
Drodzy Knurowianie

Przed nami wybory samorządowe. 
Wybierzemy radnych wszystkich szczebli 
samorządu terytorialnego, a także wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. Wybory 
to święto demokracji, skorzystajmy wszyscy 
z przysługujących nam praw oddając swój 
głos na ludzi, których darzymy zaufaniem.

Koniec kadencji to dobry moment, by 
podsumować mijające cztery lata. Nie 
sposób oczywiście wymienić wszystkiego, 
co zostało zrobione, albowiem katalog 
ustawowych zadań gminy jest bardzo 
szeroki. Chciałbym jednak wskazać obszary 
życia naszego miasta najistotniejsze dla 
wszystkich mieszkańców, a także 
przedstawić plany na najbliższą przyszłość.
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Dokończenie na str. 2 

www.adamrams.pl

ZAWSZE BLISKO MIESZKAŃCÓW



W mijającej kadencji samorządu 
miasto przeznaczyło wiele milionów 
złotych na rozwój dzieci i młodzieży 
tworząc nowoczesny system oświaty, 
kultury i sportu. Warto zwrócić uwa-
gę na stały rozwój szkół czy budowę 
nowych boisk. O dobrym kierunku 
tych działań świadczy duże zainte-
resowanie mieszkańców nowoczes-
nym kąpieliskiem „Leśne Zacisze”. 
Ciekawą ofertę składają miejskie in-
stytucje kultury (knurowskie kino, 
Sztukateria, Dom Kultury w Szczy-
głowicach). Ważną usługę publiczną 
realizują przedszkola i nowo wybudo-
wany żłobek – instytucje pomagające 
w powrocie rodziców do aktywności 
zawodowej i wspierające proces edu-
kacji dzieci.

Nowe miejsca pracy
Istotnym obszarem pozytywnych 

zmian jest uporządkowana gospodar-
ka wodno-ściekowa, która umożliwiła 
szerokie działania w zakresie infra-
struktury, m.in. przebudowę dróg czy 
rewitalizację budynków III Kolonii. 
Duże znaczenie ma otwarcie nowych 
terenów inwestycyjnych, objętych Ka-
towicką Specjalną Strefą Ekonomicz-
ną, poprzez wybudowanie ronda na 
skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i 26 Stycz-
nia oraz drogi, która docelowo połączy 
się z ul. Rakoniewskiego. Uzbrojenie 
terenów KSSE spowodowało duże za-
interesowanie inwestorów z branży 
Automotive, którzy planują w przy-
szłym roku wybudować tam zakład 

pracy i docelowo zatrudnić 300 pra-
cowników. Podobny efekt przyniosły 
działania w rejonie III Kolonii, gdzie 
projektowany jest duży zakład pracy, 
w którym znajdzie zatrudnienie wielu 
mieszkańców. Knurów jest miastem 
przyjaznym dla biznesu. Jesteśmy 
dobrze przygotowani na przyjęcie du-
żych i małych przedsiębiorców.

Budownictwo 
mieszkaniowe

Szczególnym zainteresowaniem 
mieszkańców cieszy się rozbudowa 
zasobu lokalowego miasta. Mieszka-
nie i stała praca są podstawowymi, 
dla funkcjonowania człowieka i jego 
rodziny, dobrami, o które państwo i 
gminy powinny się troszczyć. Odda-
liśmy do użytku kolejne mieszkania 
przy ul. Stefana Batorego, wykonane 
w ramach Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, a w planach na najbliż-
sze lata mamy budowę kolejnych blo-
ków w rejonie ulic Pocztowej i Alei Li-
powej. Przygotowujemy także obszar 
za cmentarzem komunalnym przy ul. 
Rakoniewskiego pod budowę domów 
jednorodzinnych, a także wieloro-
dzinnych. Chcemy również w rejonie 
ul. Niepodległości wykorzystać moż-
liwości wynikające z programu rzą-
dowego Mieszkanie Plus.

W zakresie służby zdrowia wspól-
nie z samorządem powiatu gliwickie-
go przeprowadzono modernizację 
największej w Knurowie publicznej 
przychodni lekarskiej przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego.

Komunikacja, 
infrastruktura drogowa

Ważną sprawą dla wszystkich ko-
rzystających z transportu zbiorowe-
go jest jego właściwa organizacja. W 
tym zakresie planujemy wybudować 
nowoczesne centra przesiadkowe 
wykorzystując pozyskane na ten cel 
środki z Unii Europejskiej. W Szczy-
głowicach jesteśmy w trakcie reali-
zacji, natomiast podobne zadanie w 
przyszłym roku zostanie wykonane 
na „Fochu”.

Przeprowadziliśmy mnóstwo in-
westycji drogowych, a na najbliższą 
przyszłość zaplanowaliśmy budowę 
ronda na skrzyżowaniu ulic Szpital-
nej i Kosmonautów, a także w Szczy-
głowicach przy ulicach Lignozy i 
Zwycięstwa. Powstaną nowe ścieżki 
rowerowe. Konieczna jest przebudo-
wa drogi wojewódzkiej 921, tj. ulic 
Dworcowej, Niepodległości i Rybni-
ckiej. Będziemy się tego domagać.

Inwestujemy w młodych
Mam świadomość, że większość 

mieszkańców sprawność samorzą-
du ocenia po wykonanych inwesty-
cjach. I słusznie. Sądzę jednak, że 
jesteśmy zgodni co do tego, że wszel-
kim naszym działaniom powinna 
towarzyszyć troska o przyszłość 
naszych dzieci i młodzieży. Młodzi 
knurowianie powinni mieć możliwie 
najlepsze warunki wszechstronnego 
rozwoju, w tym jak najlepszą ofertę 
naukową, możliwość realizacji kul-
turalnej i uprawiania sportu. Inwe-
stując w dzieci inwestujemy również 
w siebie.

Seniorzy i organizacje 
pozarządowe

Musimy także pamiętać o wzrasta-
jącej liczbie osób starszych. Bez wąt-
pienia seniorzy to nasza wielka war-
tość. Ich doświadczenie, cierpliwość 
i mądrość życiowa powinny być dla 
nas wszystkich nauką i istotnym gło-
sem przy opracowywaniu strategii 
dalszego rozwoju miasta. Codziennie 
wsłuchuję się w głosy mieszkańców i 
bardzo je sobie cenię. Z bezpośred-
nich rozmów z knurowianami wy-
płynął wniosek o budowę tężni so-
lankowej a także placów zabaw i stref 
rekreacji.

Kapitałem naszego miasta są do-
brze działające stowarzyszenia i or-
ganizacje. Bardzo aktywne są śro-
dowiska emerytów, działkowców, 
pszczelarzy, koła łowieckie i węd-
karskie; bogatą ofertę mają stowa-
rzyszenia sportowe i kulturalne. 
Wielką pracę wykonują ludzie zrze-

szeni w Polskim Czerwonym Krzyżu. 
Nasi Honorowi Dawcy Krwi należą 
do najlepszych w kraju. Wiele osób 
zaangażowanych jest w niesienie po-
mocy potrzebującym i gotowych do 
dalszych poświęceń. Mamy dobrze 
wyszkolonych strażaków i ratowni-
ków wodnych, aktywnie działające 
grupy przy parafiach, a także świet-
nie zorganizowanych młodych wo-
lontariuszy.

Nie sposób wszystkich wymienić, 
ale wszystkim, którzy angażują się 
w życie naszego miasta serdecznie 
dziękuję.

Drodzy Mieszkańcy
Wymieniłem tylko część przedsię-

wzięć, które wykonaliśmy lub które 
są w trakcie realizacji. Również tyl-
ko przykładowo wskazałem plany 
na następne lata, które chcielibyśmy 
zrealizować.

Funkcję prezydenta miasta pełnię 
z Waszej woli. To dla mnie ogromna 
satysfakcja, ale także wielka odpo-
wiedzialność. Zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb mieszkańców wymaga 
pracy wielu specjalistów, lecz za-
wsze jestem otwarty na głos każdego 
mieszkańca. W przyszłość patrzę z 
optymizmem. Obiecuję konsekwen-
tnie realizować strategię rozwoju 
miasta i dostosowywać ją do zmie-
niających się warunków. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom 
za okazaną pomoc, wiele dowodów 
życzliwości i poparcie. Gorąco zachę-
cam do zapoznania się z Programem 
Wyborczym KWW WSPÓLNIE DLA 
KNUROWA. Jest to plan na najbliższe 
lata, gwarantujący dalszy zrównowa-
żony rozwój naszego miasta. My słowa 
dotrzymujemy. To łatwo sprawdzić.

Proszę wszystkich uprawnionych 
do głosowania i wzięcie udziału 
w wyborach. Pamiętajmy, że oddaje-
my swoje sprawy ludziom, którzy w 
naszym imieniu będą o nich decy-
dować. 21 października każdy głos 
będzie miał znaczenie!

Adam Rams
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MY SŁOWA DOTRZYMUJEMY  

Nowe budynki mieszkalne MTBS przy ul. Batorego

Wyremontowana ulica Parkowa w Szczygłowicach

Dojazd do terenów inwestycyjnych 
przy ul. Szpitalnej 

Mieszkania komunalne na III Kolonii dzięki środkom 
Unii Europejskiej zyskały nowy standard 

Aktywne przejście dla pieszych przy ul. 1 Maja

W budżecie miasta każdego roku wzrasta kwota wydatków 
przeznaczonych na inwestycje. Możliwe to jest dzięki docho-
dom gminy, ale również pozyskanym funduszom zewnętrznym. 
I tak z budżetu unijnego na lata 2007-2013 uzyskaliśmy dofi-
nansowanie w wysokości ok. 90 mln zł, głównie na uporządko-
wanie gospodarki ściekowej, a na lata 2014-2020 planujemy 
zdobyć ok. 40 mln zł na dalszy rozwój Knurowa. Pozyskuje-
my również dotacje z budżetu państwa np. w ramach Progra-
mu Rozwoju Dróg Lokalnych czy Metropolitalnego Funduszu 
Solidarności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nasza 
skuteczność umożliwia nam realizację wielu zadań infrastruk-
turalnych. Powstają nowe mieszkania, remontujemy starą sub-
stancję mieszkaniową, budujemy infrastrukturę na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Budujemy i 
modernizujemy drogi i budynki użyteczności publicznej. Nie 
zapominamy również o terenach rekreacyjnych dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci.

 Wszystkie te działania prowadzą do planowanego, syste-
matycznego rozwoju miasta z dbałością o finanse publiczne.

BARBARA ZWIERZYŃSKA, zastępca prezydenta miasta

Osiedle Cztery Pory Roku 
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KNURÓW SIĘ ZMIENIA

Zmodernizowany krąg przy ulicy 1 Maja

Kolorowy i wyposażony w wiele atrakcyjnych urządzeń 
plac zabaw przy ul. Ogana

Tętniące życiem kąpielisko Leśne Zacisze

PIotR SuRóWKA 
zastępca prezydenta miasta

Szanowni Państwo, 
największą wartością 
każdego miasta są jego 
mieszkańcy. Właśnie dlatego 
inwestujemy znaczne 
środki finansowe w rozwój 
oświaty, sportu, kultury, 
opieki społecznej. Naszym 
priorytetem jest, aby 
w Knurowie wszystkim 
mieszkańcom dobrze się 
żyło, uczyło, pracowało, 
a także wypoczywało.
Wspólnie tworzymy 
charakter naszego miasta, 
które staje się coraz 
piękniejsze, nowocześniejsze 
i atrakcyjniejsze.

Nowe oblicze kina
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Opis inwestycji

Nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny przy Miejskiej 
Szkole Podstawowej nr 7

Stadion Miejski przy ul. Dworcowej

Strefa 
rekreacji 
w Szczygłowicach

INWESTUJEMY W DZIECI I MŁODZIEŻ



� WYBORY SAMORZĄDOWE  2018

Piotr Dudło 
sekretarz miasta

Inwestycje to nie tylko 
przedsięwzięcia skierowane na 
budowę nowych dróg 
i  obiektów oraz  infrastrukturę 
techniczną. Równie ważną 
inwestycją jest kierowanie 
środków na poprawę warunków 
życia i bezpieczeństwo 
mieszkańców. W naszym 
mieście z powodzeniem 
wdrożono Kartę Dużej 
Rodziny, Rodzina 3+ czy też 
Kartę Seniora. Przeznaczenie 
znacznych środków 
i współpraca z Państwową 
Strażą Pożarną, Policją, 
Ochotniczą Strażą Pożarną 
sprawia że nasze miasto jest 
bezpieczne. 

Nowoczesna jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej

Miejsca wyposażone w urządzenia 
do zabawy i ćwiczeń 

Budynek Urzędu Miasta w nowej odsłonie

PRZYJAZNY I BEZPIECZNY KNURÓW

Nowoczesny żłobek

“Kraina Maluszka”
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Uroczystość związana z Patronką Miasta 
- świętą Barbarą

Wydarzenia kulturalno-sportowe są dla mieszkańców jedną z form rozrywki i relaksu

CHARAKTER KNUROWA TWORZĄ MIESZKAŃCY

Wyrazem naszego szacunku dla pięknej, choć także nieraz i tragicznej, historii miasta, regionu i kraju są 
uroczystości upamiętniające najważniejsze wydarzenia i bohaterów. Na zdjęciach: złożenie hołdu i kwiatów 
przed pomnikiem górników poległych na stanowiskach pracy oraz spotkanie w rocznicę śmierci (1 września 
1939 roku) powstańca śląskiego Feliksa Michalskiego (dla prezydenta Adama Ramsa mające również wymiar 
rodzinny – jako wnuka Michalskiego).
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Bojowa, Graniczna, Jagielnia, dr. Henryka Jordana, Wojciecha Korfantego, Krótka, Leśna, Juliusza Ligonia, Feliksa Michalskiego, Nowy Dwór, Powstańców, Rybnicka, Sadowa, Słoneczna, Staro-
wiejska, Stawowa, Szkolna, Szybowa, Piotra Ściegiennego, Zielona, Zwycięstwa, Aleja Piastów, Górnicza, Lignozy, Stanisława Staszica, Sztygarska, Wieczorka, Jana Kilińskiego, Hugo Kołłątaja, 
Marii Konopnickiej, Książenicka, Parkowa, Stefana Żeromskiego, Cicha, Grunwaldzka, Jana Matejki, Niepodległości, Polna, Walentego Rakoniewskiego, Ustronie Leśne, Wilsona od nr 34 do 131, 
Wzgórze, Kościelna

Fryderyka Chopina, Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Józefa Lompy, Ignacego Paderewskiego, Aleksandra Puszkina, Władysława Stanisława Reymonta, Juliusza Słowackiego, Pa-
wła Stalmacha, Wita Stwosza, Sokoła, Szpitalna od nr 1 do 22, Jana Kochanowskiego, Karola Szymanowskiego, Targowa, Henryka Wieniawskiego, Aleja Spacerowa, Władysława Broniewskiego, 
Klasztorna, Kopalniana, 1 Maja od nr 1 do 40, Plebiscytowa, Plac Powstańców Śląskich, Wilsona od nr 1 do 32, Wolności, Jana Brzechwy, Józefa Janty, Mieczysława Karłowicza, Zofii Kossak-
Szczuckiej, ks. Alojzego Koziełka, Jana Kwitka, Łubinowa, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Ogrodowa, Pocztowa, Antoniego Słoniny, Spółdzielcza, Floriana, dr. Floriana Ogana, Henryka 
Sienkiewicza, Chmielna, Wrzosowa, Jaśminowa, Astrów, Beksza, Konstantego Damrota, Dębowa, Dworcowa, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krucza, Karola Miarki, Emilii Plater, Stani-
sława Poniatowskiego, Poprzeczna, Bolesława Prusa, Przemysłowa, Rybna, Wagowa, Stanisława Wyspiańskiego, Żwirki i Wigury, Akacjowa

Lotników, Marynarzy, 
Piłsudczyków, 
26 Stycznia, Wincentego 
Witosa, Aleja Lipowa, 
Dywizjonu 303, 
Władysława Sikorskiego, 
Jerzego Ziętka, Saperów, 
Legionów, Ułanów, 
Szarych Szeregów, 
Szpitalna od nr 24 do 32, 
Szpitalna 29, 
Armii Krajowej, 
Jedności Narodowej, 
Kapelanów Wojskowych, 
Wiosenna, Letnia, 
Deszczowa, Jesienna, 
Zimowa, Przedwiośnia

Okręg Wyborczy nr 1

Jana Sobieskiego, Kosmonautów, Stefana Batorego, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Jęczmienna, ks. Józefa Jagły, kard. 
Augusta Hlonda, Jana Dymka, Chabrowa, Kwiatowa, Stokrotki, Różana, 1 Maja od nr 42 do 66
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Okręg Wyborczy nr 4

www.wspolniedlaknurowa.pl - Mamy dobry plan rozwoju Knurowa

KWW Wspólnie dla Knurowa LISTA NR 24
� Kandydaci  do Rady Miasta
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Marian Gruszka 
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Okręg Wyborczy Nr 4

Joanna 
Zawadzka 

Mieszkanka Szczygłowic, 
nauczyciel MSP4 w Knurowie, 
mężatka, mama trójki dzieci 
(19, 18 i 14 lat). Oddana rodzinie 
i pracy zawodowej, nie obojętna 
na problemy społeczne. Zainte-
resowania: sport, dobra książ-
ka, muzyka, film.

W swoim życiu cieszę się 
sukcesami rodzinnymi i zawodo-
wymi. Praca nauczyciela daje mi 
satysfakcję i uznanie społeczne. 
Swoje osiągnięcia zawdzięczam 
ciężkiej pracy i determinacji w 
dążeniu do celu oraz pozytyw-

Okręg Wyborczy Nr 4

Tomasz Mazur 

Szczęśliwy mąż ojciec i 
dziadek. Od urodzenia mieszka-
niec Szczygłowic. W młodości 
zawodnik amatorskich klubów 
piłkarskich LZS „Postęp” Wilcza i 
„Olimp” Szczygłowice. Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi. Były pra-
cownik KWK „Knurów – Szczy-
głowice”, od września 2018 roku 
emeryt. Od 11 lat nadzwyczajny 
szafarz Komunii Świętej w parafii 
NMP Królowej Świata w Szczy-
głowicach. 

Radny Miasta Knurów 2014-
2018, wiceprzewodniczący Ko-
misji Sportu, członek Komisji 
Gospodarki.

Szanowni Mieszkańcy. Dzię-
ki Waszemu zaufaniu, w listopa-
dzie 2014 roku otrzymałem po 
raz pierwszy mandat radnego. 
Czułem ciężar obowiązków, jaki 
został mi powierzony, ale również 
pragnąłem z zaangażowaniem 
pełnić tę zaszczytną funkcję. 
Starałem się wykonywać swoje 
obowiązki rzetelnie, nie bacząc 
na swoją popularność czy pry-
watny interes, mając na uwadze 
przede wszystkim dobro wszyst-
kich mieszkańców.  

Teraz chciałbym podzielić się 
tym, co zostało zrobione w trak-
cie kadencji:

• Przebudowa ulicy Parko-
wej wraz z wykonaniem dróg we-
wnętrznych pomiędzy garażami 
blaszanymi oraz odwodnieniem 
terenu w rejonie ul. Parkowej I i 
II etap (5 mln 342 tys. 618,16 zł). 

• Doposażenie placu zabaw
w parku NOT w Szczygłowicach 
wraz z wymianą nawierzchni pod 
urządzeniami zabawowymi (359 
tys. 959,20 zł).

• Wymiana ogrodzenia w MP
3 (65 tys. zł).

• Przebudowa kanalizacji
deszczowej w ul. Kilińskiego na 
odcinku od skrzyżowania z Al. 
Piastów do skrzyżowania z ul. Ko-
nopnickiej (136 tys. 926,38 zł).

• Uporządkowanie gospodar-
ki wodnej i ściekowej w Miejskim 
Gimnazjum nr 4 (70 tys. zł).

• Zagospodarowanie placu
szkolnego przy MG4 – obecnie 
MSP4 (822 tys. 170 zł).

• Wymiana stolarki okiennej
w MSP 4 (742 tys. 220 zł). 

Do końca roku zostanie zre-
alizowane:

• Montaż paneli fotowol-
taicznych Szczygłowice (1 mln 
800 tys.). 

• Montaż pomp ciepła - pły-
walnia i hala sportowa w Szczy-
głowicach (498 tys. 899 zł). 

• Zabudowa powietrznych
pomp ciepła dla budynku Domu 
Kultury w Szczygłowicach (528 
tys. 900 zł). 

Wszystkie te inwestycje 
zawarliśmy w kwocie ponad 10 
mln zł. 

Zaczęła się również realiza-
cja budowy lokalnego centrum 
przesiadkowego w Szczygłowi-
cach (3 mln 650 tys. 463,50 zł). 
Dodając to przedsięwzięcie to 
wydatki zamkną się kwotą po-
nad (14 mln zł). 

Jestem szczerze wdzięczny 
Drodzy Mieszkańcy, że dzięki 
Wam w mijającej kadencji było 
mi dane działać w Radzie Mia-
sta Knurów. Przed nami kolejny 
okres pracy w samorządzie. W 
kolejnej kadencji postawiliśmy 
sobie nowe cele, aby zaspoka-
jać kolejne potrzeby. Mamy w 
planach przebudować ulice, we-
wnętrzną Aleja Piastów, Sztygar-
ską, Wilsona i Rakoniewskiego. 
W ramach Inicjatywy Samorzą-
dowej z Powiatem działamy, aby 
usprawnić komunikację rowero-
wą wzdłuż drogi powiatowej od 
Książenickiej do Zwycięstwa. 
Utworzymy miejsce do imprez 
plenerowych w parku NOT w 
Szczygłowicach. 

Jeżeli będzie wolą wyborców 
abym i ja miał w tym udział, jako 
Radny Miasta Knurów, to posta-
ram się, aby te cele były zreali-
zowane.

Okręg Wyborczy Nr 1 

Joachim Machulik
Szanowni Wyborcy! 

Drodzy Mieszkańcy Osiedla 
Wojska Polskiego, koniec kaden-
cji to czas podziękowań za Wasze 
zaufanie, które niejednokrotnie 
wyrażaliście we wskazaniach, co 
w mieście, a w szczególności na 
osiedlu, trzeba zrobić. Czyniłem 
starania, aby Państwa podpowie-
dzi zostały zrealizowane. Inwe-
stycje, które wykonano w ostat-
nim czasie na naszym osiedlu to: 
deptak wraz ze ścieżką rowerową 
łączący ulicę Szpitalną z ulicą 
1-go Maja, żłobek dla najmłod-
szych, rondo „Cztery pory roku”
wraz z infrastrukturą drogową na
tym osiedlu i drogą w kierunku
terenów inwestycyjnych, moder-
nizacja ulic m.in. Piłsudczyków,
Lotników,  a  w  trakcie  realizacji
jest ulica Gen. Ziętka.

Przed kolejnym przetargiem 
ujęta w tegorocznym Budżecie 
Miasta jest ulica Dywizjonu 303. 
Inwestycja ta zostanie w najbliż-
szych miesiącach wykonana.

Jako przewodniczący Komi-
sji Sportu wnioskowałem m.in.: 
o wykonanie boiska przy MSP7,
modernizację kąpieliska „Zacisze
Leśne”, natomiast aktualnie bu-
dowana jest hala sportowa przy
MSP 9.

Nadmieniam również, że 
kwoty dotacji na APN i Concordię 
Knurów, jak i inne stowarzysze-
nia sportowe, na wniosek Komisji 
Sportu i Zdrowia są systematycz-
nie zwiększane.

Wnioskuję i nadal chcę czy-
nić starania o kolejne inwestycje 
w infrastrukturze drogowej (ul. 
Piłsudczyków i Lotników), budo-

Szanowni Państwo, Drodzy 
Mieszkańcy Starego Knurowa

Dzięki Waszym głosom od 
dwóch kadencji pracuję w Ra-
dzie Miasta koncentrując się 
przede wszystkim na tym, aby 
poprawiała się jakość życia 
 w naszym mieście. W szczegól-
ności skupiam się na przedsię-
wzięciach dotyczących Starego 
Knurowa. Warto przypomnieć, 
że w ostatnich latach nastąpiły 
tu pozytywne zmiany. Ogrom-
na inwestycja porządkująca 
gospodarkę wodno-ściekową 
umożliwiła nam przebudowę 
dróg i chodników, a także ot-
warła drogę do prowadzenia i 
planowania kolejnych inwesty-
cji. Tak się stało wzdłuż ul. Ko-
ziełka. Warto także przypomnieć 
o remoncie łącznika pomiędzy
ul. Koziełka a ul. Wolności. To
zadanie było dla mnie zawsze
priorytetem albowiem od wie-

lu lat wnosili o to mieszkańcy. 
Remont ul. Karłowicza sprawił, 
że ten teren, aż do Rodzinnych 
Ogródków Działkowych, stał się 
miejscem rekreacji. Kolejnym 
efektem wsłuchiwania się w po-
trzeby mieszkańców jest montaż 
progów spowalniających na ul. 
Klasztornej. 

Już wkrótce ruszy remont ul. 
Moniuszki. 

Modernizacja budynku przy 
ul. Dworcowej 13 to tylko począ-
tek zakrojonego na szeroką skalę 
planu rewitalizacji III Kolonii. Na 
naszych oczach zmienia się tak-
że ważny dla nas obiekt sportowy 
– Stadion przy ul. Dworcowej.

W przyszłej kadencji koniecz-
na będzie modernizacja  bocz-
nych ulic od ul. Koziełka. Musimy 
także poradzić sobie z odbiorem 
wód deszczowych w tej części 
miasta. Wiem, że oprócz inwe-
stycji mieszkańcy oczekują atrak-
cyjnej oferty kulturalnej i rekrea-

cyjnej. Dlatego ważne było dla 
mnie doprowadzenie do remontu 
„kręgu” i zagospodarowanie te-
renu zielonego między ul. Ogana 
 a ul. 1 Maja. Miejsca te integrują 
dziś rodziny, które korzystają z 
odbywających się tam w sezonie 
letnim festynów, które przygoto-
wuję wspólnie z Centrum Kultury. 
Wielką popularnością cieszy się 
także Bożonarodzeniowy Kier-
masz Świąteczny.

Mieszkańcy mogą korzystać 
z urządzeń do ćwiczeń na wol-
nym powietrzu, które z mojej ini-

cjatywy zamontowano w dolinie 
pomiędzy ul. 1 Maja a ul. Klasz-
torną. Dodatkowo cały ten teren 
został uporządkowany: wykona-
no chodniki, zamontowano ławki, 
powstała tam również ścieżka 
rowerowa. Oprócz działalności 
samorządowej kontynuuję pracę 
w organizacji pozarządowej. Od 
wielu lat biorę udział w przygoto-
wywaniu Koncertów Charytatyw-
nych, w których udział biorą oso-
by niepełnosprawne, podopieczni 
Domów Pomocy Społecznej z 
terenu powiatu gliwickiego. 

Przez ostatnie cztery lata 
kierowałem pracą Komisji Go-
spodarki, Ochrony Środowiska i 
Finansów. Mamy dobrą sytuację 
finansową miasta i niezwykle 
ambitny program dalszego zrów-
noważonego rozwoju Knurowa. 
W nadchodzących wyborach 
kandyduję do Rady Miasta, pro-
szę o Państwa głos. Zapewniam, 
że podobnie jak do tej pory, z 
energią i zaangażowaniem będę 
wsłuchiwał się w oczekiwania 
mieszkańców Starego Knurowa 
i realizował zadania ważne dla 
wszystkich Knurowian.

wę parkingów na naszym osied-
lu, o modernizację placów zabaw, 
wybudowanie ubikacji publicznej 
na osiedlu, zagospodarowanie 
tzw. Placu 700-lecia oraz zwięk-
szenie ilości ścieżek rowero-
wych. Chcę się angażować w 
to, co służy rozwojowi dzieci, 
młodzieży w obszarze sportu, 
edukacji i kultury oraz kondycji 
zdrowotnej dorosłych. Chciałbym 
również wspomnieć o festynach, 
które od 4 lat są organizowane 
na terenie Ośrodka Caritasu, co 
daje nam możliwość bliższego 
poznania życia, trosk i trudności 
niepełnosprawnych mieszkań-
ców Ośrodka. 

To ważne wyzwanie, tak to 
też odbieram osobiście, aby na te 
osoby, których los nie szczędził, 
być bardziej otwartym, traktować 
z dużą empatią i szacunkiem, i 
stwarzać warunki, aby czuli na-
sze wsparcie i mieli możliwość 
życia i rozwoju stosownie do ich 
sytuacji, w której się znajdują. 

Jeśli Państwo zagłosują 
na moją osobę, o co proszę, to 
będę Waszym przedstawicielem 
w Radzie Miasta, otwartym i 
słuchającym Waszych wskazań 
i pomysłów, aby w mieście i na 
naszych osiedlach były podej-
mowane rozwiązania służące 
nam, tu żyjącym, począwszy od 
najmłodszych dzieci, wnuków po 
osoby dorosłe, starsze.
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Edward Didek 
Jestem kandydatem na rad-

nego z Okręgu Wyborczego nr 1 
obejmującego ulicę Kapelanów 
Wojskowych, gdzie od dawna 
mieszkam. Jako knurowianin z 
dumą spoglądam na zmiany, jakie 
zaszły na przestrzeni ostatnich 
lat. Mam jednak świadomość, że 
potrzebne są kolejne wyzwania i 
cele, by nasze miasto ciągle się 
rozwijało. 

W marcu 2016 roku został 
złożony projekt obywatelski z 
podpisami do Sejmu w sprawie 
wypłaty za deputat węglowy dla 
emerytów i rencistów. Zebraliśmy 
ponad 126 tysięcy podpisów, w 
czym brałem czynny udział. 

Mam wiele pomysłów, które 
jako radny mógłbym wcielić w 
życie. Jestem gorącym zwolen-
nikiem budżetu obywatelskiego, 
abyśmy to my mieszkańcy mogli 
zdecydować, jaka inwestycja w 
danej chwili jest dla nas najważ-
niejsza. 

Chciałbym aktywnie działać 
w Komisji Bezpieczeństwa Pub-

licznego i Sportu, aby na naszym 
osiedlu były częstsze patrole służb 
mundurowych, co przełoży się na 
niezakłócanie ciszy nocnej. 

Jako zapalony działkowiec 
zauważam potrzebę dbania o 
utrzymanie w jak najlepszym 
stanie zieleni, przycinkę drzew i 
krzewów na naszym osiedlu. 

Proszę o Państwa głos w te-
gorocznych wyborach do Rady 
Miasta. Ze swojej strony obiecuję 
sumienną pracę na rzecz naszego 
miasta. Razem możemy więcej. 

nemu nastawieniu do życia. W 
rozmowach z mieszkańcami i 
rodzicami dzieci często słyszę o 
problemach naszego środowiska. 
Chciałabym, aby nasze osiedle 
było miejscem przyjaznym, god-
nym do życia. 
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Okręg Wyborczy Nr 2 

Beata Borys

Minęły cztery lata kadencji 
samorządu. W tym czasie wiele 
razy spotykałem się i rozmawia-
łem z mieszkańcami, wsłuchując 
się w ich głosy, poglądy, wypo-
wiedzi, wskazówki i sugestie. 
Wiele z nich znajdowało potem 
odzwierciedlenie  w  konkretnych 
wnioskach, których celem było 
spełnienie ich oczekiwań. Zde-
cydowana większość inwestycji 
i przedsięwzięć w moim okręgu 
wyborczym (os. 1000-lecia) to 
właśnie wynik brania sobie do 
serca opinii mieszkańców. To 
właśnie dzięki Waszym suge-
stiom powstał parking przy MSP 
nr 6 wzdłuż ul. Stefana Batorego, 
na naszych oczach kończy się re-
mont ul. Władysława Łokietka. 

Już niedługo za blokiem nr 2 
na ul. Kazimierza Wielkiego po-
wstanie nowy i funkcjonalny plac 
zabaw, czy mobilne przejście dla 
pieszych na ul. 1 Maja. 

W przyszłym roku wybu-
dowane będzie nowe centrum 
przesiadkowe na FOCHU. Wyre-
montowana MSP nr 6 stanie się 
największym przedszkolem w 
Knurowie zaspokajając całkowi-
cie potrzeby mieszkańców w tym 
względzie. To tylko część tema-
tów, którymi się zajmowałem, o 
które zabiegałem i których efekt 
widać już dziś.

Uczciwie biorę odpowiedzial-
ność za swoje decyzje, niekiedy 
bardzo trudne, mając na celu 
wyłącznie dobro Knurowa i jego 
mieszkańców. Reprezentując swo-
ich wyborców starałem się i będę 

starał zajmować się wszystkimi 
tematami, które są dla nich ważne 
– nie tylko przysłowiowa dziura w
jezdni.

W wyniku tych spotkań i 
rozmów, w tym roku odbyły się 
m.in. już X Knurowskie Dni Inte-
gracji „Bądźmy Razem”, których
jestem pomysłodawcą, prowa-
dzącym i głównym organizato-
rem. To nie tylko kilkudniowe
spotkanie integracyjne z osoba-
mi niepełnosprawnymi, ale prze-
de wszystkim zmienianie barier
w postrzeganiu osób niepełno-
sprawnych, jak również barier ar-
chitektonicznych. W budynkach
MSP nr 2, MP nr 13 czy Urzędu
Miejskiego zostały zainstalowa-
ne windy, stopniowo dostoso-
wywane są drogi, krawężniki czy
budynki użyteczności publicznej
do możliwości osób niepełno-
sprawnych. Zdaję sobie sprawę,
że dużo już zrobiono, ale jeszcze
dużo przed nami, o co w dalszym
ciągu będę się starał.

Jestem inicjatorem po-
wstania sekcji pływackiej TKKF 
Szczygłowice. Knurów z roku na 
rok staje się miastem coraz bar-
dziej przyjaznym dla mieszkań-
ców, pięknym, docenianym nie 
tylko przez miejscowych, ale tak-
że przez przyjezdnych i gości. To 
zasługa wielu knurowian, którzy 
w codziennym trudzie pracują dla 
siebie, swoich rodzin, a przy tym 
również dla całej naszej knurow-
skiej społeczności. To też dzieło 
setek społeczników, osób nietu-
zinkowych i bezinteresownych, 
zrzeszonych w stowarzyszeniach 
i organizacjach, które – to wca-
le nie przesadne słowa – czynią 
dobro, bądź to dobro pomnażają, 
stają się dla nas wszystkich wzo-
rem do naśladowania. 

Proszę o Wasz głos w nad-
chodzących wyborach. Obiecuję, 
że w dalszym ciągu będę stale 
do Waszej dyspozycji – byśmy 
Razem mogli to dobro czynić i je 
pomnażać. 

Okręg Wyborczy Nr 2 

Tomasz 
Rzepa

Okręg Wyborczy Nr 3

Sylwia 
Alczyńska

Pracuję w Miejskiej Szkole 
Podstawowej nr 1 jako nauczyciel 
języka angielskiego. Szczególnie 
cenię sobie pracę z najmłodszy-
mi. Jako opiekun Samorządu 
Uczniowskiego uczę, jak poma-
gać innym poprzez angażowanie 
się w różne akcje charytatywne i 
ekologiczne.

Za wyróżniającą pracę oraz za-
angażowanie w edukację  otrzyma-
łam Nagrodę Prezydenta Miasta.

Na co dzień staram się łączyć 
obowiązki zawodowe z wycho-
wywaniem dwójki dzieci, w czym 
wspiera mnie mąż, Grzegorz. Moje 
hobby to podróże i języki obce. 
Każdą wolną chwilę staram się 
spędzać z moimi dziećmi.

Sprawy oświaty i kultury są 
szczególnie bliskie memu ser-
cu, a nauczanie i wychowywanie 
przyszłych pokoleń to moja pasja. 
Dlatego też sądzę, iż jedną z istot-
niejszych spraw jest utworzenie 
nowego przedszkola w budynku 
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 
6, co pozwoliłoby 250 dzieciom 
rozpocząć edukację przedszkolną. 

Uważam także, iż Miejska Szkoła 
Podstawowa nr 4 i Miejska Szkoła 
Podstawowa nr 9 potrzebują kom-
pleksowej modernizacji, natomiast  
Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 
– boiska wielofunkcyjnego. Wiem
również jak istotne jest doposaże-
nie wszystkich placówek oświato-
wych w nowoczesne pracownie
oraz pomoce dydaktyczne, w
szczególności tablice i monitory

interaktywne. Na co dzień osobi-
ście korzystam z takich tablic, dla-
tego też uważam, iż są niezbędne  
w pracy z uczniem. Poza tym, 
istotna jest także modernizacja 
przedszkolnych placów zabaw. 

Jeśli chodzi o kulturę, są-
dzę, iż niezwykle cenne byłoby 
utworzenie programu wsparcia 
dla utalentowanych mieszkań-
ców naszego miasta.

Okręg Wyborczy Nr 4

Małgorzata Bielicka

Jestem bezpar tyjnym 40-
letnim mieszkańcem Knurowa. 
Żonaty, dwóch dorastających 
synów. 

Z zawodu jestem technikiem 
dentystycznym. Zawód ten, do-
starcza mi wiele radości, jak i 
problemów, z którymi muszę się 
zmierzyć. Wydaje mi się, że wielu z 
Państwa - już w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu - dzięki mojej pra-
cy pomogłem. 

Będąc właścicielem małej 
firmy chciałbym swoją pasję do 
mojej pracy „przekuć” na zmia-
ny na lepsze naszego pięknego 
miasta. 

Moją pasją jest muzyka i 
sport, a w szczególności żużel, 
rower i łowienie ryb. 

Startuję w wyborach do Rady 
Miasta ponieważ chciałbym za-
angażować się:

- w zachęcanie młodych ludzi
do aktywnego uprawiania sportu,

- w rozbudowę sieci ścieżek
rowerowych, 
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Marek Adamczyk

- w propagowanie zdrowego
trybu życia, czyli budowę no-
wych miejsc do ćwiczeń na ot-
wartym powietrzu,

- w walkę z nielegalnymi wy-
sypiskami śmieci oraz w opiekę 
nad naszymi seniorami.

Wyznaję dewizę: chcesz 
zmienić swoje miasto na lepsze

- zacznij od siebie.

Tylko dzięki własnemu zaan-
gażowaniu i pomocy innych, a w 
szczególności radnych danego 
okręgu, jesteś w stanie wpły-
nąć na własne otoczenie. Dlate-
go deklaruję chęć współpracy z 
wszystkimi mieszkańcami, któ-
rym zależy na poprawie życia w 
naszym mieście wykorzystując 
środki miejskie jak i unijne.

Jestem nauczycielem dyplo-
mowanym Miejskiego Przedszko-
la nr 3 w Knurowie z wykształce-
niem wyższym magisterskim o 
specjalności „Nauczanie począt-
kowe i wychowanie przedszkol-
ne” oraz ukończonymi studiami 
podyplomowymi „Zarządzanie i 
Technologia informacyjno-komu-
nikacyjna w Oświacie” na Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w 
Częstochowie. 

Od wielu lat jestem czynnie za-
angażowana w działalność teatru 
amatorskiego „Bąbel”, jako aktor i 
nauczyciel. Aktywnie uczestniczę 
w różnorodnych działaniach na 

rzecz środowiska inicjowanych 
przez przedszkola i szkoły oraz 
różne instytucje na terenie naszej 
gminy. 

Jako ceniony nauczyciel, w 
2018 roku zostałam wyróżniona 
II miejscem w plebiscycie Dzien-
nika Zachodniego „Nauczyciel 
Roku 2018”.

Ze Szczygłowicami związa-
na jestem od 28 lat. Praca na-
uczyciela pozwala mi na częsty 
kontakt z mieszkańcami naszego 
osiedla i dzięki temu bieżące po-
trzeby najbliższego środowiska 
są mi dobrze znane. Jestem oso-
bą energiczną, komunikatywną, 

posiadam umiejętności pracy w 
zespole i w środowisku.

Mam nadzieję, że zdobyte 
doświadczenia pozwolą mi mery-
torycznie i odpowiedzialnie repre-
zentować mieszkańców naszego 
miasta.

Mieszkanka Knurowa od 30 
lat, mężatka, dwoje dorosłych 
dzieci.

Pracuję jako pracownik Admi-
nistracji w Placówce Oświatowej.
Jestem działaczem związkowym 
NSZZ Solidarność Pracowników 

Oświaty biorąc aktywny udział w 
ochronie praw pracowniczych.

Udział w wyborach jest dla 
mnie ważnym wyzwaniem, któ-
rego podjęcie postaram się jak 
najlepiej wykorzystać, ponieważ 
czuję potrzebę aktywnego dzia-

łania i niesienia pomocy miesz-
kańcom miasta Knurowa. 

W swoich działaniach chcia-
łabym zadbać o naszych szanow-
nych seniorów, jak i o naszą przy-
szłość - nasze dzieci i młodzież. 

Moim celem jest umożliwie-
nie szerszego dostępu naszym 
seniorom do wiedzy z zakresu 
prawa i bezpieczeństwa oraz in-
nych dziedzin społecznych. Na-
sze dzieci i młodzież chciałabym 
zainteresować nawiązaniem przy-
jaźni międzynarodowej w ramach 
Projektu Edukacyjno-Humanitar-
nego Face To Face With The Word 
„Przyjaźń dzieci świata” pod ho-
norowym patronatem Rzecznika 
Praw Dziecka. 

Celem projektu jest kształtowa-
nie wśród dzieci i młodzieży posta-
wy zaangażowania społecznego, 
wzajemne poszanowanie kultury, 
tradycji, a także wzajemnego sza-
cunku do drugiego człowieka. 

Wszystkim nam zależy na 
dobru dziecka więc dostrzegam 
potrzebę - choć na trochę - ode-
rwać te nasze dzieciaki od ciągłe-
go spędzania czasu na przysło-
wiowym „fejsie” lub „komórce”. 
I zachęcić do większego zaanga-
żowania, jak również krzewienia 
kultury fizycznej w ramach zajęć 
sportowo-rekreacyjnych. 

Proszę Mieszkańców Knuro-
wa o zaufanie i głos w wyborach 
samorządowych.
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Okręg Wyborczy Nr 2 

Barbara 
Karpińska 
„Szlachetne myśli rodzą się w 
głowie, ale dojrzewają w sercu”

Nauczycielka z 34-letnim sta-
żem pedagogicznym. Pracująca w 
MSP nr 9 i MP nr 2 w Knurowie.

Nie reprezentuję żadnej par-
tii politycznej. W wyborach sa-
morządowych startuję pierwszy 
raz. Kandyduję, ponieważ czuję 
potrzebę działania na rzecz moje-
go miasta Knurowa. 

Niejednokrotnie wykazywa-
łam się inicjatywą, realizując pro-
jekty  o  charakterze  charytatyw-
nym. Wspólnie z uczniami brałam 

Okręg Wyborczy Nr 1 

Robert Szkoda
Szanowni mieszkańcy 
Knurowa. 

Od urodzenia mieszkam w 
Knurowie. Jestem szczęśliwym 
mężem i ojcem. Mam dwie nasto-
letnie córki. Na co dzień pracuję w 
Katowicach w firmie telekomuni-
kacyjnej. 

Najważniejszą wartością dla 
mnie jest rodzina. Dlatego też, 
wolny czas staram się spędzać 
aktywnie i wspólnie z rodziną. 
Moje pasje to fotografia oraz wę-
drówki górskie. 

Jest to mój pierwszy start 
w wyborach do Rady Miasta 
w Knurowie. Tematy, którymi 
chciałbym się zająć w przyszłej 
Radzie Miasta to głównie sport, 
kultura, promocja miasta oraz 
bezpieczeństwo mieszkańców. 

Mamy w naszym mieście 
wiele talentów indywidualnych, 

ale także zespołów, które repre-
zentują nasze miasto w różnego 
rodzaju wydarzeniach kultural-
nych i sportowych, zdobywając 
liczne nagrody i wyróżnienia. 
Warto inwestować w takie osoby 
i instytucje, które pomagają roz-
wijać się młodym talentom. 

Ponieważ wspólnie z żoną 
staramy się spędzać czas aktyw-
nie, próbujemy tą aktywnością za-
razić też nasze córki. Dzięki temu 
chętnie korzystają one z tego co 
oferuje nam miasto, m.in. baseny, 
ścieżki rowerowe, boiska, a zimą 
lodowisko. 

W ostatnim czasie powsta-
ło w Knurowie wiele miejsc, w 
których można naprawdę spę-
dzić czas aktywnie, m.in. na 
rolkach, wrotkach, rowerze czy 
w siłowniach. Jednak wiem, że 
nadal to jeszcze za mało i wciąż 
jest potrzeba budowy takich 

właśnie miejsc na terenie na-
szego miasta. 

Ważne jest też dla mnie bez-
pieczeństwo mieszkańców nasze-
go miasta. I to nie tylko bezpie-
czeństwo na naszych drogach, ale 
także na osiedlach, placach zabaw 
czy w każdym miejscu naszego 
wspólnego miasta. Myślę, że roz-
budowa monitoringu miejskiego w 
znaczny sposób poprawiłaby bez-
pieczeństwo - nas mieszkańców. 

Cieszę się, że dostałem szan-
sę, aby zrobić coś dobrego dla 
Knurowa i jego mieszkańców. Li-
czę na Państwa poparcie. Z góry 
dziękuję za Państwa głos.

Okręg Wyborczy Nr 3 

Dobromiła Masarczyk
Współorganizuję zajęcia dla 

dzieci mające na celu ułatwienie 
funkcjonowania w środowisku 
szkolnym i osiągania sukcesów 
edukacyjnych:

- zajęcia z elementami kine-
zjologii edukacyjnej, 

- zajęcia z elementami relak-
sacji, 

- zajęcia kształtujące kompe-
tencje społeczne i umiejętności 
komunikacyjne.

Czas wolny najchętniej spę-
dzam z rodziną, w ogrodzie, na 
wycieczkach, a od dwóch miesię-
cy cieszymy się naszym wnucz-
kiem.

Jeżeli zostanę obdarzona za-
ufaniem wyborców chciałabym 
działać na rzecz oświaty i potrzeb 
społecznych.

Dziękuję za każdy oddany 
głos.

„Naprawdę istnieje tylko jedna 
radość obcowania z ludźmi.”

(A.de Saint – Exupery)

Jestem pedagogiem z 33-let-
nim stażem. 15 lat pracowałam 
w dawnym przedszkolu nr 8. Od 
2000 roku pracuję w Miejskiej 
Szkole Podstawowej nr 9 jako pe-
dagog szkolny. 

Nie należę do żadnej partii 
politycznej. W wyborach startuję 
pierwszy raz. 

Pracując w szkole, z racji wyko-
nywanego zawodu podejmuję sze-
reg działań na rzecz dzieci. Chętnie 
angażuję się w działania charyta-
tywne, wspieram inicjatywy, pro-
jekty realizowane przez koleżanki.

Mężatka, dwoje dzieci. 
Od prawie 40 lat mieszkam 

w Szczygłowicach. Od wielu lat, 
jako „zwykły” mieszkaniec dzia-
łam społecznie, m.in.:

- należę do Zarządu ROD „POD
RÓŻĄ”.

- byłam w Zarządzie Wspólnoty
Mieszkaniowej, 

- współorganizowałam festyny
motocyklowe w Szczygłowicach 
(5 lat z rzędu),

- współorganizowałam imprezy
charytatywne, 

- jestem współzałożycielką
Komitetu Społecznego Otwórzmy 
Serca Na Cztery Łapy, pomagają-
cego bezdomnym zwierzętom,

- jestem współzałożycielką
Komitetu Społecznego Budzimy 
Śpiącą Królewnę.

Postanowiłam kandydować 
do Rady Miasta, aby móc działać 
na szerszą skalę.

Z racji zamieszkania, najbliż-
sze i najbardziej znane są mi 
sprawy mieszkańców osiedla 
Szczygłowice, jednak jeśli zostanę 
wybrana, zobowiązuję się do god-
nego reprezentowania pozostałych 
mieszkańców mojego okręgu. 

O tym, że nie jestem gołosłow-
na świadczą moje dotychczasowe 
działania na rzecz Szczygłowic.

Nasze osiedle na przestrzeni 
kilku ostatnich lat zmieniło się na 
korzyść, jednak sporo jest jeszcze 

do zrobienia.
Jako radna chciałabym:
- zwiększyć poczucie bezpie-

czeństwa mieszkańców Szczy-
głowic,

- polepszyć dostęp do POZ,
ponieważ działająca w tej chwili 
jedna przychodnia to za mało na 
potrzeby mieszkańców, 

- pozyskać środki na renowację
parku (remont alejek, dostawienie 
ławek, koszy na śmieci, latarni, 
zwiększenie ilości zieleni itp.),

- zwiększyć ilość imprez plene-
rowych,

- porozumieć się z KWK w spra-
wie zagospodarowania terenu wo-
kół Zalanego. Wzorem są dla mnie 
okolice elektrowni w Rybniku, 
które stanowią wspaniałe miej-
sce odpoczynku dla okolicznych 
mieszkańców.

Głos oddany na mnie to pew-
ność czynów, a nie tylko słów.

Podkreślam raz jeszcze, że 
zajmę się również sprawami waż-
nymi dla pozostałych mieszkań-
ców okręgu. Zachęcam Państwa 
do oddania na mnie głosu.

Okręg Wyborczy Nr 4 

Żaneta Wesołowska

udział w Ogólnopolskim Projekcie 
pt. ,,Mój szkolny kolega z misji’’. 

W bieżącym roku szkolnym 
zajęliśmy II miejsce w kategorii 
charytatywnej, a uzyskany do-
chód przekazaliśmy na wyposa-
żenie szkoły w Mann (Afryka). 
Systematycznie wspieramy misje 
salezjańskie oraz misjonarza ojca 
Normana, który pochodzi z na-
szego miasta. Poza tym uczest-
niczę z moją rodziną w programie 
,,Rodzina-Rodzinie’’ pod patrona-
tem Caritas Polska (wspieramy 
finansowo rodzinę z Aleppo). 

Dla mnie szczególnie waż-
ne jest rozwijanie empatii, która 
uwrażliwia nas na uczucia innych 
ludzi. Stąd też chcę zaangażować 
się w następujące sprawy:

- rozwijanie umiejętności spo-
łecznych i emocjonalnych u dzieci 
w ramach działalności na rzecz 
oświaty sportu i kultury, 

- udzielanie pomocy ludziom
starszym, samotnym i niepełno-
sprawnym, 

- zwiększenie bezpieczeństwa
na ulicach naszego miasta.

Dziękuję za każdy głos.

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA
Komunikacja i transport
Budowa nowych dróg:

- połączenie ul. Szpitalnej z ul. Rakoniewskiego,
- połączenie ul. Dworcowej z ul. Sienkiewicza.

Modernizacje dróg:
- ulice: Sztygarska, Al. Piastów (za wieżowcami),  Bo-

jowa, Szkolna, Kościelna, Wolności, boczne Jęcz-
miennej, Al. Lipowa, Kochanowskiego, Piłsudczyków,
Lotników, Dywizjonu 303, Przemysłowa, Wilsona, Ra-
koniewskiego.

Przebudowy skrzyżowań:
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalna i Kosmo-

nautów,
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Lig-

nozy.
Budowa centrów przesiadkowych:

- Szczygłowice,
- Foch.

Zwiększenie ilości miejsc postojowych

Ekologia i środowisko
- wsparcie finansowe na zakup ekologicznych źródeł ciepła

(walka ze smogiem),
- rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej (Krywałd, Far-

skie Pola),
- termomodernizacja budynków III Kolonii,
- realizacja programu „Słoneczna Gmina”,
- przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
- wspieranie przedsięwzięć z zastosowaniem odnawialnych

źródeł energii.

Edukacja
- utworzenie nowego przedszkola dla 250 dzieci w budynku

Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,
- kompleksowa modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawo-

wej nr 4 i Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskiej Szkole

Podstawowej Nr 2,
- modernizacja przedszkolnych placów zabaw,
- doposażenie placówek oświatowych w nowoczesne pra-

cownie oraz pomoce dydaktyczne.

Sport, kultura, rekreacja
- budowa ścieżek rowerowych,
- wdrożenie systemu roweru miejskiego,
- budowa tężni solankowej na terenie tzw. „Oczka Wod-

nego”,
- utworzenie miejsca spotkań w Parku NOT w Szczygło-

wicach umożliwiającego organizowanie imprez plenero-
wych,

- budowa placu zabaw oraz stworzenie miejsc do wypo-
czynku i rekreacji na skwerze przy ul. Dworcowej,

- budowa otwartych stref rekreacji,
- dalsza modernizacja obiektów sportowych,
- utworzenie programu wsparcia dla utalentowanych

mieszkańców miasta,
- organizacja atrakcyjnych wydarzeń kulturalno-sporto-

wych.

Pomoc społeczna
- rewitalizacja III Kolonii poprzez stworzenie Centrum

Wsparcia Inicjatyw Społecznych,

- adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej
przy ulicy 1 Maja na potrzeby seniorów i osób niepełno-
sprawnych w ramach programu „Senior Plus”,

- realizacja programów wspierających rodziny, osoby star-
sze i niepełnosprawne: Rodzina 3+, Karta Dużej Rodziny,
Karta Seniora.

Bezpieczeństwo publiczne
- budowa aktywnych przejść dla pieszych,
- rozbudowa monitoringu miejskiego,
- przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i przemocy

wśród dzieci i młodzieży.

Budownictwo mieszkaniowe
- współpraca z Międzygminnym Towarzystwem Budowni-

ctwa Społecznego w celu realizacji budownictwa wielo-
rodzinnego,

- przygotowanie terenów przy ul. Rakoniewskiego pod bu-
downictwo mieszkaniowe,

- realizacja programu „Mieszkanie Plus”,
- rozwój budownictwa wielorodzinnego w rejonie Alei Li-

powej.

Atrakcyjność i konkurencyjność inwestycyjna miasta
- dalsza aktywizacja strefy ekonomicznej w rejonie ul.

Szpitalnej,
- aktywna polityka podatkowa stymulująca rozwój przed-

siębiorstw.

Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych 
na zadania własne gminy



�� WYBORY SAMORZĄDOWE  2018

Centrum przesiadkowe na Fochu Centrum przesiadkowe w Szczygłowicach

Hala sportowa przy MSP-9Nowoczesne przedszkole w budynku MSP-6

TAK! 
dla rozwoju

NIE! 
dla kłamstwa 

Te inwestycje powstaną w 2019 roku r. r. r. r.

mln zł

mln zł mln zł

mln zł

Wydatki Knurowa na inwestycje

Tężnia solankowa na 
“
Oczku Wodnym”

 Opłata za odbiór odpadów 

Gmina 
Odpady 

segregowane 
(zł) 

Odpady 
niesegregowane 

(zł) 
Krzanowice 17 34 
Lyski 16 32 
Nędza 16 30 
Kuźnia Raciborska 15,50 40 
Orzesze 15 40 
Ornontowice 15 30 
Czerwionka-Leszczyny 15 25 
Mikołów 14,50 29 
Gorzyce 14 32 
Gierałtowice 13,50 27 
Knurów 12,80 20 
Rydułtowy 12 30 
Rybnik 11 25 

Sytuacja finansowa miasta oparta 
jest na rzetelnych podstawach 
ekonomicznych i zapewnia dalszy 
dynamiczny rozwój.

Mamy stabilną sytuację 
finansową, a Knurów nie jest 
miastem zadłużonym.  

Nie ma zgody na rozpowszechnianie 
nieprawdziwych informacji jakoby      
w Knurowie opłaty za wodę, ścieki   
i śmieci były najwyższe w regionie.

Poniżej przedstawiamy zestawienie 
aktualnych cen w miastach regionu.

* zestawienie nie obejmuje miast takich jak Gliwice, gdzie 100% wody pochodzi z ujęć własnych
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Porównanie ceny brutto m3 wody i ścieków w miastach korzystających z dostaw wody 
(kupujących) z Górnośląskiego przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach.


