokości straty poniesionej przez ofiarę
rabunku. Można się tylko domyślać,
że strata moralna poniesiona przez
sędziwą knurowiankę jest dotkliwa.

Pijani
za kółkiem

Policjanci z gliwickiej
drogówki zatrzymali
ostatnio w Knurowie
dwóch kierowców,
będących pod mocnym
wpływem alkoholu
W sobotę, 23 kwietnia, tuż przed
godz. 21.00 ulicą Dworcową jechał
mercedes prowadzony przez knurowianina, który, jak się okazało, miał
w organizmie 1,8 promila alkoholu.
Dzień później, w niedzielny wieczór,
inny pijany kierowca narozrabiał
na ul. Batorego. 35-letni mężczyzna
siadłszy za kierownicę mitsubishi
najechał na zaparkowanego volkswagena. Badanie wykazało, że knurowianin miał w organizmie 2,4 promila
alkoholu.
Obu panom zatrzymano prawa
jazdy. Postępowania w tych sprawach
prowadzi Wydział Kryminalny gliwickiej KMP.

MiNa

MiNa

nekrolog

Redaktorowi

Piotrowi Skorupie
wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci
Raj dla kobiet! - dużo ubrań w niskich cenach. - Mamy
nadzieję, że znajdziemy coś fajnego, a może i coś
sprzedamy - mówią Honorata i Wiktoria

cja - podkreślała Gabriela Niziołek
z firmy Avon. - Na promienistą i
wypielęgnowaną skórę wystarczy nałożyć niewielką ilość kremu BB (czyli
kremu z odrobina podkładu - dop.
red.), aby wyglądać pięknie i, co najważniejsze, naturalnie. Odradzam
wszelki teatralny i przerysowany
makijaż.
Pomysłodawczynią spotkania
była Sylwia Wolnica z MBP.
- Pomysł zrodził się z moich wę-

drówek po internecie. Widziałam, że w
innych miastach takie imprezy cieszą
się powodzeniem i są potrzebne. To
bardzo dobry sposób, aby niskim kosztem odświeżyć swoją garderobę, a przy
okazji świetnie się się bawić - tłumaczy
Sylwia Wolnica.
Jeśli „Szafa Party” spodoba się
knurowiankom, kolejna edycja jesienią.

OJCA

składają
Koleżanki i Koledzy
z Przeglądu Lokalnego
oraz
Dyrekcja i Pracownicy
Centrum Kultury w Knurowie

Tekst i foto: Justyna Bajko

Przegląd Lokalny Nr 17 (1206) 28 kwietnia 2016 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Mężczyzna
spłonął
żywcem

Foto: Paweł Gradek

Knurów. Tragedia w mieszkaniu przy ul. Batorego

Pięć zastępów straży pożarnej
walczyło z żywiołem, jaki szalał
na ostatnim piętrze bloku przy
ul. Batorego. Mimo to było już
za późno, by uratować obłożnie
chorego 71-latka
pów (trzy z JRG Knurów oraz po jednym z JRG Gliwice i OSP Knurów).
Po ugaszeniu pożaru strażacy natrafili na zwęglone ciało mężczyzny.
Lekarz potwierdził jego zgon. Na
podstawie śladów zabezpieczonych
przez policję wykluczono, by do
śmierci 71-latka ktoś się przyczynił.
Oględziny miejsca potwierdziły, że
ogień pojawił się w obrębie łóżka.
Mogło dojść do awarii sprzętu
rehabilitacyjnego (łóżka bądź elektrycznego materaca) lub zapalenia
się łóżka od nocnej lampki.
Po oględzinach strażacy usunęli
spalone wyposażenie mieszkania.
Akcja zakończyła się po pięciu godzinach od zgłoszenia.
71-latek wynajmował trzypokojowe mieszkanie od Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej i
Administracji.
- Wciąż szacujemy straty - mówi
dyrektor Mieczysław Kobylec. - Po
pożarze zleciliśmy sprawdzenie
szczelności instalacji. Wszystko
działa.
Mieszkanie zostało zabezpieczone. Czeka je gruntowny remont
sfinansowany z ubezpieczenia.
/pg/

Knurów

Knurów

Alufelgi i samolot
cztery opony z alufelgami, elektronarzędzia (w tym – walizkę
akumulatorową), a także... model samolotu. Postępowanie w
tej sprawie prowadzi knurowski
Komisariat Policji.
MiNa

Nieborowice, Knurów

Skradł
naczepę

Kradną rowery

Knurowscy policjanci prowadzą
postępowanie w sprawie kradzieży
naczepy samochodowej. Żółta naczepa
typu beczka marki Lag przepadła na
ul. Przemysłowej 19 kwietnia. Firma
będąca jej właścicielem została poszkodowana na niebagatelną kwotę
100 000 złotych.
MiNa

Sezon rowerowy w pełni – także
wśród złodziei. 19 kwietnia około
godz. 23 knurowscy policjanci odebrali zgłoszenie o kradzieży damki w
Nieborowicach. Przestępca miał ułatwioną sprawę – altanka, w której stał
rower, nie była zamknięta. Właściciel
poniósł stratę oszacowaną na 1 000 zł.
Z kolei w środę, 20 kwietnia,

nieznany sprawca włamawszy się do
piwnicy w bloku przy ul. Kosmonautów, ukradł rower wart około 1 000 zł.
Poszkodowaną jest 21-latka.
Postępowanie w sprawach obu
kradzieży prowadzi Komiariat Policji
w Knurowie.
MiNa

reklama

Na około 4 100 zł wyceniono wstępnie straty poniesione
przez właściciela garażu przy
ul. Targowej. 21 kwietnia około
godz. 20.00 nieznany sprawca
zerwał kłódkę, poradził sobie
też z zamkiem zabezpieczającym wejście i ukradł z garażu

Akcja zakończyła się
po 5 godzinach od zgłoszenia

Foto: Paweł Gradek

- To straszne, co go spotkało mówi jeden z gapiów śledzących
akcję strażaków przy ul. Batorego.
- A pamięta pan kobietę z Kosmonautów? Kilka lat temu zginęła w
pożarze od świeczki, którą stawiała
przy świętym obrazie.
- Tym panem opiekowała się
pielęgniarka - słyszymy od drugiego mężczyzny, zszokowanego
nieszczęśliwym wypadkiem. - Sąsiedzi też do niego zaglądali, bo nie
poruszał się o własnych siłach. To
był starszy, schorowany człowiek.
Sam mieszkał.
W piątek, o godz. 17.24 dyżurny
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie przyjął zgłoszenie o
pożarze na czwartym piętrze bloku
przy ul. Batorego. Kiedy ratownicy bezzwłocznie przyjechali pod
wskazany adres, nie było już kogo
ratować.
- Doszło do rozgorzenia, czyli
zapalenia się wszystkiego, co znajdowało się w pomieszczeniu - informuje
zastępca dowódcy JRG Knurów, mł.
bryg. Andrzej Bąk. - Nie było możliwości, by przykuty do łóżka mężczyzna mógł się stamtąd uratować.
Z żywiołem walczyło pięć zastę-
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Finanse i wyróżnienia
Knurów. Obradowała Rada Miasta

Knurów za Śląskim
Instytutem Onkologii

Cztery godziny obradowali knurowscy radni podczas środowej sesji
Rady Miasta. Pod głosowanie trafiło 17 „zwykłych” uchwał i dwie
dodatkowe, związane z nadaniem Lauru Knurowa
będzie się podczas gali inaugurującej
Dni Knurowa (17 czerwca).

W interpelacjach

radni zgłosili ponad 40 spraw
i problemów. Mowa była m.in. o: *
braku koszy wzdłuż ul. Witosa, *
potrzebie zadbania o słupy i tablice ogłoszeniowe (i ewentua lny m
montażu kolejnych), * konieczności
napraw nawierzchni dróg, * dewastowanych przez wandali wiatach
prz ysta n kow ych, * oczek iwa niu
na montaż dodatkow ych progów
zwalniających (III Kolonia), * braku
chodnika na 300-metrowym odcinku ul. Zwycięstwa, * niszczejącym

Będzie nowy chodnik
Gmina Gierałtowice planuje budowę
chodnika oraz kanalizacji deszczowej
przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach.
Póki co ogłoszono przetarg
na opracowanie dokumentacji

N

owy chodnik będzie się ciągnął
od zjazdu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego aż po skrzyżowanie z
ulicą Gliwicką (DK 44). Łącznie około
1,2 km. Urzędnicy mają zamiar wykorzystać fakt, że na ulicy będą trwały
prace i za jednym zamachem prze-

Krystyna Dziedzic i miasto Kazincbarcika
(Węgry) otrzymają Laur Knurowa AD
2016 – zdecydowała knurowska Rada
Miasta podczas środowej sesji

K

4

Krystyna Dziedzic

Foto: Archiwum

Laury przyznane
dla samotnych, imprez honorowego
krwiodawstwa, akcji Pomocna Dłoń).
Liczące 30 tysięcy mieszkańców
Kazincbarcika, leżące w północnych
Węgrzech, jest miastem partnerskim
Knurowa od dwóch dekad. Nawiązane
w latach 90. ubiegłego wieku kontakty
rozwinęły się do ciekawej i urozmaiconej współpracy między dwoma
samorządami.
Przejawem bliskich relacji są przede
wszystkim kontakty kulturalne i sportowe. Stąd m.in. udział knurowskich
zespołów (m.in. mażoretek, folklorystycznych „Wrazidloków” czy Orkiestry
Dętej KWK Knurów) w imprezach i
festiwalach organizowanych na Węgrzech, a także sportowa rywalizacja
piłkarzy (seniorów i juniorów) na turniejach i rozgrywkach organizowanych
w obydwu partnerskich miastach oraz
międzynarodowa sztafeta maratońska.

/b/

Paniówki

Knurów

rystyna Dziedzic jest rodowitą
knurowianką. Życie zawodowe związała z oświatą – jako
wieloletnia nauczycielka i dyrektor
gimnazjalnej „Trójki”. Może pochwalić
się wieloma prestiżowymi i cenionymi nie tylko w pedagogicznym środowisku
- osiągnięciami. Potwierdzeniem zasług
są liczne nagrody i odznaczenia, m.in.
krzyże zasługi (srebrny i brązowy), medal Komisji Edukacji Narodowej, złoty
medal za długoletnią służbę.
Knurowska Rada doceniła również działalność społeczną i charytatywną laureatki – m.in. opiekę nad
szkolnym kołem PCK, pracę w zarządzie rejonowym PCK w Knurowie
(w tym prezesurę i wiceprezesurę),
aktywność w zarządzie oddziału ZNP,
organizowanie i współorganizowanie
wielu przedsięwzięć środowiskowych
(np. charytatywnych biesiad, wigilii

i zaniedbanym przez syndyka majątku po zakładzie tworzyw sztucznych
byłym stadionie w Kry wałdzie, *
możliwości rozbudowy sieci gazowniczej, * planach dotyczących budynku po byłej przyszpitalnej pralni,
* potrzebie „objęcia” komunikacją
publiczną skrajnych rejonów miasta,
* oczekiwaniu na wypłaty w ramach
programu 500+.
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).

Paniówki, ul. Zwycięstwa

Źródło: Internet

wycinkę samosiejek i drzew.
Miasto zgod zi ło się współ f inansować prace konserwacyjne na
potoku Knurówka, wspierając kwotą
24,5 tys. zł Śląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
ŚZMiUW, do którego obowiązku
należy m.in. dbałość o utrzymanie
w należytym stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych, wystąpił
do samorządu o współuczestnictwo
w kosztach. Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na roboty,
które obejmą potok Knurówka (na
odcinku od nowej przepompowni
do mostu na granicy z gminą Pilchowice) oraz wały ochronne i rowy
opaskowe (od mostu przy ul. Wilsona
do wylotu wód rowów do Knurówki).
Zmieniły się przepisy dotyczące
parametrów wody na pływalniach.
Aby spełnić nowe wymogi, konieczna
jest modernizacja instalacji filtrujących wodę na obydwu miejskich
basenach krytych. Na ten cel przeznaczono 100 tys. zł (pływalnia w Szczygłowicach – 65 tys. zł, pły walnia
w Knurowie – 35 tys. zł).
25 tys. zł to kwota zarezerwowana na opracowanie projektu izolacji,
mającej przeciwdziałać okresowemu
zawilgoceniu ścian i posadzek budynku Domu Kultury w Szczygłowicach.
Ostatnie z głosowań poświęcone były nadaniu Lauru Knurowa.
W tym roku najważniejsze miejskie
wyróżnienie zostało przyznane Krystynie Dziedzic i miastu Kazincbarcika. Uroczyste wręczenie laurów od-

budować, lub w niektórych miejscach
zbudować, kanalizację deszczową.
Droga jest używana przed wszystkim przez uczniów i nauczycieli,
zmierzających do szkoły oraz przez
mieszkańców okolicznych domów.
Nowy chodnik przysłuży się więc

bezpieczeństwu wielu osób. Kiedy
ruszy budowa? Na razie będzie tworzony projekt - oferenci na zgłaszanie
propozycji mieli czas do 27 kwietnia.
Po wyłonieniu projektanta gmina
poszuka wykonawcy.

Knurowianie mieli okazję podziwiać
artystów węgierskich i smakować narodowe potrawy bratanków. Nie sposób
pominąć obustronnych kontaktów
pedagogów, urzędników, samorządowców. Zaowocowały one m.in. wspólną
realizacją grantu i unijnych projektów.
W lipcu w Knurowie gościć będzie
30-osobowa grupa młodzieży z Kazincbarcika. Młodzi Węgrzy wezmą udział
w międzynarodowym zlocie pielgrzymów, który odbędzie się w Knurowie
pod egidą Światowych Dni Młodzieży.

O nadaniu „Lauru Knurowa”,
najważniejszego miejskiego wyróżnienia, radni zdecydowali w tajnym
głosowaniu podczas środowej (20
kwietnia) sesji Rady Miasta. Obydwie
kandydatury otrzymały zdecydowane
poparcie, a stosowne uchwały, stawiające „kropkę nad i” w procedurze
wyłaniania nagrodzonych, zostały
przegłosowane jednogłośnie.
Urocz yste w ręczenie lau rów
odbędzie się podczas gali inaugurującej Dni Knurowa (17 czerwca).

Kazincbarcika od 20 lat jest miastem partnerskim Knurowa

jb

/bw/

Foto: wikipedia.org

R

ada przyjęła „Strategię Rozwoju Gminy Knurów do 2020
roku” oraz „Program opieki
nad zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Knurów”. Wyraziła zgodę
na zawarcie porozumienia z Gminą
Gierałtowice w sprawie prowadzenia
w tym roku Punktu Konsultacyjnego
dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
w Knurowie na rzecz mieszkańców
gminy Gierałtowice. Zaaprobowała
wniesienie do kapitału zakładowego
PWiK w Knurowie wkładu pieniężnego (330 tys. zł). W zamian Gmina
K nurów obejmie 3.300 udzia łów
(o wartości nominalnej 100 zł za
jeden udział).
RM zdecydowała o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta, obejmującego obszar w rejonie al. Lipowej. Decyzja ma związek
z planami inwestycyjnymi samorządu,
polegającymi na rozbudowie gminnego zaplecza sportowego przy Orliku.
O 1,2 mln zł zwiększy się pula
pieniędzy przeznaczonych na „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul.
Ziętka i ul. 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe”. Dodatkowe środki zostaną wydatkowane na budowę wewnętrznej
drogi na osiedlu domów-szeregowców
Cztery Pory Roku.
Radni wyrazili zgodę, by 75 tys.
zł przeznaczyć na roboty porządkowe, m.in. pogłębienie i oczyszczanie
rowu z uformowaniem skarpy w rejonie ulic Leśnej i Ściegiennego oraz

M o c ą u c hwa ł y k nur ows k a R M
p o p a r ł a s t a n o w i s ko C e n t r u m
Onkologii w Gliwicach w sprawie
utwor zenia Śląskiego Centrum
Onkologii.
Gliwickie Centrum jest nowoczesnym ośrodkiem na europejskim
poziomie zarządzania i leczenia.
Dysponuje uznanym zespo łem
lekarskim, posiada odpowiednie
zaplecze medyczne. Ma odpowiednie środki finansowe na rozwój.
Organizacyjnie CO stanowi część
Instytutu Onkologii w Warszawie.
Nie może samodzielnie podejmować finansowych i inwestycyjnych
decyzji. Powodem starań o usamodzielnienie się stało się odebranie
gliwickiej placówce pr zez warszawską centralę kilkudziesięciu
milionów złotych w celu pokrycia
długów IO w stolicy. Ta decyzja
spotkała się z oporem śląskiego
środowiska medycznego. Jej następstwem są starania CO o odłączenie się od centrali i utworzenie
ŚCO. Ten zamysł popiera wiele
górnośląskich samorządów. Knurów jest kolejnym z nich.
Podjęta przez Radę Miasta uchwała
trafi m.in. do Prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, premiera,
ministrów i parlamentarzystów
z terenu województwa śląskiego.
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Knurów. Budżet obywatelski

A ty na co wydałbyś pieniądze?
P

rojekt, który zyska największe
poparcie, doczeka się realizacji
w przyszłym roku. W czwartek
rozpoczęły się społeczne konsultacje.
Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się w Klubie Gama.

Idea jest prosta:

z budżetu miasta wydziela się pieniężną kwotę, a mieszkańcy decydują,
na co ją przeznaczyć. Czynią to samodzielnie zgłaszając, a potem wybierając (poprzez głosowanie) najlepsze
projekty, które samorząd realizuje w
następnym roku. Projekt może dotyczyć jednorocznego przedsięwzięcia o
charakterze inwestycyjnym, remontowym lub kulturalno-społecznym.
W Knurowie na potrzeby budżetu
obywatelskiego (zwanego też często
partycypacyjnym) zagwarantowano
797 235 zł. Miasto zostało podzielone
na pięć rejonów. Na każdy z nich przypada 159 447 zł.
Koszt realizacji pojedynczego
zadania w ramach projektu nie może
przekroczyć kwoty przypadającej na
dany rejon, a realizacja tego projektu
powinna nastąpić w całości w 2017
roku.

Do składania propozycji

uprawnieni są mieszkańcy Knurowa, którzy ukończyli 16 lat. Formularze zgłaszania projektów dostępne
są w Urzędzie Miasta przy ul. Ogana
5, w Biurze Rady Miasta przy ul. Niepodległości 7 (ratusz) lub na stronie
internetowej www.knurow.pl. Propozycja projektu musi uzyskać poparcie
co najmniej 25 mieszkańców z tego
rejonu Knurowa, którego projekt dotyczy. Wnioski należy składać do 27
maja 2016 r. w biurze podawczym UM.
Wszystkie zgłoszone projekty

zostaną zaopiniowane pod kątem
możliwości realizacji, stanu formalno-prawnego (np. inwestycje
będą możliwe w yłącznie na terenach g mi nnych), sz acu n kowego
kosztu wykonania. Zajmie się tym
specjalny zespół powołany przez
prezydenta miasta. W razie braku
istotnych informacji, niezbędnych
do zweryfikowania projektu, bądź
niezgodności z limitami finansowymi, osoba zgłaszająca formularz
zostanie poinformowana o konieczności uzupełnienia danych lub modyfikacji zakresu przedsięwzięcia.
Dopuszczalna będzie jednorazowa
korekta projektu - w terminie do 7
dni od zawiadomienia o brakach.
Zaopiniowane projekty trafią do
Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego, powołanej przez Radę Miasta.
Komisja zdecyduje o dopuszczeniu
projektu pod głosowanie mieszkańców
i przekaże prezydentowi ostateczną
listę projektów. Ostateczny wykaz projektów zostanie podany do publicznej
wiadomości – na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej UM i w prasie lokalnej.

Mieszkańcy zdecydują

o tym, które projekty trafią do
realizacji. Uczynią to głosując między
19 września a 7 października 2016
r. 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 pracy urzędu oraz – wyjątkowo – 1 października
(sobota) w godz. 10-15.
Zostaną przygotowane odpowiednie karty do głosowania. Głosowanie
będzie się odbywać poprzez ich wypełnienie (postawienie znaku „X” przy

Spotkania z mieszkańcami (na zdjęciu zebranie w Gamie) to element
znacznie szerszej kampanii informacyjnej poświęconej budżetowi
obywatelskiemu; niebawem do knurowian trafią ulotki zawierające
kompendium wiedzy o przedsięwzięciu

maksymalnie dwóch wybranych projektach) i wrzucenie do urny (będzie
sprawdzana tożsamość głosujących,
adres zamieszkania i data urodzenia).
Wyniki głosowania zostaną podane do
publicznej wiadomości.
Projekty do wykonania zostaną
ujęte w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski do projektu budżetu Knurowa na 2017 rok.
W każdym rejonie do realizacji
trafi zwycięski projekt. Pieniądze
niewykorzystane w rejonie w danym
roku kalendarzowym pozostaną w
budżecie miasta.

W czwartkowe
popołudnie

w Klubie Gama odbyło się pierwsze z planowanego cyklu spotkanie
informacyjne poświęcone budżetowi
obywatelskiemu.
Silnej reprezentacji samorządowców przewodzili prezydent Adam
Rams i sekretarz miasta Piotr Dudło
wraz z radnymi – wiceprzewodniczącym Rady Miasta Jerzym Pachem i
Franciszkiem Szafarzem.
Po wysłuchaniu założeń i procedury związanej z realizacją budżetu
partycypacyjnego mieszkańcy podzielili się pierwszymi odczuciami i
spostrzeżeniami.

- Czy urzędnicy bądź samorządowcy będą ingerować w proponowane
pomysły? – dopytywali.
- W żadnym wypadku – usłyszeli
w odpowiedzi.
Nie oznacza to, że pracowników
magistratu należy unikać. Przeciwnie.
Jeśli w trakcie „wykuwania się” projektu pojawią się wątpliwości lub niejasności, warto – a nawet trzeba – rozwiać je
u źródła, czyli w Urzędzie Miasta.
- Warto na przykład upewnić się,
czy teren, na którym miałaby powstać
jakaś inwestycja, należy do gminy –
tłumaczyli przedstawiciele miasta.
– To pozwoli na ewentualną reakcję i
korektę zamierzeń.
Problemem może być też infra-

Foto: Bogusław Wilk

Twój limit: dokładnie 159 447 zł,
a w skali całego Knurowa niemal
800 tys. zł w ramach budżetu
obywatelskiego. Na co je wydać?
Rzuć pomysł lub wybierz spośród
tych, które się pojawią

struktura – kanalizacja, przewody,
gazociąg. To również trzeba brać
pod uwagę.
- Prosimy się nie wahać i pytać,
pytać, pytać – wręcz nalegali organizatorzy spotkania. – Wszystkim nam
zależy, by jak najwięcej projektów
przeszło weryfikację i trafiło pod głosowanie mieszkańców.
Cykl bezpośrednich spotkań z
mieszkańcami to część znacznie
szerszej kampanii informacyjnej poświęconej budżetowi obywatelskiemu.
Niebawem do knurowian trafią – za
pośrednictwem poczty - specjalne
ulotki, zawierające kompendium wiedzy w tej kwestii.
/bw/

Budżet obywatelski - harmonogram

25.04.2016 - 27.05.2016: zgłaszanie propozycji zadań do budżetu
obywatelskiego;
6.06.2016 - 5.08.2016 r.: weryfikacja zgłoszonych wniosków;
do 26.08.2016 r.: zatwierdzenie ostatecznej list y projek tów
do głosowania;
do 31.08.2016 r.: podanie do publicznej wiadomości listy projektów
zatwierdzonych do głosowania;
5.09.2016 - 14.09.2016 r.: spotkania z mieszkańcami dotyczące listy
projektów oraz procedury głosowania i wyboru projektów do realizacji;
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.

śladem naszych publikacji

Ciągle pod górkę

Andrzej Wojtacha wierzy,
że los zacznie mu sprzyjać

P

rzypomnijmy. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Knurowie
od mów i ł opłaca nia poby tu bezdomnego Wojtachy w schronisku w
Gryficach, tłumacząc, że zbliżone
warunki czekają na niego w schronisku w Bojkowie z którym podpisało
stosowną umowę. Na miejscu okazało
się, że niepełnosprawny mężczyzna
(w 2012 roku amputowano mu prawą
nogę) zmuszony jest mieszkać na
piętrze, bo tylko tam jest toaleta.
Bez pomocy innych pensjonariuszy
pan Andrzej nie mógłby korzystać z
6

prysznica (brodzik jest na wysokości
40 cm). Knurowianin przemęczył się
w schronisku ponad tydzień, po czym
wziął sprawę w swoje ręce i powiadomił o niedogodnościach media.
Tuż przed wydaniem „Przeglądu
Lokalnego” wiadomo było, że MOPS
zmienił decyzję i zaproponował panu
Wojtasze pobyt w schronisku w Kędzierzynie-Koźlu. Warto nadmienić,
że nowe miejsce pozbawione jest barier
architektonicznych.
Niewiadomą pozostawało wtedy
jeszcze, czy bezdomny z racji swojej

niepełnosprawności otrzyma z powrotem zasiłek stały, którego wypłatę
wstrzymał MOPS.
- Jestem po rozmowie z pracownikiem socjalnym. Uzyskałem zapewnienie, że będą wypłacać mi miesięcznie
604 zł, z czego 70 proc. będę przeznaczał na opłacenie pobytu w schronisku
- informuje pan Andrzej. - Warunek,
by przyznali mi zasiłek, mieli jeden:
musiałem zrzec się zaległych pieniędzy.
Pan Wojtacha nie narzeka na warunki w kędzierzyńskim schronisku.
/g/

Foto: Mirella Napolska

Tydzień temu opisaliśmy krętą drogę do normalności
niepełnosprawnego Andrzeja Wojtachy. Po publikacji artykułu
knurowianin skontaktował się z nami, by powiadomić, że w jego
życiu wszystko idzie ku lepszemu
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Knurów. Sukces starań miasta o dofinansowanie

Jest dotacja dla żłobka!
Dokładnie 1 322 449 złotych otrzyma knurowska placówka
z rządowego programu „Maluch”

B

Foto: Mirella Napolska

Na razie widać fundamenty żłobka.
W styczniu 2017 roku gotowy budynek
ma być otwarty dla dzieci

Knurów. Nowy punkt na gastronomicznej mapie miasta

Śledzik lubi pływać
G

liwiczanin Tomasz Ożóg przyznaje, że długo myślał, by otworzyć
własny interes. Marzenia o restauracji
odłożył na bok, kiedy zobaczył, z jakim
powodzeniem radzą sobie właściciele
Ministerstwa Śledzia i Wódki w Gliwicach. Lokal ten z dnia na dzień stał
się mekką imprezowiczów.
- Postanowiłem otworzyć coś podobnego w Knurowie - mówi. - Widzę
jak to miasto się rozwija, jak coraz
więcej młodych przeprowadza się tu
z Gliwic.
W pomieszczeniu, gdzie jeszcze
niedawno mieścił się sklep spożywczy
(drzwi w drzwi z Zakładem Szklarskim przy ul. Kapelanów Wojskowych), trwa obecnie generalny remont.
Docelowo wnętrze ma przywoływać
swoim wystrojem klimat lat 80. Ożóg
podkreśla, że wszystko będzie urządzone w najlepszym stylu.
Konsumpcja odbywać będzie się
przy barze i w ogródku letnim (80 m²)
na tyłach pawilonu. W menu same specjały: śledzik na kilka sposobów, tatar
wołowy, nóżki w galarecie, golonka
z chrzanem, dania jednogarnkowe.

Foto: Paweł Gradek

Ministerstwo Śledzia i Wódki to marka, która niebawem zadebiutuje
w Knurowie. Bywalcy lokalu przy ul. Kapelanów Wojskowych mogą
spodziewać się klimatu z czasów PRL-u
Lokale z klimatem PRL-u są teraz
w modzie, czy knurowski będzie cieszyć się
podobną popularnością?

udowa nowej siedziby żłobka
w Knurowie trwa. To ogromna
i kosztowna inwestycja, dzięki
której w placówce przybędą 72 nowe
miejsca (dziś są 24, zaś w przyszłym
roku będzie ich 96).
Szukając dla przedsięwzięcia finansowego wsparcia, miasto zabiegało
o dotację w tegorocznej edycji ministerialnego programu „Maluch”. Knurów
wziął udział w otwartym konkursie
ogłoszonym przez Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. A konkretnie – w 1 module tego konkursu, dotyczącym utworzenia nowych miejsc
w instytucjach opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 oraz zapewnienia funkcjonowania takich miejsc.
Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel była w ysoka
– ostatecznie wyniosła 61 393 082
złotych. Sporo było też ofert gmin
ubiegających się o dofinansowanie.
Aż 111 z nich zostało zakwalifikowanych. Każda otrzymała po 61 procent
kwoty, o którą się ubiegała. Knurów
wnioskował o maksymalną dopuszczalną sumę 2 mln 160 tys. zł, zatem
dostanie 1 322 449 złotych.
- Bardzo się cieszymy z otrzymania
tej dotacji – przyznaje Małgorzata Dorabiała, dyrektor Żłobka Publicznego
w Knurowie. – Na pewno ta kwota
zostanie należycie wykorzystana.
Choć środki nie pojawiły się jeszcze na koncie, wszystko jest już tylko
kwestią czasu. Gmina potwierdziła
oficjalnie przyjęcie dotacji, teraz czeka
jeszcze na to, by ministerstwo dostarczyło umowę do podpisania.
To jeszcze nie wszystko, co gmina

Dla Przeglądu

Piotr
Surówka,
zastępca
prezydenta
Knurowa:
- Decydując się na tak ważną i
ogr omną inwest ycję, jaką jest
budowa żłobka, liczyliśmy, że uda
nam się pozyskać dodatkowe środki spoza budżetu gminy. Tak jak
zap owiadaliś my, w sto s ownym
czasie wystąpiliśmy w konkursie o
dotację. Cieszymy się, że została
nam przyznana. To znaczna kwota,
największa, jaką można było otrzymać, biorąc pod uwagę, jak wiele
gmin zostało zakwalifikowanych do
konkursu.
Not. MiNa

może uzyskać na żłobek z ministerialnego programu.
- Najpierw chcemy się rozliczyć z
bieżącej dotacji, a gdy już to zrobimy,
zamierzamy się starać o środki z 2 modułu programu „Maluch” – zapowiada
Anna Misiura, dyrektor Miejskiego
Zespołu Jednostek Oświatowych w
Knurowie. Wspomniany przez nią 2
moduł przewiduje do 400 złotych miesięcznego dofinansowania dla każdego
nowo utworzonego miejsca w placówce
przez dwa pierwsze lata.
Nowa siedziba żłobka powstaje
przy ul. Wiosennej. Budynek ma zostać oddany do użytku przed początkiem 2017 roku – tak, aby od stycznia
przyszłego roku żłobek mógł funkcjonować w nowej siedzibie, z czterema
oddziałami, po 24 dzieci każdy.
Zainteresowanie nowym obiektem jest ogromne – podczas marcowej
rekrutacji do żłobka wpłynęło więcej
kart zgłoszeń niż dotychczas – aż 137.
Lista dzieci przyjętych do placówki
zostanie ogłoszona w najbliższy piątek, 29 kwietnia.
MiNa

Knurów.
Powszechna SKOK uratowana przed bankructwem

Alior Bank przejmie kasę
Klienci Powszechnej SKOK w Knurowie mogą
odetchnąć z ulgą. We wtorek Komisja Nadzoru
Finansowego zdecydowała o przejęciu kasy przez
Alior Bank, co oznacza, że zgromadzone w niej
środki są bezpieczne

Ponadto wódka, piwa regionalne, a w
strefie VIP alkohole z wyższej półki.
Filie Ministerstwa cechuje sztywny
cennik (napitek 4 zł, jedzenie 8 zł).
- W trosce o formę naszych klientów zaproponujemy też menu fit, czyli

koktajle owocowe i shaki wysokobiałkowe - dodaje właściciel.
Ministerstwo Śledzia i Wódki
otworzy swe podwoje na przełomie
maja i czerwca.
/pg/

Ujemne fundusze własne (-15,1
mln zł), ujemny współczy nnik
wypłacalności (-45,4 proc.), łączne
straty (-20,8 mln zł) - tak wyglądała
sy tuacja k nurowskiej kasy pod
koniec marca 2016 roku. Dla 23,6
tys. członków, którzy na kontach
zgromadzili 42,1 mln zł, oznaczało
to głęboką niewypłacalność w razie
upadłości Powszechnej SKOK.
Widmo bankructwa znikło, gdy
Alior porozumiał się z Bankowym
Funduszem Gwarancyjnym co do
warunków wsparcia przy przejęciu
Powszechnej SKOK.

Oznacza to, że restrukturyzacja
kasy odbędzie się z udziałem środków publicznych, ale - jak podkreśla
KNF - w wysokości znacząco niższej
niż kwota depozytów zgromadzonych w Powszechnej SKOK.
27 kwietnia Alior Bank objął
zarząd nad majątkiem knurowskiej
kasy, by 1 czerwca ją przejąć. Do tego
czasu Powszechna SKOK prowadzi
działalność i oferuje usługi swoim
członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.
/g/
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Gotowa
na wygraną?
Szczygłowice. TVN w Domu Kultury

- Polskę i Kościół łączy licząca 1050 lat historia – podkreślali uczestnicy
spotkania; na zdjęciu (od lewej): prezydent Adam Rams, biskup Marek
Szkudło, wójt Maciej Gogulla i przewodniczący Józef Buchczyk

Foto: Bogusław Wilk

Ekipa „Ugotowanych” zawitała na Śląsk,
żeby powarzyć. Wśród uczestników
popularnego programu jest rybniczanka
Joanna Spandel - śpiewaczka operowa
współpracująca z Orkiestrą Dętą
KWK „Knurów”. Czy wygra 5 tys. zł,
przekonamy się 1 maja o godz. 18.00

Szczygłowice. Biskupia wizytacja w parafii

Z wiarą w przyszłość
Przygotowania okolicznych parafii do Światowych
Dni Młodzieży przewijały się często podczas
pasterskiej wizytacji biskupa Marka Szkudły
w knurowskim dekanacie

N

ie zabrakło też odniesień do
współpracy Kościoła z lokalnymi samorządami. Okazją
ku temu stało się sobotnie spotkanie
w parafii Najświętszej Maryi Panny
Królowej Świata w Szczygłowicach.
Honory gospodarza czynił ks. proboszcz Grzegorz Kusze, zarazem
dziekan Dekanatu Knurów. Wśród
gości byli samorządowcy – prezydent
Knurowa Adam Rams, wójt gminy
Pilchowice Maciej Gogulla i przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice

Józef Buchczyk.
Bp Szkudło podkreślił znaczenie
wspólnoty – także rozumianej jako
współdziałanie parafii i lokalnych
władz na rzecz miejscowych społeczności.
- Współpraca zawsze przynosi dobre plony – zaznaczył.
Podobnego zdania byli samorządowcy. Przywoływali przykłady:
przedsięwzięcia charytatywne, koncerty chórów i zespołów muzycznych,
w ystaw y, imprezy środowiskowe,

dziecka marzyła, by być wokalistką i
dopięła swego. Prywatnie jest pełnoetatową mamą. Nie osiada na laurach,
wyznaczając sobie kolejne cele.
Możemy zdradzić, że związki
rybniczanki z Knurowem zostaną w
programie mocno zaakcentowane
oraz że podejmie ona swoich gości
na scenie szczygłowickiego Domu
Kultury. Jakie jeszcze niespodzianki
(nie tylko kulinarne) dla nich przygotowała? O tym przekonamy się oglądając „Ugotowanych” w niedzielę, 1
maja, o godz. 18.00 w TVN.
/pg/, foto: materiały prasowe

/bw/

Plac zabaw jest w planie
Na Lotników jeszcze w tym roku znowu pojawi się plac zabaw, a do
tego niewielka siłownia. Wszystko to jednak dopiero
po konsultacjach z mieszkańcami

-W

Foto: Mirella Napolska

ym razem o miano najlepszego
kucharza powalczą: Eva Budgusaim, zawodowa wróżka, Marek
Krzyżowski, pracownik Urzędu Skarbowego, Mirosław Madeja, ratownik
górniczy i Joanna Spandel, śpiewaczka operowa. Knurowianie powinni
pamiętać panią Joannę ze wspólnych
koncertów z Orkiestrą Dętą KWK
„Knurów”.
- Śpiewa sopranem lirycznym słyszymy od dyrygenta Mariusza
Kowalczyka. - Wiele razy u nas występowała.
Pani Joanna nie tylko koncertuje, ale też uczy śpiewu innych. Od

dbałość o nekropolie i zabytki.
Kolejnym, spektakularnym polem
współdziałania będą lipcowe Światowe Dni Młodzieży. Do Polski zjadą
wówczas tysiące pielgrzymów z całego
świata. Nie ominą Knurowa i okolic.
Chęć odwiedzin miejscowych parafii
zgłosili m.in. Amerykanie i Włosi.
- Wszystkich z radością przyjmiemy
starając się, by wywieźli z naszego kraju
jak najlepsze wrażenia i wspomnienia
– zapowiedział bp Szkudło.

Knurów
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T

zeszłym roku zlikwidowano nam plac zabaw przy ul. Lotników
– mówi Czytelniczka, która zadzwoniła
do redakcji PL. – Miało się tu pojawić coś
nowego, a tymczasem już wiosna i nic się
tu nie dzieje. Wielu rodziców pyta, co z
obiecanym placem zabaw?
Niektórzy pewnie zastanawiają się,
czy nie powstanie tu jednak parking.
O sprawie terenu przy ul. Lotników, pomiędzy blokami 9 a 11, pisaliśmy we wrześniu ubiegłego roku.
Wtedy właśnie LWSM zdemontowała
skromny plac zabaw, mając w planie
utworzenie tam parkingu. Wobec protestów części mieszkańców – ustnych i
pisemnych – spółdzielnia wstrzymała
rozpoczęcie budowy parkingu.
Jak podkreślał wówczas wiceprezes

LWSM Wojciech Kołodziej, decyzja o
utworzeniu parkingu była wcześniej
konsultowana z Radą Osiedla, a informacje o tych planach pojawiały
się też w piśmie wydawanym przez
LWSM. Przed rozpoczęciem demontażu placu do spółdzielni nie dotarły negatywne głosy na ten temat.
Pojawiły się dopiero, gdy prace nad
parkingiem miały ruszyć.
Po protestach mieszkańców na
Lotników miała powrócić piaskownica i ławki.
Była też szansa na to, że w pobliżu, bo przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej, powstanie nowy, duży plac
zabaw, który przyciągnie dzieci z
wielu osiedlowych bloków.
Co z obiecanym placem zabaw?
– pytanie Czytelniczki powtórzyliśmy prezesowi Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Eugeniuszowi Jurczydze. Prezes był
zaskoczony, że mieszkanka nie zwróciła się z tym pytaniem do Rady Osiedla lub bezpośrednio do LWSM. Jak
się dowiedzieliśmy, według planów
na 2016 rok, w miejscu rozebranego
placu zabaw ma zostać utworzony
nowy, a do tego – niewielka siłownia
pod chmurką.

- Na pewno przed przystąpieniem
do działania przedstawimy projekt do
konsultacji z mieszkańcami – zapowiada prezes Jurczyga.
Konsultacje są ważne, zwłaszcza
że mieszkańcy mają bardzo zróżnicowane potrzeby, czasem sprzeczne.
Choć szkoda, że często dopiero na
tym etapie wielu z nich dowiaduje
się o planach spółdzielni. Trudno
powiedzieć, czemu tak jest, ale przepływ informacji pozostawia nieco do
życzenia.
Zeszłoroczna wizja nowego placu zabaw przy Dywizji Kościuszkowskiej nie zostanie na razie zrealizowana – nie udało się wygrać
w konkursie organizowanym przez
firmę Nivea, a na to właśnie liczyła
spółdzielnia (dodajmy, że wygrana
zależała od ilości internautów głosujących za projektem utworzenia
miejsca zabaw w Knurowie). Zamiast tego dotychczas istniejący plac
w tym rejonie zostanie uzupełniony
o nowe elementy.
Wygląda na to, że mieszkańcom
udało się obronić plac zabaw. No
chyba że nagle obudzą się zwolennicy
zarzuconego pomysłu parkingu.
MiNa
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W sądach raz na wozie,
raz pod wozem
Górnictwo. Emeryci górniczy walczą o wypracowane świadczenie...

Trwa walka o deputat dla emerytów górniczych. Świadczenie za 2014 rok
„odbili” w sądach, za 2015 to się nie udało. – Nie poddajemy się, teraz
uderzymy do Trybunału Konstytucyjnego – zapowiadają zaangażowani
w sprawę knurowianie

P

o sądow y m zw ycięst w ie w
sprawie deputatu za 2014 rok
w kolejną fazę wchodzi batalia
o to świadczenie za 2015 rok. Byli
pracownicy Kompanii Węglowej
doczekali się rozstrzygnięcia Sądu
Okręgowego w Gliwicach.
- Po pierwszej, nie będącej po
naszej myśli, odsłonie sporu przed
Sądem Rejonowym, odwołaliśmy się
do Sądu Okręgowego – informuje Michał Zapart z knurowskiej Kancelarii
Radców Prawnych Urban i Zapart,
reprezentującej wielu emerytów górniczych, mieszkańców Knurowa i
ościennych miejscowości. – Złożyliśmy
nowe dowody, wykazujące - naszym
zdaniem - wadliwość wypowiedzenia

przyrzeczonego byłym pracownikom
świadczenia.
Argumentację prawną powodów
wsparły związki zawodowe - ZZ Kadra
i ZZ Kontra. Związkowcy wskazywali
na wadliwość procedur, związanych z
wypowiedzeniem przez KW SA realizacji deputatu.
- Niestety, Sąd Okręgowy nie podzielił naszego stanowiska i oddalił
powództwo – mówi mecenas Zapart.
Wyrok sądu drugiej instancji jest
ostateczny.
- To jednak nie oznacza końca
sprawy – zapewnia Franciszek Szafarz,
inicjator sądowej walki emerytów z
Kompanią Węglową, również górniczy emeryt, poszkodowany decyzją

spółki. – Rozważamy skierowanie
zapytania do Trybunału Konstytucyjnego.
Argumentem, któr y zdaniem
byłych górników może mieć fundamentalne znaczenie, jest nierówne
traktowanie emerytów górniczych.
- Emeryci z kopalń, które zostały
niegdyś zlikwidowane, mają deputat w
pełnym zakresie, gdyż państwo przejęło
jego wypłatę w imieniu zamkniętych
zakładów – mówi Henryk Hankus z
Knurowa, były wieloletni przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce w KWK Szczygłowice.
– Tymczasem nasza kopalnia działa, a
my zostaniemy pozbawieni deputatu.
Czym się różnimy od tamtych kolegów?

Tak samo pracowaliśmy... Dlaczego
państwo – poprzez decyzje spółki, której jest właścicielem – na to pozwala?
- Decydując się na wystąpienie do
Trybunału Konstytucyjnego, wskazalibyśmy na naruszenie konstytucyjnej
zasady równości wobec prawa – tłumaczy mecenas Zapart. – W naszej
ocenie, odnosząc się do omawianego
świadczenia, obecnie tej równości
nie ma.
O ile w przypadku emerytów górniczych KW SA etap sądowy dobiegł
finału, o tyle sytuacja byłych pracowników JSW SA nadal jest otwarta.
Niebawem spodziewane są orzeczenia
sądu w Jastrzębiu-Zdroju, w czerwcu
wypowiedzą się sądy w Gliwicach.

Niezależnie od rozstrzygnięć sądowych, byli pracownicy kopalń postanowili załatwić sprawę systemowo.
Wspierani przez Związek Zawodowy
Górników w Polsce podjęli próbę
zmiany prawa tak, by w imieniu kopalń wypłatą deputatu wszystkim
emerytom górniczym zajęło się państwo. Pod koniec marca w Sejmie RP
został złożony obywatelski projekt
„ustawy węglowej” wraz ze 126 tysiącami podpisami poparcia.
Teraz ruch należy do parlamentarzystów. Podpisy są weryfikowane.
Jeśli wszystko będzie jak trzeba, marszałek Sejmu skieruje projekt ustawy
do pierwszego czytania w Sejmie.
Pierwsze czytanie na posiedzeniu
Sejmu przeprowadza się w terminie
trzech miesięcy od daty wniesienia
projektu ustawy do marszałka Sejmu.
Zatem coś więcej będzie wiadomo w
połowie roku.
Bogusław Wilk

Inne nie znaczy gorsze
Knurów

To hasło przyświecało IV Konferencji zorganizowanej
z okazji Światowego Dnia o Autyzmie oraz
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

K

onferencja, zorganizowana
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Miejskie
Przedszkole nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi, odbyła się 21 kwietnia
w szczygłowickim Domu Kultury.
Poświęcono ją autyzmowi oraz –
poszerzając dotychczasową formułę
- wszelkim rodzajom niepełnosprawności. Zainteresowani wypełnili widownię – nie zabrakło psychologów,
pedagogów, nauczycieli, rodziców.

Były wśród nich nie tylko osoby z
powiatu gliwickiego (jak dotychczas),
ale i z innych miejsc – z Rybnika, Żor,
Zabrza, Czerwionki-Leszczyn.
- Tematyka tych konferencji za
każdym razem jest inna – mówi Jolanta Olejnik, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.
– W poprzednich edycjach prelegentami byli pracownicy poradni lub
przedszkola i lekarze. Tym razem było
bardziej naukowo, a z drugiej strony –

bardzo blisko życia codziennego.
Rzeczywiście, wśród prelegentów
była i dr hab. Zofia Dołęga z odczytem
poświęconym zaburzeniom łączonym, i Katarzyna Wojtal czy Agnieszka Ceglińska, dzielące się doświadczeniami w wychowaniu własnych dzieci.
Była też mowa o terapii poprzez teatr
czy przez zabawę z tabletem.
Duży oddźwięk wśród słuchaczy wywołało wystąpienie Tomasza
Ocieczka na temat dobrych praktyk

kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych. Zarówno rodzice, jak i
osoby pracujące z niepełnosprawnymi
w Knurowie widzą, jak ważną sprawą
jest dążenie do utworzenia w Knurowie zakładu aktywizacji zawodowej
dla niepełnosprawnych.
– Gdy kończy się edukacja szkolna,
pojawia się problem, co dalej – mówi
dyrektor Olejnik. – Owszem, jest Caritas, ale to za mało. Niektórzy dowożą
swoje dzieci do Gliwic, ale takie dojaz-

dy dla wielu osób niepełnosprawnych
są bardzo uciążliwe, a dla niektórych
wręcz niemożliwe.
Organizatorzy zapewniają, że o
ile sił wystarczy, za rok wszyscy zainteresowani spotkają się na kolejnej
konferencji. Wstępny zamysł jest taki,
by następne spotkanie było poświęcone konkretnym, lokalnym sprawom
niepełnosprawnych w Knurowie.
MiNa
Psycholog
i terapeutka Agnieszka
Kolbiarz-Juszczak
terapeutycznym
wykorzystaniu tabletów

Foto: Mirella Napolska

foto-migawka
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rozrywka nr 17
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Tomasz Bąk z Knurowa

ur. 19.04.2016 r., 3120 g, 53 cm

Elżbieta Puchalska z Gliwic

ur. 19.04.2016 r., 3200 g, 51 cm

Stanisław Cetera z Gliwic

ur. 21.04.2016 r., 2860 g, 49 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).

Zuzanna Błaszczyk z Knurowa

ur. 19.04.2016 r., 3660 g, 54 cm

Michał Gudwański z Gliwic

ur. 20.04.2016 r., 2850 g, 49 cm

Tomasz Cieśla z Gliwic

ur. 21.04.2016 r., 3310 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 15/2016 brzmiało: „WĘGLARKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Grażyna
Kaszek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Stanisław Grzegorz z Knurowa

Oliwier Połednik z Knurowa

ur. 21.04.2016 r., 3075 g, 55 cm

ur. 21.04.2016 r., 3560 g, 52 cm

Maksymilian Kałuża z Orzesza

Józef Kuczera z Czerwionki-Leszczyn

28.04.2016 r.
CZWARTEK

Moje wielkie greckie wesele 2
- godz. 20.15

17

Ratchet i Clank
- godz. 16.00

Łowca i Królowa Lodu - dubbing
- godz. 18.00

29.04-4.05.2016 r.
PIĄTEK - ŚRODA
Ratchet i Clank 2D dubbing
- godz. 15.30
Mustang napisy
- godz. 17.00
Opiekun napisy
- godz. 18.45

ur. 25.04.2016 r., 3550 g, 55 cm

Niewygodna prawda napisy
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

ur. 25.04.2016 r., 2810 g, 51 cm

Kaja Ostrowska z Knurowa

ur. 25.04.2016 r., 3020 g, 51 cm

Pola Piątek z Knurowa

ur. 25.04.2016 r., 3380 g, 56 cm
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Mają tę moc!
Szczygłowice

W piątek, w dniu wręczenia
nagród w konkursie „Bajkowy
świat Walta Disneya”, filia nr 3
Miejskiej Biblioteki Publicznej
przypominała Disneyland: zewsząd
spoglądały postacie z bajek,
rozbawione dzieci zachwycały się
to Kaczorem Donaldem, to Małą
Syrenką. A i spadł deszcz
prezentów!

W

alt Disney stworzył niezwykły,
bajkowy świat. Od kilkudziesięciu lat dzieci na całym świecie z
zapartym tchem śledzą taniec Kopciuszka z błękitnej sukni, śmieją się
z Gapcia w „Królewnie Śnieżce” i
martwią się o niefrasobliwego Pluta.
Twórca Myszki Miki był bohaterem
tegorocznego konkursu, zorganizowanego przez filię nr 3 MBP.
- Okazją była 50. rocznica
śmie rc i f ilmowc a - mów i A n na
Czulińska z MBP, pomysłodawczyni konkursu.
Do zmagań na kreatywność zgłoszono 74 prace. Uczestniczyły dzieci
z Miejskich Szkół Podstawowych nr
3, 4, 6 i 9 oraz po jednym przedstawicielu z Zespołu Szkół Specjalnych

w Knurowie, Szkoły Podstawowej z
Książenic oraz Gliwic.
- Poziom był bardzo wysoki.
Wszystkie dzieła były piękne, więc
przyznaliśmy kilka równorzędnych
pierwszych miejsc - tłumaczy pani
Anna. - Cieszy na również to, że rodzice tak chętnie włączyli się w pomoc
przy tworzeniu prac.
Nagrody rozdano w piątek. Upominki otrzymali wszyscy uczestnicy, nawet ci, którym nie udało się
wskoczyć na podium. Pani Anna
przybliżyła dzieciom postać Walta
Disneya i opowiedziała o bajkowych
bohaterach. Na zakończenie spotkanie dzieci zobaczyły bajkę, oczywiście,
Walta Disneya.

Wyniki konkursu „Bajkowy świat Walta Disneya”

Rysunki. I miejsce – Kacper Paszko (MSP-4), Wiktoria Bronikowska (MSP-4), Kinga Kuklewicz (MSP-4), Przemysław
Łoboda (MSP-6); II miejsce – Matylda Kaleta (MSP-9), Wojciech Wojtulek (MSP-4), Maciej Gawliński (MSP-9); III miejsce
– Martyna Bochniarz (MSP-6), Maria Ofiara (MSP-4), Magdalena Ślósarczyk (Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki”),
Aleksandra Balbierz (MSP-4), Nadia Oleś (MSP-4), Patrycja Smeida (ZSS Knurów).
Prace przestrzenne. I miejsce – Rafał Sosna (MSP-3), Jakub Miller (MSP-9), Jakub Machoczek (MSP-4), Wiktoria Burek
(MSP-3), Julia Szewczyk (SP w Książenicach), Michał Chlond (MSP-4), Julia Jabłońska (MSP-4); II miejsce – Małgorzata
Mazur (MSP-6), Nikola Michalak (MSP-4), Jagoda Kalleta (MSP-6), Wiktoria Naproska (MSP-4), Magdalena Łada (MSP-6).
Prace kartonowe. I miejsce – Maja Imbiorska (MSP-9), Aleksandra Krupka (MSP-9), Paweł Jóźwiak (Niepubliczne
Przedszkole „Wesołe Nutki”), Daria Kuśka (MSP-3), Szymon Urbański (MSP-4); II miejsce – Wiktoria Bralich (MSP-3),
Gabriela Polak (MSP-3), Nataniel Migdal (MSP-4), Paulina Niewiadomy (MSP-3), Alicja Warych (MSP-6), Szymon Dudziński (MSP-6), Natalia Dwulatek (MSP-6); III miejsce – Hanna Sznapka (MSP-4), Anna Żemlok (MSP-3), Łukasz Karpiński
(MSP-9), Emilia Oleś (MSP-3).

Tekst i foto: Justyna Bajko

informacja własna wydawcy

foto-migawki
Trwa XIV Przegląd Dorobku
Artystyc znego Dzieci i Młodzieży. We wtorek na scenie
Domy Kultur y w Szczygł owicach zapreze ntował y się
przedsz kolaki. Zaśpiew ały i
zatańczyły dzieci z Miejskic h
Przedszkoli nr 2, 3, 5, 7, 12 i
13 oraz Niepublicznych Przedszkoli „Wesołe Nutki” i „Słoneczko”. Wszyscy uczestnicy otrzyma li pamiątk owe
dyplomy i statuetki. Imprezę
poprowadziła Jolanta Szafraniec, kierown ik DK. Druga
c zęść pr zeglądu w c zwartek, 28 kwietnia. Na zdjęciu
uchwyciliśmy Miejskie Przedszkole nr 3, które wystąpił o
z tradycy jnym, śląskim repertuarem. Więcej fotograf ii
z przeglądu na stronie www.
przegladlokalny.eu.
Tekst i foto:
Justyna Bajko

21 kwietnia dzieci i młodzież rywalizowały
na rymy i słowa. W Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Zobacz, jaki jestem
zdolny”, zorganizowanym przez Zespół
Szkół Specjalnych w Knurowie, uczestniczyło szesnas tu recytato rów, m.in.
Pyskowic, Gliwic i Borowej Wsi. Pierwsze
miejsce w kategorii szkół podstawowych
zajęła Wiktoria Marzodko z Zespołu Szkół
Specjalnych nr 7 w Gliwicac h. W kategorii gimnazjów najlepsz y był Wojciech
Bernack i z Zespołu Szkół Specjalnych
w K nur owie, nat omia s t w kate gor ii
warszta tów terapii zajęciow ych i szkół
przyspo sabiając ych do pracy laureatk ą
została Maria Brol. Nagrody książkowe,
ufundow ane przez Miejską Bibliote kę
Publiczną, wręczyły Brygida Dreślińska,
kierownik MBP i Alina Jaworska, dyrektor
ZSS w Knurowie. Na konkursem czuwały
nauczycielki z ZSS: Anna Bismor, Justyna
Mleczko i Justyna Szymańska.
Jb, foto: arch. organizatorów
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Dachy, remonty dachów, pokrycie papą
termozgrzewalną, blachą, dachówką. Tanio
i solidnie. Tel. 693 197 539

14-17/16

Docieplanie domów, malowanie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190
14-17/16

Drewno rozpałkowe. Tel. 600 895 294

16-19/16

www.przegladlokalny.eu

DAM PRACĘ

SPRZEDAM
Sprzedam meble dziecięce-młodzieżowe.
Cena 250 zł. Tel. 516 643 496
17-19/16

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

17/16

P. W . S A M T R A N S S p . J . z a t r u d n i
kierowcą kat. C + E transport krajowy.
Tel. 602 314 300
16-17/16

Praca Specjalista ds. utrzymania sieci/Młodszy administrator sieci internetowej - umowa
o pracę, dobre zarobki. Tel. 505 089 859

14-17/16

Zatrudnię na stanowisku kasjer/sprzedawca Knurów. Tel. 502 082 442

17-18/16

Zatrudnię kelnerkę. Tel. 602 775 756

15-18/16

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
poddasza, mozaiki. Tel. 785 948 716

14-17/16

Gładzie, malowanie. Tel. 511 910 298

16-19/16

Kafelkowanie itp. Tel. 791 409 670

SZUKAM PRACY
Emerytka – sprzątanie sklepów, mniejsz yc h pr z yc hodni, poradni lekar skic h
w Knurowie, Gierałtowicach, Przyszowicach.
Tel. 781 719 783

11/16-odw.

16-17/16

Malowanie, tapety, gładź. Przesuwamy meble. Tel. 607 969 758, 502 517 262
17/16

Meble na wymiar. Remonty i wykończenia.
Tel. 607 783 982

15-18/16

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

1-21/16

Emerytka szuka pracy sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

Zatrudnię na stanowisko barman/kelner.
Tel. 602 775 756
15-18/16

Zatrudnię przedstawiciela handlowego –
branża spożywcza. Tel. 602 775 756

16-18/16

Zatrudnię fryzjerkę lub stażystkę. Salon
KOKILOKI. Tel. 733 334 550
17-20/16Y

3/16-odw.

M ężc 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

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

Czekają na dom

Czternaście kotów i jeden pies w ciasnych
pomieszczeniu – taką rzeczywistość
zastały panie z Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami Koło Gliwice. – Rzadko
zdarza się tak krytyczna sytuacja –
mówią. – Zwierzęta były zaniedbane,
chore, chude, bez podstawowej opieki.
Musimy jej umieścić w domach, choćby
tymczasowych, ale nie mamy gdzie…
Apelujemy o pomoc!

K

otkom można pomóc na trzy
sposoby. Pierwszy to dom tymczasowy: zwierzak przebywa z nim
przed jakiś czas, dopóki nie znajdzie
domu na stałe. TOZ zapewnia opiekę
weterynaryjną, karmę i wszelką pomoc. Opiekunowie muszą jedynie kochać i dbać o kociaki. Drugi sposób to
dom na stałe. Jeśli myślicie państwo
o przygarnięciu kota, to właśnie ten
moment! Ostatni, równie ważny, to
wsparcie finansowe dla zwierzyńca.
Leczenie zwierząt i ich utrzymanie

jest dla TOZ-u ogromnym obciążeniem, a finanse towarzystwa są w
kiepskim stanie.
- Jeśli nie możesz adoptować,
prosimy adoptuj wirtualnie – apelują
członkowie z TOZ-u. – Wybierz jednego kociaka i podaruj mu bezpieczne
życie bez głodu i chłodu do czasu, aż
znajdzie swój dom.
Na zdjęciach zamieściliśmy mordki kotków, które potrzebują Państwa
pomocy. Czekają na dom.
jb

Kontakt w sprawie adopcji
lub domów tymczasowych:

1/16-odw.

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

biuro@bezpiecznalapa.pl, tel. 505 299 686

14-39/16

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399

Dane do przelewu:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce koło w Gliwicach,
ul. Zwyciętwa 1, 44-100 Gliwice,
nr konta: 82 2490 0005 0000 4500 7716 3372 w tytule: koty z Pyskowic

1/16-odw.

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

NIERUCHOMOŚCI

Knurów, Gliwice

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

OŚWIADCZENIE

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
40 m 2 , ul. Niepodległości 28A. 1300 zł
do negocjacji. Tel. 504 089 836

17/16

DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 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
17-26/16Y

Knurów. Sprzedam nowe mieszkanie trzypokojowe. Tel. 602 638 719

16-17/16

Odstąpię lokal handlowy C.H. Merkur y
(parter). Tel. 509 571 247

17/16

S p r z e d a m d z i a ł k ę b u d o w l a n ą 12 , 5 a
Krywałd. Tel. 507 925 080
17-20/16

Spr zedam dzia ł kę budowlaną 6 3 3 m 2
w Knurowie. Tel. 517 492 775

16-19/16

MOTORYZACJA
Auto -skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625
17-26/16

Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.
3-22/16

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-17/16

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

17-26/16
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Pomimo, że faktura na kwotę 6775,43
za wybrukowanie podwórka została
zawyżona o około 10 m2 tj. około 1500 zł,
a prace wykonano bez zezwolenia
Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz bez kosztorysu, bez protokołu
odbioru – brak wszelkiej dokumentacji
od MZGLiA Knurów, ul. Floriana 4,
oświadczam, ze Bronisław Młynek
i Stefan Felczak nie są złodziejami.
Za wyrażenie własnego zdania
w intrygującej kwestii przepraszam.
Pozostaje niesmak i retoryczne pytanie.

Dzwoneczek

Ignaś

Kaprys

Kinio

Lucjan

Maks

Roberta

Szary nosek

Ruszyła strona internetowa knurowskiego Stowarzyszenia na rzecz Kotów
Wolno Żyjących. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę na portalu facebook
słowo: Opiekotek. Na stronie informacje o działaniach stowarzyszenia
i kotkach, które szukają domu.

Małgorzata Wilczyńska
Knurów, Wilsona 21

INFORMACJA
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
informuje o:
wywieszeniu w obiektach MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 i Pływalni
Krytej aQuaRelax MOSiR Knurów przy ul.Szpitalnej 23 oraz na stronie
internetowej www.mosirknurow.pl,
w terminie od 25 kwietnia 2016 r. do 16 maja 2016 r. wykazu
nieruchomości z lokalem użytkowym przy ul. Niepodległości 109
– Kąpielisko „Leśne Zacisze” przeznaczonym do oddania w najem
w trybie przetargu ograniczonego – konkursu ofert z przeznaczeniem
na działalność gastronomiczną, związaną z główną działalnością
Kąpieliska.
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Odliczanie trwa,
do 18 czerwca coraz bliżej

Od niemal dwóch miesięcy na stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji trwa odliczanie do uroczystego
otwarcia przebudowywanego kąpieliska Leśne
Zacisze. Specjalny zegar odlicza czas pozostały
do 18 czerwca

W

łaśnie w tym dniu
na st ąpi od słona
zmodernizowanego obiektu, z którego będą mogli korzystać miłośnicy kąpieli
wodno-słonecznych. Sezon na
kąpielisku rozpocznie się 18
czerwca i potrwa do?
- Kąpielisko przypomina
jeszcze plac budowy, ale my
mamy już wszystko szczegółowo
zaplanowane i mogę poinformować, że sezon na naszym
obiekcie trwać będzie do 4 września - mówi Piotr Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa.
- Z naszych wyliczeń wynika, że
w tym samym czasie z atrakcji
dostępnych na obiekcie będzie
mogło korzystać maksymalnie
do trzech i pół tysiąca osób.
I tu ciekawostka techniczna. Na stronie internetowej
oraz na tablicach świetlnych
zamontowanych na budynku
krytej pływalni „aQuaRelax”
przy ulicy Szpitalnej oraz przy
wejściu na kąpielisko wyświetlana będzie informacja, ile
osób w danym czasie przebywa
na terenie obiektu.
Kąpielisko będzie czynne
codziennie od godziny 9.00
do 19.00.
- Bilety będzie można nabyć pomiędzy godziną 8.30 a
18.00 - informuje Krzysztof
Stolarek, dyrektor knurowskiego MOSiR-u. - Przy wejściu
na obiekt czynne będą tradycyjne kasy, a ponadto zainstalowany zostanie samoobsługowy
automat płatniczy, który wydawać będzie wejściówki w tych
samych godzinach, co kasy.
Wiadomo już, że bi let
ulgowy kosztować będzie 5 zł,
natomiast normalny - 10 zł.

Taryfa biletowa będzie urozmaicona, oferując m.in. karnety
(normalny: 80 zł/10 wejść i
ulgowy: 40 zł/10 wejść), bilet dla
seniorów (8 zł) i osób niepełnosprawnych (2 zł, opiekun - 5
zł), zniżkę 50 proc. w ramach
programu „Rodzina 3+”. Za
wypożyczenie leżaka zapłacimy
10 zł plus kaucję w wysok1ości
10 zł. Szczegółowy cennik zostanie opublikowany niedługo
przed otwarciem obiektu.
Trzeba będzie tylko pamiętać o tym, że po wyjściu z
obiektu bilet straci ważność.
Na kąpielisko wiele osób
przyjeżdżać będzie samochodami lub jednośladami, jednak administrator obiektu zachęca do
korzystania z komunikacji miejskiej, wszak kąpielisko sąsiaduje
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z przystankiem autobusowym.
- Na zmotoryzowanych czekać będą m.in. dwa parkingi,
tak zwany górny i dolny, które
pomieszczą około 90 samochodów - to jeszcze raz dyrektor
MOSiR-u. - Przygotowane będą
również miejsca postojowe dla
niepełnosprawnych. Ponadto rowerzyści będą mieć do dyspozycji
70 stanowisk na swoje jednoślady.
Parking będzie oczywiście
bezpłatny.
Jak już zaparkujemy swój
pojazd, kupimy bilet i zażyjemy
kąpieli to nie będzie problemu, by ugasić pragnienie bądź
skonsumować posiłek. Zaplecze
gastronomiczne zlokalizowane
będzie na ponad siedemdziesięciu metrach kwadratowych.
Gości przyjmować będzie we-

SPORT

Obiekt w czasie kwietniowych posiedzeń
wizytowali miejscy radni dwóch branżowych
komisji - sportu i gospodarki

wnątrz bądź w ogródku.
Czyli co? Czekamy do 18
czerwca, a później oby pogoda
dopisała i kierunek kąpielisko
Leśne Zacisze.

Tekst i foto: Piotr Skorupa

Piotr
Surówka,
zastępca
prezydenta
Knurowa.
- Można powiedzieć, że kąpielisko z każdym tygodniem
zmienia swe oblicze i z placu
budowy przeistacza się w
miejsce, gdzie będzie można
na chwilę oderwać się od
rzeczywistości i oddać się
relaksowi.
Mam nadzieję, że mieszkańcy Knurowa chętnie będą
z tego obiektu korzystać,
wszak jest to dla wielu z nas
miejsce kultowe. A teraz
będzie nowoczesne, bezpieczne i rodzinne.
informacja
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SPORT
Foto: Piotr Skorupa
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W polu karnym Tempa Paniówki często dochodziło do takich sytuacji

IV liga

Robi się
gorąco

Z

każdym tygodniem sytuacja Concordii Knurów i
Jedności 32 Przyszowice staje
się coraz mniej optymistyczna. Knurowianie mają już
tylko cztery punkty przewagi
nad miejscami zagrożonymi
degradacją, z kolei przyszowiczanie plasują się w strefie
spadkowej.
Wcz oraj (środ a) roz egrano kolejną serię spotkań
i być może sytuacja uległa
poprawie. Jeżeli nie to czas
bić na alarm.

Pół godziny
i wynik ustalony

Nieoczekiwany finał finału

Borykająca się z problema mi organizacyjno-finansowymi Concordia Knurów
przegrała trzeci ligowy mecz
z rzędu. Po 0:4 z GKS-em
II Katowice i 1:3 z Sarmacją
Będzin, podopieczni Michała Budnego ulegli MKS-owi
Myszków 0:2.
Goście na zapewnienie

W rozgrywkach o piłkarski Puchar Polski nie brakuje
niespodzianek. Na szczeblu Podokręgu Zabrze jedną
z nich było dotarcie do finału Tempa Paniówki, które
na co dzień występuje w Klasie okręgowej
zmierzyła się z III-ligowymi rezerwami Górnika Zabrze.
Finał mimo optycznej przewagi Górnika zakończył się
strzeleniem jednej bramki.
Na listę strzelców wpisał się
najmłodszy na boisku Dariusz
Pawłowski, który w 65 minucie
przechylił szalę zwycięstwa na
korzyść zabrzańskiej drużyny.
Tempo Paniówki musiało
uznać wyższość rywala, który
miał w swych szeregach m.in.
Erika Grendela.
Można rzec, że niespodzianki nie było, bo wygrał
faworyt. Niestety kilkadziesiąt

godzin po ostatnim gwizdku
sędziego okazało się, że mamy
do czynienia z nieoczekiwanym finałem finału. Tempo
Paniówki zamiast cieszyć się z
udziału w ostatnim akcie rozgrywek na szczeblu Podokręgu
Zabrze, straciło na tym meczu
wizerunkowo i f inansowo.
Powód? Wydział Gier i Ewidencji stwierdził, że w zespole
Tempa wystąpił nieuprawniony
zawodnik. Efektem takiego
niedopatrzenia było zweryfikowanie wyniku na walkower
3:0 dla Górnika II Zabrze. Ponadto klub z Paniówek ukarano

finansowo w wysokości 500 zł.
W wyjściowej jedenastce
Tempa znaleźli się: Bytnar,
Gogolok, Konynia, Hawlicki,
Mandok, Dobrzyński, Woźnica, Piek a rsk i, Konopk a,
Mroncz, Jendrychowski. Z kolei
na ławce rezerwowych usiedli:
Lawacz, Maszka, Babisz, Szary,
Mijacz, Brosz, Herisz.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że trenerem Górnika II Zabrze
jest wychowanek Concordii
Knurów - Józef Dankowski, z
kolei jego asystentem Marek
Kostrzewa, były defensor knurowskiej drużyny.

Zagrali z trenerem Korony Kielce

K

nu rowsk a A k adem ia
Piłki Nożnej zaprosiła
w niedzielne popołudnie
wsz y st k ich chę t nych do
wspólnej zabawy na „Orliku”. Z zaproszenia skorzystali
młodzi zawodnicy APN wraz
z rodzicami, którzy mieli
okazję spędzić kilkadziesiąt
minut m.in. w towarzystwie
Marcina Brosza, założyciela
APN i jednocześnie obecnego
trenera Korony Kielce.
PiSk

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

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Z

espół z Paniówek drogę do
finału rozpoczął od zwycięstwa walkowerem 3:0
nad MKS-em Zabrze-Kończyce.
W II rundzie Tempo pewnie,
bo 4:0 pokonało na wyjeździe
MKS Zaborze. Równie pewne
- 3:0 - zwycięstwo podopieczni
Jerzego Werońskiego odnieśli w
konfrontacji z Sośnicą Gliwice.
W półfinale rywalem Tempa był
wyżej sklasyfikowany, bo IV-ligowy Gwarek Ornontowice. W
tym przypadku drużyna z Paniówek również okazała się lepsza
i po zwycięstwie 2:1 zapewniła
sobie awans do finału, w którym

sobie trzech punktów potrzebowali niespełna pół godziny,
wszak Rados wpisał się na listę
strzelców w 4 i 29 minucie.
K nu row ia nie kończ yl i
mecz w dziesiątkę, bowiem
Mateusz Mikulski po dwóch
żółtych kartkach opuścił plac
gry w 71 minucie.

Stawką było
„sześć” punktów,
zdobyli jeden

Spot k a nie Jed ności 32
Przyszowice z Fortecą Świerklany zapowiadaliśmy, jako
konfrontację o przysłowiowe
„sześć” punktów. Ostatecznie
skończyło się na bezbramkowym remisie, co oznacza, że
sytuacja Jedności wciąż jest
bardzo trudna. Ową sytuację
komplikuje fakt, iż kolejne
zwycięstwo odniosły rezerwy
ROW-u Rybnik, które tracą
do Jedności już tylko pięć
punktów.
PiSk

21. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - MKS Myszków 0:2
0:1 Rados (4), 0:2 Rados (29)
Concordia wystąpiła w składzie: Kuczera, Mateusz Mikulski,
Kar wowski, Bąk, Szczurek
(46. Michał Mikulski), Górka,
1. Gwarek T.G.
52
Buchalik, Gałach (46. Szew2. Radzionków
44
czyk), Pstuś, Mawo (73. Knot),
3. Grodziec
41
Młynek.
4. Myszków
40
Sarmacja Będzin - Przemsza
5. Sarmacja
39
Siewierz 2:1, GKS II Katowice
6. Poraj
37
7. GKS II K.
34
- Raków II Częstochowa 0:0,
8. Slavia
34
Zieloni Żarki - Górnik Piaski
9. Raków II
30
0:1, Slavia Ruda Śląska - Unia
10. Concordia
27
Ząbkowice 3:0 (walkower),
11. Piaski
23
Polonia Poraj - Przyszłość
12. Przemsza
23
Ciochowice 4:0, Gwarek Tar13. Wesoła
23
nowskie Góry - RKS Grodziec
14. Żarki
12
0:0, Górnik Wesoła - Ruch
15. Ciochowice
0
Radzionków 0:4.
16. Ząbkowice
19

21. KOLEJKA, GRUPA II:
Jedność 32 Przyszowice - Forteca Świerklany 0:0
Jedność: Szindler, Zabawczuk (75. Przybylski), Szołtysek,
Pilc, Szaruga, Wolniewicz,
1. Turza Śląska
47
Bar tosiewicz, Kieł tyka (85.
2. Polonia Ł.G.
37
Modrzyński), Spórna, Hajok,
3. Krupiński
35
Kozdroń (50. Mrozek).
4. Tychy II
34
Spójnia Landek - Drzewiarz
5. Radziechowy
33
Jasienica 3:3, GTS Bojszowy
6. Drzewiarz
33
- Unia Turza Śląska 1:4, Ra7. Pszczyna
32
dziechowy Wieprz - Gwarek
8. Landek
29
Ornontowice 1:0, GKS II Tychy
9. Ruptawa
29
- Polonia Łaziska Górne 0:1,
10. Szczakowianka
27
11. Racibórz
27
Szczakowianka Jaworzno 12. Bojszowy
23
Iskra Pszczyna 2:0, Granica
13. Ornontowice
22
Ruptawa - Krupiński Suszec
14. Przyszowice
22
3:1, ROW II Rybnik - Unia Ra15. Świerklany
20
cibórz 2:1.
16. ROW II
17
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Cel? Zawodowe
walki w MMA

Foto: Piotr Skorupa

Nowy zarząd KS Concordia Knurów tworzą
(od lewej): Jarosław Idziaszek, Wojciech
Górka, Michał Budny i Franciszek Podsiadły

SPORT

Adam Witkowski z knurowskiego Spartana spokojnie realizuje
swój sportowy plan i ma nadzieje, że być może pod koniec
bieżącego roku stoczy zawodową walkę w MMA

P

da), Mateusz Nosal (Octagon
Team ), Mateusz Antosz (Natal
Gold Team) i Dawid Rybak
(CKW Horda).
- Dziękuję trenerom za dobre przygotowanie. Dziękuję moim sparingpartnerom oraz
sponsorowi Kuźni Mocy. Nie
mogę zapomnieć o bardzo ważnej osobie, dzięki której mam
takie możliwości rozwoju, czyli

kolejne podziękowania składam
Sławkowi Tokarzowi. Dziękuję
również osobom, które ze mną
były i mocno mnie dopingowały
- wylicza Adam Witkowski.
Dodajmy, że inny zawodnik
Spartana - Adam Długaszek
stoczył trzy walki i wywalczył
brązowy medal.
PiSk
Foto: Spartan

óki co Adam Witkowski w
efektownym stylu zdobył
Superpuchar Polski w Ju Jitsu
NO GI. Turniej rozgrywany
był w Zawierciu, a wychowanek trenerów Przemysława
Wejnera i Tomasza Jabłonki,
każdy z czterech pojedynków
kończył przed czasem. Jego
wyższość musieli uznać: Bartłomiej Kowacki (CKW Hor-

Zmiany w Concordii
k w iet n ia 2016 - w
t y m d n iu z a c z ę t o
pisać nową kartę historii
piłkarskiej Concordii Knurów. W czasie Nadzwyczajnego Wa l nego Z ebra n ia
Członków podjęto uchwałę o przekazaniu aportem
zorganizowanej części stowarzyszenia, to jest drużyny seniorów do spółk i
z og ra niczoną odpow iedzialnością - KS Concordia
Knurów Sp. z o.o.
Owa spółka została
zarejestrowana 19 kwietnia br., a jej prezesem jest
Wojciech Górka. Ta sama
osoba została wybrana na
stanowisko prezesa stowarz yszenia KS Concord ia
Knurów, które prowadzić
będzie szkolenie dzieci i
młodzieży.

Po ust ąpien iu st a rego
zarządu, na którego czele
stał Andrzej Michalewicz,
w sk ład nowego w y bra n i

zostali: Michał Budny, Jarosław Idziaszek i Franciszek
Podsiadły.
PiSk

Weekend
z aikido

Foto: Piotr Skorupa

25

Teraz pójdzie z Górki? 23
Rząd pierwsze podsumowanie swej działalności robi
zazwyczaj po stu dniach. Gdyby
zwyczaje z Rady Ministrów skopiować na grunt knurowskiej
piłki nożnej, wybrany w poniedziałek nowy zarząd Concordii
powinien zwołać konferencję
prasową na początek sierpnia.
Termin wydaje się idealny, bo

nie dość, że minie sto dni rządów nowego prezesa, to zespół
powinien być na ostatniej prostej przed inauguracją sezonu.
Przed nowym prezesem
Wojciechem Górką wielkie wyzwanie, ale może właśnie teraz
zarządzanie klubem pójdzie
z górki.

i 24 kwietnia w hali Miejskiego
Ośrod ka Spor tu i Rek reacji
odbyło się IV Międzynarodowe Seminarium Wschodnio-Europejskiej
Federacji Yoshinkan Aikido. W roli
głównej wystąpił Kanadyjczyk Kevin
Blok, posiadacz 8 Dana w Aik ido
Yoshinkan.
Więcej zdjęć z tego wydarzenia
znajdziecie na www.przegladlokalny.eu
PiSk

Piotr Skorupa

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Biegi

Czesław Kostrzak
i Zbigniew Kołodziejczyk

Knurowianie wzięli udział
w „I Kuźniańskim Półmaratonie Leśnym” w Kuźni Raciborskiej. Na dystansie 21
km 97 m najszybszy z klubu
Endurance Solidarni był Czesław Kostrzak uzyskując czas
1.54.46, co dało mu 11 miejsce

AKB

W 10-kilometrowym biegu Korfantego z Katowic do
Siemianowic Śląskich uczestnicz yli: Sebast ia n Zawada
(czas: 45.18), Zbigniew Kopszak (48.25) i Wiesław Maciejewski (49.45 - III miejsce w
kategorii wiekowej).
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Niezrzeszeni

Foto: KB Sokół

w kategorii wiekowej M-50 i
130 miejsce w open.
Drugi z knurowian Zbigniew Kołodziejczyk trasę pokonał w 2 godziny 26 minut i 10
sekund, zajmując 218 miejsce w
open i 31 w M-50.
Artur Bujnowski wystąpił
w 10-kilometrowym biegu w
chorzowskim Parku Śląskim
uzyskując czas 48.15, co dało
mu 15 miejsce w open i 12 w
kategorii M-35.

Foto: prywatne

Foto: Endurance Solidarni

KB Endurance
Solidarni

Z tego trio najszybszy
był Marcin Grzegorzyca
(z prawej)

W Orlen Warsaw Marathon
wystąpili: Marcin Grzegorzyca
(czas: 2.52.03, miejsce 132),
Damian Wiszyński (3.30.15 1748), Marek Szczęsny (3.57.36
- 3809).

KB Sokół

W chorzowskich Biegach
Górskich w Parku Śląskim,
na dystansie 5 km bezkonku-

Na zdjęciu stoją od lewej:
Paweł Szkatuła, Piotr
Bieliński, Marek Lewczuk,
Rafał Gałuszka.

rencyjny okazał się Piotr Bieliński, a ponadto barw Sokoła
bronili: Rafał Gałuszka i Paweł
Szkatuła.
Piotr Bieliński w ystąpił
również w 8 Cieszyńskim Fortuna Biegu, zajmując 21 miejsce
na 1359 uczestników.
PiSk

Czołowa piątka
nie drgnęła
Można napisać, że po kolejnym turnieju knurowskiej
Grand Prix w skacie sportowym niewiele zmieniło się w
klasyfikacji generalnej. Pięciu
WYNIKI
Z 19 KWIETNIA:

czołowych zawodników utrzymało swoje miejsca, jednak należy odnotować awans Janusza
Nowaka na siódme miejsce.
PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Zbigniew Ciszewski - 22.644
1. Emil Kasperek
- 2.749
2. Wojciech Napierała - 22.192
2. Janusz Nowak
- 2.438
3. Piotr Palica
- 21.418
3. Zdzisław Gumienny - 2.374
4. Stefan Wroblowski - 20.724
4. Jerzy Makselon
- 2.311
5. Tadeusz Kamczyk - 20.596
5. Piotr Palica
- 2.016
6. Czesław Antończyk - 20.155
6. Edward Nowak
- 1.948
7. Janusz Nowak
- 20.144
7. Bogdan Litwin
- 1.938
8. Jerzy Makselon
- 20.066
8. Czesław Antończyk - 1.887
9. Edward Nowak
- 19.837
9. Konrad Sobieraj
- 1.874
10. Bernard Wróbel - 19.810
10. Bernard Wróbel
- 1.846
Kolejny turniej odbędzie się 10 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Uczestnicy mistrzostw musieli
zachować zimną krew

Foto: Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

W takich sytuacjach najważniejsza jest współpraca

Jak nie stracić głowy?
Knurów. Nauka nie idzie w las, czyli...

Dłoń urwana w wybuchu bomby, otwarte złamanie
nogi w wypadku samochodowym, rozbita głowa,
szkło wbite w rękę - z takimi obrażeniami musieli
poradzić sobie uczestnicy Rejonowych Mistrzostw
Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

W

kałuży krwi leży oszołomiona dziewczyna. Chwilę
wcześniej, jadąc na rolkach, wpadła pod samochód. Koleżanka, zamiast ją ratować, wyciąga
telefon i robi zdjęcie.
To znak naszych czasów, gdzie
bohaterstwo często ustępuje miejsca
obojętności, a telefon, zamiast służyć
do wezwania pomocy, używany jest
do kręcenia filmów i robienia zdjęć.
Służby mundurowe i organizacje
pozarządowe robią, co mogą, by od
małego uczulać na ludzką krzywdę,

podpowiadają, jak zachować się w
skrajnych sytuacjach, jak nieść pomoc.
- Budujące są wiadomości płynące ze środków masowego przekazu
o dzieciach, które niejednokrotnie
ratują życie dorosłym - mówi Janusz
Sacha, prezes zarządu Oddzia łu
Rejonowego PCK w Knurowie, a w
czasie mistrzostw jeden z sędziów.
Nie ma wątpliwości, że doświadczenia zdobyte w międzyszkolnych
rozgrywkach przydadzą się młodym.
- Oby jak najrzadziej - podkreśla.
Gimnazjaliści z Knurowa, Gie-

rałtowic i Paniówek oraz uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego musieli zachować zimną krew
przy opatrywaniu skomplikowanych
złamań i ran. Ich działaniu przyglądali się sędziowie, wyłapując każdy
najmniejszy błąd.
- W ogóle nie zainteresowaliście się
dziewczyną z samochodu - sędziująca
Aleksandra Surdel wytyka błąd jednej z
drużyn. - Ona też potrzebowała pomocy.
Pozorantka dostaje wskazówkę,
by biadolić nieco głośniej.

Tymczasem na rogu Zespołu
Szkół nr 1 w wyniku wybuchu bomby dłoń traci mężczyzna. Zdaje się,
że udzielająca mu pomocy drużyna
pamięta o wszystkim: wzywa pogotowie, a po skończonym zadaniu
ściąga rękawiczki.
- A urwaną dłoń kto zabezpieczy?
- pyta sędzia.
Mistrzostwa są właśnie po to, by
wiedzę wykorzystać w praktyce, by
nie powielać z pozoru tylko drobnych
błędów w realnych sytuacjach.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjna okazała
się drużyna Paderka: Maciej Dzindzio, Aleksandra Pietraszek, Laura
Zbierańska, Marian Krawczyk i Paulina Bieniek.
O Laurze zrobiło się głośno 2 lata
temu. Wtedy jeszcze jako uczennica
gimnazjum wraz z kolegą udzieliła
pierwszej pomocy 17-latce potrąco-

nej przez samochód.
I miejsce wśród gimnazjów zajęła drużyna z Gierałtowic (Patryk
Grzegorzyca, Justyna Żuk, Wiktoria
Tomaszewska, Kamila Slany, Martyna Szabot).
W konkursowe szranki stanęli
też uczniowie szkół podstawowych.
Dla nich organizatorzy przygotowali
test „Mały Ratowniczek”. W klasach
I-III zwyciężyła Natalia Smoszewska
z MSP-6, w klasach IV-VI najlepszy
był Patryk Kwaśniok z MSP-2.
- Wysoki poziom - zachwala sędzia
Celina Piechniczek. - Cieszy zwłaszcza dobra współpraca zawodników w
drużynie.
- Dobrzy są, nie tracą głowy - wtóruje jej Stanisław Bogumił.
Zwycięskie drużyny powalczą o
palmę pierwszeństwa w okręgowych
mistrzostwach w Katowicach.
/pg/

Informacja własna wydawcy

16

Przegląd Lokalny Nr 17 (1206) 28 kwietnia 2016 roku

