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Knurów

Bytom

Kolizja na A1

Knurów

Zasmakuj
muzyki

Choć autostrada A1 uważana jest za drogę bezpieczną,
przy dużej prędkości, jaką osiągają pojazdy, wystarczy
chwila nieuwagi, aby spowodować kolizję. 21 listopada
około godz. 17 doszło do kolejnego niebezpiecznego
zdarzenia, na wysokości MOP Knurów

Sauna na kółkach?

3 grudnia o godz. 18 w sali koncertowej im. Adama Didura Opery
Śląskiej w Bytomiu wystąpi Agata
Żyła z zespołem Jacki Band Quartet.
Knurowska artystka będzie gościem
koncertu w ramach cyklu „Zasmakuj
muzyki... od jazzu do opery”. Bilety
w cenie 20 zł są dostępne na stronie
opery. Więcej informacji na www.
opera-slaska.pl lub www.agatazyla.pl.
jb

Knurów

Spraw sobie
bomb(k)owe
święta!
Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Knurowa, wezwani
na miejsce kolizji, zobaczyli dwa
rozbite samochody. Auta stały już na
pasach awaryjnych.
- Na szczęście nikomu z podró-

żujących nic się nie stało - mówią
strażacy.
JRG zabezpieczyła miejsce kolizji
i pomogła przetransportować pojazdy na pobliski parking.

Jb, foto: JRG Knurów

Gierałtowice

Naumiony dla Grzesia
2 grudnia o godz. 18 w auli Zespołu Szkół
w Gierałtowicach wystąpi Teatr Naumiony
z przedstawieniem „Kopidoł”. Zysk z biletów
będzie przekazany dla walczącego o zdrowie
Grzesia Aleksandrzaka
Grześ to radosny, pogodny i
kochający zwierzęta chłopiec. Ma
psa, kota i jeżyka o imieniu Stefan.
27 lipca 2016 roku życie Grzesia
bardzo się zmieniło - w wypadku
drogowym chłopiec doznał urazu
czaszkowo-mózgowego, złamania
podstawy czaszki, wielokrotnego
złamania twarzoczaszki oraz głębokiej rany kłutej uda. Grześ od
kilku tygodni walczy o powrót do
zdrowia.
- Jak każde dziecko chciałby się
bawić, jeździć na rowerze i chodzić
do szkoły - mówią bliscy chłopca. - Jednak, aby mógł odzyskać
sprawność, potrzebuje długotrwałej,
intensywnej i niestety kosztownej
rehabilitacji.
Grzesiowi można pomóc na dwa
sposoby: wybrać się na przedstawienie „Kopidoł” Teatru Naumionego
(bilet - 20 zł, do nabycia w sekreogłoszenie

informacja własna

Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczną zapraszają do
udziału w świątecznych konkursach
plastycznych.
Startować można w trzech konkurencjach. W konkursie na kartkę
świąteczną (dla dzieci od 3 do 15
lat), na szopkę bożonarodzeniową
(dla dzieci i dorosłych) i na ozdobę
choinkową (dla dzieci i dorosłych).
Technika prac dowolna! Prace należy
składać do 9 grudnia w bibliotece
przy al. Lipowej.
Więcej informacji na stronie
www.kulturalnyknurow.pl/swiateczne-konkursy-plastyczne.

P

ani Maria jeździ autobusami
KZK GOP kilka razy w tygodniu.
- I już dwa razy mi się zdarzyło,
że na zewnątrz wcale nie było tak
zimno, a kierowca i tak włączył
ogrzewanie. Już po kilku minutach w
pojeździe zrobiło się bardzo duszno opowiada knurowianka. - A przecież
lepiej, kiedy w autobusach jest trochę
zimniej. Ludzie nie zawsze się myją,
różne zapachy mają, gdy jeszcze
dojdzie do tego wysoka temperatura,
trudno wytrzymać!
Anna Koteras, rzecznik KZK
GOP wyjaśnia, że kiedy temperatura na zewnątrz spada do 0oC, to
kierowca ma bezwzględny obowią-

Szczygłowice

Egzotyka
dziób w dziób

tariacie ZSP w Gierałtowicach) lub
wpłacić dowolną kwotę na konto
fundacji („Amber” – Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych, ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź
, Deutsche Bank PBC S.A. Oddział
w łodzi, numer konta: 32 1910 1048
2251 0123 2398 0001, z dopiskiem:
Grzegorz Aleksandrzak).
jb

Hodowcy knurowskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych
zapraszają na wystawę kanarków,
papug i wielu innych ciekawych gatunków ptactwa egzotycznego.
Żywą wystawę będzie można
podziwiać w sobotę i niedzielę (26-27
listopada) w hali MOSiR-u w Szczygłowicach (ul. Górnicza 2).
/bw/

Zaproszenie

Słowo się
rzekło o...

zek włączyć ogrzewanie. Temperatura w autobusie ustawiana jest
automatycznie. Ile powinna wynosić? Tego przepisy nie regulują.
Rzeczniczka zauważa, że odczucie
temperatury bywa subiektywne jedni pasażerowie ubierają się lżej
- i wtedy skarżą się na panujący
chłód, inni nieco cieplej i narzekają na skwar. Jeśli jednak mamy
zastrzeżenia co do temperatury
panującej w autobusie, zawsze
możemy to zgłosić kierowcy lub
bezpośrednio do KZK GOP.
- Wtedy wyślemy kontrolę i
sprawdzimy daną linię - zapewnia
Anna Koteras.
jb

sygnały czytelników
leżeć, to się zupełnie zniszczy.
Waldemar
Od redakcji: Właścicielem pojemników na używaną odzież jest
Fundacja Eco Textil i to ona odpowiada za ich regularne opróżnianie.
Wszelkie uwagi dotyczące obsługi
pojemników należy kierować pod
interwencyjny numer telefonu: 507
614 154.

jb

Tonie w mroku
Przebrała się miara

- Mieszkam przy ul. Kazimierza
Wielkiego 5, naprzeciw ośrodka
zdrowia. Chciałem wrzucić trochę
odzieży do pojemników na odzież,
ale okazało się, że wszystkie są
przepełnione. Ubrania walają się
gdzieś obok. Czemu nikt tego nie
opróżnia? Dawałem już tam kiedyś odzież, kilka kurtek w dobrym
stanie, ale przecież to się mija z
celem. Jak to tak długo będzie

- Jedyna perełka jaka nam w
Krywałdzie została, czyli kapliczka
św. Barbary, tonie w mroku. Po
remoncie była pięknie oświetlona,
a teraz? Proszę, zainteresujcie tematem kogo trzeba.
Krywałdzianka
Od redakcji: Temat wziął na tapet szczygłowicki dział administracji MZGLiA. Dowiedzieliśmy się,
że zlecił już wymianę zniszczonej
lampy i przepalonej żarówki.
not. MiNa, /g/

śladem naszych publikacji

Szkoła nie pęka

Dlaczego w Szkole Podstawowej im. Gustawa
Morcinka w Gierałtowicach odpadł z sufitu
płat tynku, raniąc jedną z uczennic? Komisja
wyjaśniająca sprawę nie potrafiła jednoznacznie
wskazać przyczyny

Po niezwykle udanym wieczorze
autorskim Ziemowita Zakrzewskiego Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria” oraz nauczyciele i uczniowie
Miejskiego Gimnazjum nr 2 zapraszają na wieczór słowno-muzyczny z
udziałem Mirosława Kirszensztejna
i Jacka Sokołowskiego. „Słowo się
rzekło o...” to chwila wytchnienia z
poezją i muzyką, okazja do rozmowy
z artystami i możliwość otrzymania
ich autografów.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 24 listopada, o godz. 17.00 w
„Sztukaterii”.
Polecamy!
/g/
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- W autobusach strasznie grzeją! Człowiek siedzi
na fotelu jak na ognisku. Nie dałoby się trochę
przykręcić grzejników? - pyta pani Maria
z Knurowa

P

rzypomnijmy. 5 września w czasie lekcji spadł z sufitu 1 m² tynku. Ranna została jedna z uczennic.
Po zszyciu rany dziewczynka jeszcze
tego samego dnia wróciła ze szpitala
do domu.
Decyzją dyrekcji placówki wyłączono z użytku cały segment (2
sale lekcyjne, 3 gabinety i świetlicę)
do czasu, aż komisja złożona z wykonawcy prac budowlanych, przedstawiciela organu prowadzącego,
inspektora nadzoru budowlanego i
dyrektorki szkoły wyjaśni przyczyny
nieszczęśliwego zdarzenia.
Po kilkunastu tygodniach od

wypadku nie wiadomo, dlaczego
płat tynku odpadł z sufitu.
- Powodów mogło być kilka przyznaje dziś dyrektor placówki
Urszula Cieślik i wymienia: szkody
górnicze, błędy w ykonawcy czy
nawet drgania powstałe podczas
utwardzanie parkingu szkolnego...
W trosce o bezpieczeńst wo
dzieci zapadła decyzja, by w salach
na piętrach segmentu zastosować
sufity podwieszane, zaś na parterze wzmocnić sufit płytami kartonowo-gipsowymi mocowanymi
bezpośrednio do stropu.

/g/
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Ewidencja
dla naiwnych
Knurów, Region. Przedsiębiorcy - uwaga na oszustów!

Firm można znaleźć na portalach
społecznościowych.
- Często siedzę na Facebooku i
tam właśnie zauważyłam, że ktoś
wrzucił informację o podobnych
przypadkach – mówi żona przedsiębiorcy. – Mąż już otrzymał dwa
takie pisma i, co ciekawe, na każdym
z nich jest podany inny numer konta
do wpłaty.
Przed oszustwami ostrzega gliwicka policja, która otrzymuje sygnały od kolejnych właścicieli firm.
– Wiemy o osobach, które nie
dały się nabrać, nie znamy jednak
liczby tych, które wpłaciły fakultatywne – czytaj: nieobowiązkowe –
295 zł – informuje nadkom. Marek
Słomski, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.

- Dostałem pismo, wzywające mnie do zapłaty
295 zł – relacjonuje knurowski przedsiębiorca.
– I mało brakowało, a dałbym się nabrać oszustowi.
Na szczęście żona w porę zauważyła, że opłata
jest „fakultatywna”, czyli dobrowolna...

K

nurowianin (nazwisko do
wiadomości redakcji) znalazł
w swojej skrzynce pocztowej pismo, które z pozoru wygląda
na urzędowe. Jako jego nadawca widnieje Centralna Ewidencja
Działalności Gospodarczych i Firm
z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Złotej 59. Ta nazwa nieprzypadkowo
przypomina do złudzenia nazwę
Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
rozwoju. Tyle tylko, że poza tym nie
ma z nią nic wspólnego. O ile ministerialna ewidencja jest bezpłatna,
jej „siostra bliźniaczka” to sprawa,
delikatnie mówiąc, komercyjna. A w
rzeczy samej – jest to sprytna próba
uzyskania pieniędzy za nic, na którą
zapewne nabierze się mniej wnikliwy adresat. Pseudourzędowe pisma
są konstruowane w ten sposób, by
zmylić ofiarę, jednocześnie obchodząc prawo.
Pismo, jakie otrzymał knurowianin, zawiadamia, że „w związku
z aktualnym regulaminem CGDEiF
(§11 wew. utworzonym w dniu 06.04.
16 r.) ogłoszenie wpisu do Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm wymaga uregulowania
fakultatywnej opłaty rejestracyjnej
w wysokości 295 zł (słownie: dwieście
dziewięćdziesiąt pięć złotych) w terminie do 24.11.2016 r. Niedokonanie
płatności spowoduje brak wpisu do
Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczych i Firm.”

Podejrzenie przestępstwa

Zgodnie
z paragrafem...

Niejeden przedsiębiorca, płacąc rozmaite rachunki, z rozpędu
uiści i tę należność. Zwłaszcza
gdy pomyli nadawcę ze wspomnianą CEIDG.
Dalej czy tamy: „W kwietniu 2002 r. [wtedy knurowianin
założył firmę] dokonano wpisu
do działalności gospodarczej do
www.ceidg.gov.pl – CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCIACH GOSPODARCZYCH. Na podstawie
art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004
r. (Dz.U. nr 47, poz. 278, z późn.
zm.) została utworzona Centralna Ewidencja Działalności
Gospodarczych i Firm.”
Tak to już jest, że w otoczeniu
artykułów, ustępów i paragrafów
wszystko z pozoru wygląda poważnie i uczenie. A na co powyżej
powołuje się nadawca? Na zapis
precyzujący, kim jest przedsiębiorca. Następnie przywołana zostaje
kolejna ustawa: „Niniejsze pismo
zostało sporządzone zgodnie z art.
66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. k.c. (Dz.U. 2004 poz.121 z
późn. zm.)”
Gdy zajrzymy do kodeksu cywilnego, okaże się, że autor pisma
powołuje się na przepis mówiący, iż
„oświadczenie drugiej stronie woli
zawarcia umowy stanowi ofertę,
jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.” Zatem formalnie

pismo jest komercyjną propozycją
dla tych, którzy chcą, aby ich firmy widniały w jakimś rejestrze,
dostępnym nie wiadomo gdzie. A
czym jest faktycznie? Polowaniem
na naiwnych.
- Mało brakowało, a sam dałbym
się nabrać oszustowi – relacjonuje
nasz Czytelnik. – Na szczęście żona
w porę zauważyła, że opłata jest
„fakultatywna”, czyli dobrowolna.
Nie każdy zna to słowo i pewnie
wielu czytając coś takiego, po prostu
zapłaci.
Knurowski przedsiębiorca jest
jednym z wielu adresatów takich
pism. Ost rzeż enia przed d ziała lnością Centra lnej Ew idencji
Dzia ła l ności G ospoda rcz ych i

Jak sobie radzić z osobami żerującymi na naiwności
pr z ed siębiorców? C o można zrobić poza ostrzeganiem
przed tego rodzaju pismami?
Cz y spr ycia rz e obchod z ąc y
prawo mogą zostać pociągnięci
do odpowiedzialności? Takie
tworzenie pozorów działalności
urzędowej i wezwanie do zapłaty
jest wprowadzaniem kogoś w
błąd i może być rozpatrywane
jako usiłowanie oszustwa.
- Najlepiej by było, by przedsiębiorca, który otrzymał tego
rodzaju pismo, mając dokumentację, złożył zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa – radzi Joanna Smorczewska, rzecznik prasowy Pro-

kuratury Okręgowej w Gliwicach.
– Knurowianin może to uczynić
na komisariacie w Knurowie lub w
formie pisemnej – w Prokuraturze
Rejonowej Gliwice-Zachód.
Podobne oszustwa wymierzone
w przedsiębiorców to nie nowość.
Cztery lata temu pisaliśmy o podobnych pismach otrzymywanych
przez właścicieli firm [nr 29/2012
PL, s. 5]. Wówczas opłata wynosiła
115 zł, nadawcą był Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców.
Inne wcielenia pseudourzędowych
naciągaczy, przed którymi ostrzegało Ministerstwo Gospodarki, to:
Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych EEIDG Sp. z o.o., Ewidencja
Działalności Gospodarczych s.r.o.
INF.DAT, Rejestr Polskich Firm i
Działalności Gospodarczych, Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych, czyli GALOR Sp. z o.o.,
Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Firm i Działalności
Gospodarczych, Centralny Oddział
Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowa Ewidencja Informacji
o Przedsiębiorcach, Krajowy Rejestr
Informacji o Przedsiębiorcach...
Mnogość by tów oferujących
przyjęcie „opłaty fakultatywnej”
każe myśleć, że jest to niezły sposób na łatwy zarobek. Nie wiadomo, ile osób udało im się oszukać.
Ale, skoro od lat prowadzą „działalność”, ofiar jest chyba wystarczająco dużo, by ich gra była warta
świeczki. Niestety.
Mirella Napolska

informacja własna

Udaremnili
samobójstwo
Knurów

Kiedy policjanci weszli do jednego z mieszkań
w centrum Knurowa, zastali lokatora z pętlą na szyi,
przywiązaną do rurki pod sufitem. - Prawdopodobnie
minutę później byłoby już za późno - mówi nadkom.
Marek Słomski z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

W

ubiegły czwartek po godz. 15
kolega niedoszłego samobójcy
odebrał wiadomość sms. Wynikało z
niej, że mężczyzna zamierza targnąć
się na swoje życie. Nie było czasu
do stracenia. Zaniepokojony kolega
powiadomił dyżurnego komisariatu,

a ten bez chwili wahania skierował
pod wskazany adres patrol policji.
W domu funkcjonariusze znaleźli 50-latka z pętlą na szyi, przywiązaną do rurki pod sufitem. Podbiegli do niego, podtrzymali i odcięli
taśmę. Wezwany na miejsce lekarz
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zdecydował o umieszczeniu desperata w szpitalu psychiatrycznym.
Co pchnęło knurowianina do
podjęcia ostatecznej decyzji? Policja
ujawnia, że powodem była silna
depresja.

informacja własna

/g/
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Rada przegłosowała
wygaszenie mandatu
Knurów. 16 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się”...

Dyskusja i głosowanie w sprawie wygaszenia mandatu radnego Marka Sanecznika
przyćmiły zgodę na przejęcie „serca” ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego i takie
same – a w kilku przypadkach nawet nieco niższe – przyszłoroczne stawki podatku
od nieruchomości. Środowa sesja Rady Miasta była długa i nerwowa...

Miasto chce wyspy...
ronda

Mocą uchwały ustalone zostały
nowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Knurowa. W
zasadzie w 2017 roku pozostaną
one na tegorocznym poziomie. „W
zasadzie”, bo cztery z nich zostaną
obniżone w stosunku do obowiązujących aktualnie.
Kilka miesięcy temu rondo przy
ul. Dworcowej, umożliwiające wjazd
na autostradę A1, doczekało się
patrona. Został nim – decyzją knurowskiej Rady Miasta – Rotmistrz
Witold Pilecki. Obiekt, będący we
władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, szczególnie piękny nie jest. A na dodatek z

pielęgnacją jego trawiastego serca
różnie bywa, co od lat irytuje wielu
knurowian. Samorząd zapowiedział
starania o zmianę wizerunku ronda.
Pierwszym do tego krokiem miało
być „dogadanie się” z GDDKiA w
sprawie przejęcia w utrzymanie centrum skrzyżowania. Podczas środowej sesji Rada Miasta zaaprobowała
podpisanie przez prezydenta miasta
porozumienia w tej sprawie.
Co więcej, radni zgodzili się,
by jeszcze w tegorocznym budżecie
miasta ująć 5 tys. zł na wykonanie
projektu nowego zagospodarowania
ronda.
We wrześniu i październiku
dyrektorzy knurowskich placówek
oświatowych wypracowali prawie
40 tys. zł dochodu z tytułu gospodarowania mieniem. Radni zgodzili
się, by te pieniądze przeznaczyć na
oświatowe potrzeby, m.in. na zakup

Radny musi być mieszkańcem Knurowa
Zgodnie z przewidy waniami
największe emocje towarzyszyły
podjęciu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka
Sanecznika
Początek sprawy sięga przełomu
wiosny i lata. Przypomnijmy. Pod koniec czerwca do Rady Miasta wpłynęło
pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydział Nadzoru Prawnego
zawiadamiał w nim, że do ŚUW trafiło
zgłoszenie, iż radny Marek Sanecznik
„nie zamieszkuje na terenie gminy
Knurów i zachodzi ewentualny brak
prawa wybieralności w dniu wyborów
lub utrata tego prawa w trakcie kadencji Rady Miasta”.
W anonimowym zgłoszeniu „Z wiarą w dobrą zmianę Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn” donosili, że radny
mieszka z rodziną w Czerwionce-Leszczynach w jednorodzinnym domku.
- Pomimo swojego miejsca zamieszkania Marek Sanecznik jest radnym w Knurowie – wskazywali autorzy
anonimu i kończyli nieco uszczypliwie:
– Pan Wojewoda był już o tym informowany, ale chyba immunitet radnego Sanecznika, członka Platformy
Obywatelskiej spowodował, że nadzór
prawny wojewody nie dopatrzył się
złamania prawa.
Autorzy informowali, że zgłoszenie
trafiło też do wiadomości ministra
spraw wewnętrznych i administracji.
Oznajmiając RM o sprawie Śląski
Urząd Wojewódzki zwrócił się do niej
„o zbadanie, czy radny Marek Sanecznik posiadał w dniu wyborów i czy
nadal posiada prawo wybieralności do
Rady Miasta w Knurowie”, a następnie o „niezwłoczne poinformowanie o
wynikach prowadzonego przez Radę
postępowania wyjaśniającego”.

Komisja pyta i ustala

We wrześniu Rada Miasta zleciła
Komisji Rewizyjnej kontrolę w zakresie legalności sprawowania mandatu
przez radnego. Komisja odbyła cztery
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posiedzenia. Wystosowano pisma do
kilku instytucji.
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-L e szc z yny zapy t ano, c z y
radny Sanecznik zamieszkuje wraz z
rodziną na terenie gminy i gdzie na
jej obszarze dzieci radnego realizują
obowiązek szkolny. W odpowiedzi
burmistrz poinformował, że nie jest
administratorem danych osobowych
dzieci uczęszczających do szkół na
terenie gminy i miasta (zaznaczając
przy tym, że danymi administrują poszczególne szkoły). Zastrzegł też, że
nie posiada kompetencji do sprawdzenia zamieszkania Marka Sanecznika,
a „jest jedynie organem właściwym
do zameldowania na pobyt stały lub
czasowy i do wymeldowania z tych
pobytów”.
Do komendanta Komisariatu Policji
w Czerwionce-Leszczynach skierowano pytanie, czy Marek Sanecznik
zamieszkuje z rodziną na terenie
gminy przy ulicy [tu padła jej nazwa
– dop. red.] i pod jakim numerem. W
odpowiedzi KP w Czerwionce-Leszczynach poinformował, że „jak ustalono
z mieszkańcami ul. [tu nazwa] Pan
Marek Sanecznik zamieszkuje wraz
z rodziną pod adresem CzerwionkaLeszczyny [tu nazwa ulicy i numer]”.
Podobne zapytanie o miejsce zamieszkania w Knurowie trafiło do
knurowskiego Komisariatu Policji.
Komendant KP Knurów poinformował,
że „po przeprowadzeniu szczegółowych ustaleń, z których wynika, iż
Pan Marek Sanecznik i jego rodzina
nie przebywa pod wskazanym adresem. Ustaleń dokonano w rozmowie
z mieszkańcami [tu nazwa ulicy]. Nie
wiemy, gdzie aktualnie przebywa Pan
Sanecznik”.
Do prezydenta Knurowa zwrócono
się z pytaniami o miejsce: zameldowania, obowiązku podatkowego, uiszczania opłat za odpady i wykonywanie
obowiązku szkolnego przez dzieci
radnego. Odpowiedzi udzielili naczelnicy odpowiednich wydziałów Urzędu
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od głosowanie trafiło ponad
20 uchwał.

Miasta. Wynikało z nich, że Marek Sanecznik jest zameldowany w Knurowie
przy ulicy [tutaj nazwa i numer] – od
prawie 5 lat do nadal. Jest podatnikiem
podatku od nieruchomości na terenie
Knurowa. Jako współwłaściciel nieruchomości [adres] złożył deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami, a opłaty te są terminowo
uiszczane. Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych w Knurowie przekazał,
że dzieci „radnego nie realizują obowiązku szkolnego na terenie Gminy
Knurów”.
Kolejne dwa zapytania w sprawie
realizacji obowiązku szkolnego przez
dzieci radnego Komisja Rewizyjna
skierowała do dyrekcji dwóch szkół –
gimnazjum i podstawówki – na terenie
Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny.
Z odpowiedzi wynikało, że uczęszczają
one do owych szkół.
Komisja zwróciła się do radnego
o złożenie oświadczenia dotyczącego
jego aktualnego miejsca zamieszkania. „Oświadczam, iż zamieszkuję w
Knurowie” – zapewnił na piśmie radny
Sanecznik.
Jak czytamy w uzasadnieniu do
uchwały o wygaszeniu mandatu radnego Marka Sanecznika, po analizie
zgromadzonej dokumentacji i wysłuchaniu wyjaśnień radnego Komisja
Rewiz y jna „uznała, że jego st ał e
miejsce zamieszkania znajduje się
w Czerwionce-Leszczynach [nazwa
ulicy], gdyż tam zlokalizowane jest
jego centrum życiowe. Świadczą o
tym wyżej powołane dokumenty m.in.
dotyczące spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci radnego, a także
korelujące ze sobą ustalenia Policji, z
których jednoznacznie wynika, że pod
wskazanym przez niego adresem w
Knurowie (...) jako miejsce zamieszkania – radny pan Marek Sanecznik stale
nie zamieszkuje. Faktyczne miejsce
stałego zamieszkania wraz z rodziną
znajduje się w Czerwionce-Leszczynach przy ul. (...)”.
Ponadto Komisja Rewizyjna „ustaliła, że radny Marek Sanecznik jest
użytkownikiem konta na portalu spo-

łecznościowym facebook, w którym
znajduje się informacja, że „pierwsze
lata małżeństwa spędzili mieszkając
w Knurowie, obecnie mieszkają w
Leszczynach, gdzie wybudowali dom”.
W ocenie radnyc h niewiar ygodne
są wyjaśnienia co do nieaktualności
zamieszczonego wpisu. Mało prawdopodobne jest w ocenie radnych, by
osoba publiczna nie reagowała w sprawie aktualizacji danych dotyczących
jej osoby, w tym aktualnego miejsca
zamieszkania.
Całokształt okoliczności sprawy
i zebrane w sprawie dokumenty dowodzą, że nieprawdziwe jest oświadczenie radnego, jakoby zamieszkiwał
w Knurowie (...). W ocenie Komisji
Rewizyjnej nie można uznać, że radny
ma inne miejsce zamieszkania niż jego
żona i dzieci, w innym miejscu prowadzi gospodarstwo domowe i w innym
miejscu skupia swoje życie rodzinne”.

Stanowisko radnego

Radny Marek Sanecznik odniósł się
do działań i ustaleń Komisji Rewizyjnej. Wyraził przekonanie, że Rada Miasta nie ma merytorycznych podstaw
do wygaszenia mandatu.
- W moim przekonaniu Komisja
Rewizyjna Rady Miasta w Knurowie
nie przeprowadziła postępowania wyjaśniającego w sposób wyczerpujący
– argumentował. – Zebrany w sprawie
materiał dowodowy należy uznać za
niezupełny, zaś konkluzja postawiona
na jego podstawie siłą rzeczy jest
błędna.
W ocenie Marka Sanecznika właściwie tylko jeden dowód dotyczył bezpośrednio miejsca zamieszkania (pismo z
KP Czerwionka-Leszczyny), aczkolwiek
i on – zdaniem radnego – nie może być
przesądzający.
- Brak w nim ustalenia, kiedy
odbyły się rzeczone rozmowy, z kim
funkcjonariusze policji prowadzili rozmowy oraz jakie pytania zadali. Rada
Miasta w Knurowie nie zna kontekstu
zadanych pytań oraz nie zna szczegółowych odpowiedzi pytanych mieszkańców – dowodził uznając, że na

podstawie komentowanego pisma nie
można ustalić, czy Czerwionka-Leszczyny jest jego aktualnym miejscem
zamieszkania.
Podkreślił, że zapytanie Komisji
Rewizyjnej o jego zamieszkanie „wraz
z rodziną” powinno się odnosić wyłącznie do niego.
W opinii radnego Komisariat Policji
w Knurowie rozminął się z istotą sytuacji, wypowiadając się o „przebywaniu” radnego, które nie jest tożsame z
„zamieszkaniem” w rozumieniu kodeksu cywilnego. Także w tym przypadku
poddał w wątpliwość metody działań
Policji: - Nie wiadomo, jakie pytania
zostały zadane, jaki był ich kontekst,
kto udzielał odpowiedzi i jaka dokładnie była ich treść.
W opozycji do zastrzeżeń wobec
służb mundurowych radny przedstawił
kilka oświadczeń sąsiadów. Podpisani
pod nimi zapewniają, że radny mieszka
po sąsiedzku: spotykają go na terenie
posesji, często widzą wjeżdżającego
na nią swoim samochodem i utrzymują
poprawne stosunki sąsiedzkie. Jedna z
osób, spokrewniona z radnym, oświadczyła, że radny zamieszkuje z nią w
jednym domu. – Tutaj śpi i spożywa
posiłki, jak i wykonuje prace przy domu
– zapewniła, dodając, że ze względu na
jej niepełnosprawność i chorobę potrzebuje stałej opieki, którą zapewnia
jej syn i Marek Sanecznik. Nadmieniła
też, że na terenie budynku firmę prowadzi żona radnego, która też zajmuje
się domem i dba o jego obejście.
Sanecznik za bezprawie uznał działania Policji, określając je jako operacyjne. Za nielegalne ocenił te, które
odnosiły się do członków jego rodziny.
W jego przekonaniu złamana została
ustawa o ochronie danych osobowych.
Radny przywołał pismo, jakie jego
żona skierowała do przewodniczącego
KR.
Autorka ostro zareagowała na działania komisji, wyrażając „oburzenie,
sprzeciw i niesmak”.
Marek Sanecznik określił działania
Komisji Rewizyjnej jako nadużycie
i manipulację. Wytknął jej, że nie
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sprzętu komputerowego, mebli, artykułów biurowych, środków czystości i
pomocy dydaktycznych oraz licencji
i oprogramowania komputerowego.
Kibice, którzy zasiadają na widowni szczygłowickiej hali sportowej, niebawem zauważą zmiany.
MOSiR zamierza kupić i zamontować nowe siedziska. Obecne kształtem i stanem technicznym nie odpowiadają standardom na obiektach
sportowych. Radni zgodzili się zabezpieczyć w budżecie 130 tys. zł na
dostawę i montaż nowych siedzisk.
Dodatkowe zadania związane z eksploatacją i utrzymaniem
obiektów Centrum Kultury (m.in.
koszty przeglądów technicznych
i serwisowania, usuwania awarii)
oraz wydatki będące konsekwencją...
wandalizmu na estradzie plenerowej
przy ul. Ogana są powodem przekazania 100 tys. zł z budżetu miasta na
rzecz CK.
Rada przyjęła „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Knurów na lata 2016-2020”.
Zaaprobowała zmiany w statutach
Centrum Kultury i Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w
Knurowie.
Przegłosowany został też „Program współpracy Gminy Knurów
z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2017 rok”. W przyszłym roku
na realizację zadań publicznych
na terenie Knurowa zaplanowano
708,5 tys. zł.
Mocą uchwały radni zlecili Komisji Rewizyjnej kontrolę w zakresie
legalności sprawowania mandatu
przez Tomasza Rzepę. To pokłosie
pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o zbadanie, czy
dała mu możliwości zapoznania się z
dowodami, jak też odrzuciła wniosek
o 14-dniowe przedłużenie postępowania. Przewodniczącemu komisji
zarzucił, że zadawał pytania wykraczające poza granice przyzwoitości.
Prowadzenie przesłuchania porównał
do sądu kapturowego.
- Zlecenie inwigilacji przez Komisję Rewizyjną jest działaniem przestępczym – orzekł. – Moim zdaniem
działania członków Komisji Rewizyjnej
mają znamiona działań przestępczych.
Jego zdaniem KR działała na zamówienie polityczne. Zapowiedział,
że r oz waż y k r ok i pr awne wob e c
komendantów Komisariatów Policji i
członków Komisji Rewizyjnej.

Dokumenty, emocje i...
toaleta

Ostre wystąpienie radnego Marka
Sanecznika wywołała równie mocną
ripostę.
- Wypowiedź pana radnego Sanecznika przepełniona była emocjami, lecz
daleko odbiegała od meritum sprawy,
a przypomnę, że projekt uchwały dotyczy wygaszenia mandatu radnego
Marka Sanecznika - ocenił radny Marian
Gruszka. – Każdy z państwa radnych ma
komplet dokumentów, sporządzonych
również przez instytucje państwowe,
które nie budzą najmniejszych wątpliwości co do faktycznego miejsca
stałego zamieszkania pana radnego
Sanecznika.
Zirytowany słowami Sanecznika,
puentującego swoją w ypowiedź
ha s ł e m „Tr up z aws ze ś mi e r dzi!”
(nawiązanie do „Braci Karamazow”
F. Dostojewskiego), radny Gruszka
wypomniał adwersar zowi, że niektóre z wyjaśnień w toku postępowania nie licowały z powagą organu
i sytuacji.
- Warto podkreślić, że już półtora roku temu, kiedy pierwszy raz
Wojewoda Śląski nakazał radzie wyjaśnienie sprawy zamieszkania pana
radnego Sanecznika, już wówczas na
pytanie Komisji Rewizyjnej pan radny
Sanecznik złożył na piśmie oświadcze-

radny posiadał w dniu wyborów i czy
nadal posiada prawo wybieralności
do Rady Miasta Knurów. Z kolei pismo z ŚUW jest konsekwencją anonimu, który wpłynął do wojewody.

Żłobek raz po raz

W interpelacjach radni zgłosili
ponad 30 spraw, problemów i zapytań.
Kilkakrotnie przewijała się kwestia budowy żłobka. Rajcy dopytywali o konsekwencje zejścia wykonawcy z placu budowy i sposoby
wybrnięcia z sytuacji.
Mowa była też m.in. o: * dbałości
o stan dróg w sezonie zimowym i
potrzebie odpowiedniej reakcji na
kaprysy aury, * planowanej budowie centrum przesiadkowego w
Szczygłowicach, * przewidywanych
działaniach w celu dokończeniu przebudowy ul. Reymonta, * konieczności
zmiany organizacji ruchu (poprzez
m.in. budowę lewoskrętów) na ul.
Dworcowej, * oczekiwanym finiszu
robót na ul. Wolności, * promowaniu
dyscyplin sportowych, które w przyszłości zaowocowałyby doczekaniem
się... olimpijczyka z Knurowa.

Podłość ludzka bez granic

Na sesjach knurowskiej Rady
Miasta przeważają dysputy merytoryczne, choć nie da się ukryć, że
emocje też dają znać o sobie. Tym
razem przez dłuższą chwilę sięgały
sufitu - wówczas, gdy nabrały charakteru personalnych rozgrywek.
Punktem wyjścia okazała się
jedna z interpelacji radnego Marka
Sanecznika. Radny dociekał w niej,
czy prawdą jest, że radny Adam
Sobierajski osiągał wynagrodzenie
z tytułu występów w obiektach nanie, cytuję: „Oświadczam, jeszcze raz,
iż „realizowanie moich podstawowych
funkcji życiowych /oddychanie, picie,
jedzenie i wydalanie/ realizuję w
Knurowie” – wyjaśniał radny Gruszka. - Niedawno, bo 27 października br. podczas posiedzenia Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Knurów, w
której uczestniczył pan radny Marek
Sanecznik, na pytanie jakie funkcje
życiowe składają się na 90 proc. czasu
spędzonego w Knurowie, pan radny
odpowiedział, cytuję: „Rano wstaję,
myję zęby – na ulicy (...), idę do ubikacji, oddaję mocz. Po umyciu się i
porannej garderobie jem śniadanko.
Zazwyczaj są to płatki owsiane, dodaję
czasami do nich owoce, czasami jem
na mleku”.
- Przytoczone przeze mnie słowa
pana radnego Sanecznika nie licują z
godnością funkcjonariusza publicznego, urągają powadze Rady Miasta i bez
wątpienia są wyrazem pogardy skierowanej do mieszkańców – grzmiał
Gruszka. – Pan radny swoje funkcje
życiowe, które miały przekonać do
tego, że na stałe mieszka w Knurowie,
sprowadził do funkcji fizjologicznych,
które załatwia się w toalecie.
Radny dał też wyraz swojemu stanowisku: - Wojewoda Śląski, Komisja
Rewizyjna naszej Rady, a także Wysoka
Rada poważnie traktują obowiązujący
nas wszystkich stan prawny i przeprowadzone postępowanie wyjaśniające
z udziałem organów policji i innych
instytucji państwowych nie budzą
najmniejszych wątpliwości. Pan radny
Sanecznik w oparciu o zgromadzone
dokumenty naruszył obowiązujące
przepisy prawa.
We wnioskac h końcow yc h Komisja Rewiz y jna odnios ła się do
braku akceptacji dla wyznaczenia
14-dniowego terminu dla radnego
Sanecznika na ustosunkowanie się
do sprawy. Zdaniem członków KR
„sprawa zamieszkania radnego nie
jest zawiła”, a wniosek zmierzał „do
celowej przewlekłości w rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy”. KR
zapewniła, że „radny miał możliwość
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leżących do gminy. Przypomniał,
przywołując odpowiednie zapisy
prawa, że posiadając mandat radnego nie wolno prowadzić działalności
gospodarczej z wykorzystaniem
mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat.
Kilkadziesiąt minut później, na
koniec odpowiedzi na interpelacje, do
tej sprawy odniósł się przewodniczący
RM Tomasz Rzepa. Poinformował, że
kilka dni wcześniej otrzymał pismo
ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W piśmie tym wojewoda informuje
go o anonimie, który na początku
października trafił do ŚUW. Autorzy
anonimu, podpisani jako „Z wiarą w
dobrą zmianę Mieszkańcy Knurowa”,
zarzucają... Adamowi Sobierajskiemu,
że czerpie dochody koncertując „na
festynach i imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz Centrum Kultury w
Knurowie”, a tym samym łamie ustawę o samorządzie gminnym.
- Domagamy się wygaszenia
mandatu radnego Adama Czesława
Sobierajskiego, który sprawuje w Radzie Miasta Knurów – wyłuszczają
swoje oczekiwania autorzy anonimu,
podając, że zgłoszenie trafiło też do
prokuratury w Gliwicach i gliwickiego Urzędu Skarbowego.
Kończą pismo zaskakująco dla
znających poglądy polityczne knurowskiego radnego: - Dlatego prosimy o interwencję tym bardziej, że
Adam Sobierajski jest sympatykiem
Platformy Obywatelskiej.
Przewodniczący poinformował,
że potraktował sprawę poważnie. O
wyjaśnienia zwrócił się do MOSiR-u
i CK. W obydwu przypadkach uzyskał odpowiedź, że radny Sobierajski
koncertował i występował, czyniąc
to bezinteresownie, nie pobierając
udzielenia dodatkowych, wszechstronnych wyjaśnień co do miejsca
swojego st ał ego zamieszkania.
Radny udzielał odpowiedzi wymijających i nieprecyzyjnych w tym
zakresie (...)”.
Wystąpienie Marka Sanecznika i
treść listu jego żony obruszyło radnego Andrzeja Poradę.
- Nazwano mnie osobą bez honoru,
zasad, ambicji i empatii dla drugiego
człowieka – zauważył, uznając takie
słowa za wysoce krzywdzące.
Radny Przemysław Dulias nie krył
rozterki.
- Nie mogę zagłosować z czystym
sumieniem za tą uchwałą , bo nie
wiem, jaka jest prawda – przyznał.
- Nie wierzę panu Sanecznikowi, ale
też nie wierzę w te argumenty, które
tutaj przedstawia Komisja Rewizyjna –
uzasadnił swoje wątpliwości.
Radny Janusz Szydło kategorycznie odrzucał zarzuty wobec służb
mundurowych.
- Zabolało mnie to, co Marek Sanecznik mówi o Policji. Do kogo Komisja Rewizyjna miała się zwrócić, jeśli
nie do Policji?... – dopytywał, po czym
wytknął radnemu Sanecznikowi, że nie
przedstawił oświadczeń mieszkańców
Czerwionki-Leszczyn o niezamieszkiwaniu na terenie tej gminy.
- Będę przeciw – zapowiedział
radny Maciej Kandzior. - W moim
przeświadczeniu sprawa nie jest rozstrzygnięta.
Podsumowaniem długiej i kosztującej wiele ner wów wsz ystkich
uczestników sprawy było głosowanie
nad uchwałą. Uczestniczyło w nim
20 radnych (Marek Sanecznik poprosił o wyłączenie z głosowania).
Za wygaszeniem mandatu radnego
opowiedziało się 16 radnych, przy
jednym głosie przeciw i trzech głosach
wstrzymujących się.
Podjęcie uchwały nie kończy procedury. Zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach w
terminie 7 dni od dnia doręczenia
uchwały.

Przewodniczący Tomasz Rzepa: - Podłość ludzka
nie ma granic...

żadnego wynagrodzenia. Co więcej, dzięki osobistym kontaktom
Sobierajskiego, znanego i cenionego tenora, w Knurowie wystąpiły
gwiazdy polskiej estrady. A uczyniły
to podczas imprez (muzycznych i
sportowych) o przesłaniu charytatywnym, których inicjatorem i
współorganizatorem był właśnie
Adam Sobierajski.
- Podłość ludzka nie ma granic
– skomentował zarzuty autorów
anonimu przewodniczący Rzepa,
cytując kwestię Bożeny Dykiel w filmie „Wyjście awaryjne”. Przyznał, że
o sprawie i wynikach postępowania
zamierzał poinformować na koniec
sesji, w tzw. sprawach różnych, jednak zaskoczony zgłoszeniem niemal
identycznej w wymowie interpelacji
radnego Sanecznika, odnosi się do
niej w tej części obrad.
Rozgoryczenia nie krył radny
Sobierajski.
- Podzielam ocenę przewod-

niczącego: podłość ludzka nie ma
granic – powiedział. Przypomniał,
że po uzyskaniu mandatu radnego
zapowiedział, iż jego aktywność w
mieście będzie mieć wyłącznie charakter „pro publico bono”. Przyznał,
że tuż po poznaniu anonimowych
oskarżeń chciał zareagować wycofaniem się z działalności artystycznej
w Knurowie. Jak przekonywał, nie
był w stanie pomyśleć, że ktoś jego
zaangażowanie dla dobra chorych
dzieci potraktuje w taki sposób.
- W międzyczasie zgłosili się
najbliżsi małej knurowianki, która
potrzebuje pomocy – mówił. – Nie
byłem w stanie odmówić...
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości)
i w internecie - na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej (www.knurow.
bip.info.pl).
/b/

Radny Marek Sanecznik: - Zebrany w sprawie materiał dowodowy należy uznać za niezupełny, zaś
konkluzja postawiona na jego podstawie siłą rzeczy
jest błędna.

Radny Marian Gruszka: - Pan radny swoje funkcje
życiowe, które miały przekonać do tego, że na stałe
mieszka w Knurowie, sprowadził do funkcji fizjologicznych, które załatwia się w toalecie.

Radny Andrzej Porada za krzywdzące uznał nazwanie radnych osobami bez honoru, zasad, ambicji i
empatii dla drugiego człowieka.

Radny Przemysław Dulias: - Nie wierzę Panu Sanecznikowi, ale też nie wierzę w te argumenty, które tutaj
przedstawiła Komisja Rewizyjna.

Radny Janusz Szydło: - Zabolało mnie to, co Marek
Sanecznik mówi o Policji. Do kogo Komisja Rewizyjna
miała się zwrócić, jeśli nie do Policji?...

Radny Maciej Kandzior: - Będę przeciw. W moim
przeświadczeniu sprawa nie jest rozstrzygnięta.
5
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Wysoki standard dla zdrowia
Knurów. Przychodnia Rejonowa nr 2 po nowemu

Zakończył się od dawna wyczekiwany przez
pacjentów remont Przychodni Rejonowej nr 2 przy
ul. Kazimierza Wielkiego. - Elegancko - nie kryje
podziwu pan Mariusz. - Jeszcze gdyby tak skrócić
kolejki do rejestracji...

W

zlokalizowanej na pierwszym piętrze Pracowni
Fizjoterapii dla Dzieci
jest kolorowo i nowocześnie. Już
korzystają z niej mali pacjenci pod
okiem wykwalifikowanego personelu. W razie potrzeby można tu
wjechać windą, którą dobudowano
do przychodni.
Tam, gdzie kiedyś mieściła się
pracownia RTG, urządzono poradnie: okulistyczną, położniczoginekologiczną i urologiczną oraz
pracownię USG.
Parter zajmują poradnie: POZ
dla dorosłych i dla dzieci, otolaryngologiczna, dermatologiczna, diabetologiczna, gabinet pielęgniarki
i położnej POZ oraz rejestracja.

Powodów do narzekań nie ma też
Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków, zajmujące wyremontowane
pomieszczenia w piwnicy.
W ubiegły wtorek odbyła się
uroczystość wieńcząca starania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie, aby przystosować przychodnię
przy ul. Kazimierza Wielkiego
do wyśrubowanych standardów.
Dyrektor ZOZ Knurów, dr n. med.
Tomasz Pitsch zaznaczył, że udało
się to dzięki współpracy Powiatu
Gliwickiego z Urzędem Miasta
w Knurowie. Po symbolicznym
przecięciu wstęgi przez starostów
gliwickich Waldemara Dąbka i Ewę
Jurczygę, prezydenta Knurowa
Adama Ramsa i dyrektora ZOZ

Knurów oraz poświęceniu budynku
przez proboszcza Mirosława Pelca
z parafii pw. św. Cyryla i Metodego,
odbyła się wizytacja zmodernizowanego obiektu.
Dzięki temu, że remont przychodni odbywał się etapami, pacjenci nie mieli utrudnionego dostępu
do usług medycznych. Jakie są ich
pierwsze wrażenia?
- Jest tak czysto i nowocześnie
- zauważa jedna z pań. - Należało się
to wszystkim pacjentom.
Inna zwróciła uwagę na brak
podjazdów dla wózków, licząc że
wkrótce to niedopatrzenie zostanie
naprawione.
/pg/
Foto: Paweł Gradek

Wstęgę przecięli (od lewej): prezydent Knurowa
Adam Rams, wicestarostwa gliwicki Ewa Jurczyga,
dyrektor ZOZ Knurów Tomasz Pitsch i starostwa
gliwicki Waldemar Dombek

Pracownia USG gotowa
na przyjęcie pacjentów

W pracowni fizjoterapii
dla dzieci praca wre
ogłoszenie

PRZETARG
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEPROWADZONEGO DNIA 22.11.2016 R.
W SIEDZIBIE MZGLiA PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE

Z myślą o pacjentach
przebudowano ciągi
komunikacyjne oraz
centralną rejestrację

Zmiany wyszły też
na dobre Knurowskiemu
Stowarzyszeniu Diabetyków
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Lp.

Oznaczenie lokalu

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
odrzuconych
ofert

1.

I Maja 6
(pow. 43,50 m2)

1

0

2.

I Maja 6
(pow. 18,10 m2)

3.

Szpitalna 8 pok. 203
(pow. 20,69 m2)

4.

Szpitalna 8 pok. 205
(pow. 18,83 m2)

5.

Szpitalna 8 pok. 416
(pow. 15,32 m2)

6.

H.Kołłątaja 3b
(pow. 14,00 m2)

7.

H.Kołłątaja 4b
(pow. 15,00 m2)

8.

H.Kołłątaja 5b
(pow. 34,70 m2)

9.

H.Kołłątaja 5b
(pow. 87,00 m2)

Na przetarg nie wpłynęła
żadna oferta.

Wysokość wywoławcza stawki czynszu
za najem lub dzierżawę 1 m2 powierzchni

1. W przypadku działalności usługowej
- 3,49 zł,
2. W przypadku działalności handlowej
detalicznej
- 8,84 zł

Najwyższa
osiągnięta
stawka

Osoba
wyłoniona
jako najemca

10,00 zł/1 m2

Vacat Marek
Skoczylas

---

---
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Knurów. Karczma Ratowników Górniczych okazją do wspomnień

Akcja trwa do końca

foto-migawki

Szli tam, skąd inni uciekali. Nigdy nie wiedzieli, co
spotka ich na dole, czy uda im się wrócić. W maskach
tlenowych, w mroku, krok po kroku szukali żywych
kolegów. - Bo akcja zawsze trwała do samego końca...
- mówi Edward Didek, emerytowany ratownik. - Nie
można zostawić człowieka na dole... nie można...

Foto: Justna Bajko

Emerytowani ratownicy górniczy z rozbawieniem
wspominali młode lata

S

ą takie akcje, które pamięta się
przez całe życie. Nie chcą wyjść
z głowy. Jak ta w 1975 roku, w
kopalni Manifestu Lipcowego, obecnie Zofiówka.
- Zapalił się główny taśmociąg.
Cała kopalnia stanęła. Temperatura
była bardzo wysoka. W pewnym
momencie pojawiło się niebezpieczeństwo, że w tych warunkach pochłaniacze w aparatach ratowniczych
mogą się skleić. W wyrobiskach była
mieszanka wybuchowa i ratownicy musieli czekać, aż warunki się
poprawią. Kierownictwo zdecydowało, że z uwagi na sytuację tamę
pożarową zamykać będą nurkowie.
Sprzęt nurkom do strefy zagrożenia
nieśli ratownicy - opowiada Edward
Didek. - Akcja zakończyła się sukcesem. Dwóch ratowników z kopalni
Knurów dostało wtedy odznaczenia
za tę akcję.
Pan Edward wypomina też wybuch metanu i pyłu węglowego w
kopalni Bielszowice. W katastrofie
zginęło 8 górników.
- Gdy wybucha metan, idzie taki
ogień, że wypala tlen. Niewyobrażalne zniszczenia. Trudno to nawet
opisać! Pamiętam, mieliśmy dyżur
w Zabrzu. Telefon i w drogę. Ruszy-

liśmy tak jak staliśmy. W autobusie
czekały ubrania, sprzęt. Ubieraliśmy
się w drodze. Liczyła się każda minuta - wspomina knurowianin. - Nie
było czasu, aby myśleć, zastanawiać
się, co nas tam spotka. I nawet jeśli
zachowujemy wszystkie za sady
bezpieczeństwa, zagrożenie może
się pojawić praktycznie w każdym
momencie, bo górotwór jest nieprzewidywalny.

Życie po akcji

Pod ziemią często brakuje tlenu
lub nie ma go wcale. Wtedy życie
ratuje sprzęt.
- Trzeba było uważać, aby wystarczyło tlenu na dojście do poszkodowanych, ale i na powrót. To już
zastępowi czuwali, odpowiedzialni
za ludzi, którzy z nimi szli - opowiada
pan Didek. - Gdy zadymienie było
większe, wiązaliśmy się linami, aby
mieć się w zasięgu wzroku. Jeden
trzymał się drugiego, bo wystarczyło
niewiele, aby gdzieś skręcić i zgubić
się w tych ciemnościach.
Stres towarzyszył ratownikom
nieustannie. Nigdy to końca nie było
wiadomo, co ich na dole spotka. Cel
był jeden - uratować kogo się da.
- Nie zawsze udawało się wycią-

gnąć górników, ale akcja trwała do
samego końca. Nie można nikogo
zostawić na dole. Nie można... emocje sprzed lat wracają do pana
Edwarda.
Ratownicy rzadko rozmawiali
po akcji. Woleli żartować, szybko
zapomnieć i wrócić do domu.
- Nieraz nic się w domu nie mówiło. Rodzina nie wiedziała, więc
była spokojniejsza. Czasem tylko ktoś
zapytał, dlaczego tak późno - mówi
knurowianin.

W poniedziałkowe popołudnie przed knurowskim Urzędem
Miasta odbyła się
krótka – trwała niespełna 10 minut - pikieta. Demonstrowało
7 osób z Knurowa i Gliwic – sympatycy Ruchu Kukiz’15, Stowarz yszenia
Narodowcy RP i
nieformalnego ruchu mieszkańców Knurowa. Pikietujący,
wspomagani przez
megafon i syrenę, skrytykowali m.in. sytuację polityczn
ą i ekonomiczną.
Foto: Mirella Napolska

Karczma wspomnień

Pan Edward 23 lata przepracował
jako ratownik. Od 9 lat organizuje
karczmę dla współpracowników.
- Kiedyś kolega zapytał, czy my
musimy się spotykać tylko na pogrzebach? Nasz szef wentylacji podchwycił i zaproponował coroczne
spotkania przed barbórką. I tak się
spotykamy - śmieje się pan Didek.
- Stres, w jakim pracują ratownicy
podczas akcji, i zaufanie, którym
muszą się obdarzyć, wywiera mocny
wpływ na ich życie. I pewnie dlatego,
mimo upływu lat, wciąż mamy ochotę
się spotkać i wspominać - dodaje.
Podczas czwartkowej karczmy
świętowali ratownicy, którzy jeszcze
pracują i ci już na zasłużonej emeryturze. W sumie 70 osób. Ratowników
odwiedzili dawni szefowie oraz
prezydent Knurowa Adam Rams.
Wspólnie zaśpiewali górniczy hymn
i minutą ciszy uczcili pamięć tych,
którzy odeszli na wieczną szychtę.
Życzenia wszystkim górnikom złożył Edward Didek, organizator
karczmy.
- Życzę wam szczęścia górniczego
i tyle wyjazdów, ile zjazdów - mówił
knurowianin.
Dawni koledzy ze wzruszeniem
wspominali odległe czasy na kopalni. Bo choć tyle czasu minęło,
przyjaźnie zawarte w cieniu kopalni
wciąż trwają.

W poniedziałek, tuż po godz. 12.00, uwagę dowódcy Jednostk
i RatowniczoGaśniczej w Knurowie, mł. bryg. Wojciecha Gąsiora zwrócił
wyciek benzyny
pod fordem focusem zaparkowanym przy ul. Kazimier za
Wielkiego. Wystarczył niedopałek papierosa, by samochód stanął w płomien
iach. Wezwany na
miejsce zastęp strażaków zneutralizował wyciek.

informacja własna wydawcy

Jb

Dla Przeglądu Edward Didek, emerytowany ratownik:
Ratownictwo górnicze ma trzystopniową organizację. Najważniejsza jest Centralna Stacja
Ratownictwa Górniczego (pracują tu ratownicy zawodowi, zabezpieczając kopalnie przez 24
godziny), dalej Okręgowa Stacja Rat. Gór. oraz Kopalniane Stacje Rat. Gór. (na każdej kopalni
dyżurują na zmianie dwa zastępy. Oprócz zastępów, na kopalniach jest przeszkolonych około
300 osób, które w razie potrzeby mogą zostać wezwane do akcji ratowniczej). Ratownictwo
górnicze działa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, więc w każdej chwili może służyć
pomocą w czasie katastrof i innych pożarowych zagrożeń. Ratownicy z knurowskich kopalni
pomagają również sąsiednim kopalniom i w razie czego mogą liczyć na wzajemność. Pogotowie
zastępów ratowniczych, CSRG i OSRG działają natychmiast, dzięki czemu kopalnia ma czas,
aby zorganizować większą ilość własnych zastępów. Ratownicy przechodzą dokładne badania i
nieustannie się szkolą. To praca w wielkim stresie. Tylko dla zdrowych ludzi z mocnymi nerwami.

reklama

informacja własna
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Knurów. Międzyszkolny Festiwal Podróżniczy Carpe Diem

Podróżuj, śnij, odkrywaj!

Świat, którego nie znamy, budujemy ze stereotypów i kliszy. Aby więc rzeczywiście poznać
to, co poza nami, trzeba wyruszyć w podróż - zaryzykować i odważyć się na spotkanie
z nieznanym. - Życzę wam, by wasze życie było taką przygodą: mądrą, piękną i dobrą
- mówiła Dorota Gumienny, dyrektor ZS im. I.J. Paderewskiego, otwierając festiwal
Carpe Diem
Tadeusza Biedzkiego znawcę

Wyniki konkursów organizowanych podczas festiwalu. Kategoria A - Pecha Kucha: I miejsce - Marta Garcorz „Uśmiech Kambodży”, Zespół Szkół
w Pilchowicach; II miejsce - Patrycja Mędrala „Z plecakiem po Malezji”,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach; III
miejsce - Adrianna Lepiorz „Cztery dni sześć miast”, Technikum nr 1 w
Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie. Kategoria B - Film z Podróży: I miejsce - Zofia Młotkowska „Pasja”, Zespół Szkół w Pilchowicach;
II miejsce - Michał Nowak „Praktyki po godzinach...”, Technikum nr 1 w
Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie; III miejsce - Krzysztof
Roza „Chorwacja”, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Kategoria C – Zdjęcie z podróży – temat: „Spotkanie”: I miejsce - Magdalena
Perzanowska „Jesienny spacer”, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, II
LO; II miejsce - Julia Kruczyńska „Im mniej mamy, tym więcej dajemy”,
Zespół Szkół w Pilchowicach; III miejsce - Martyna Musioł „A życie ulotne
jak dmuchawiec”, Zespół Szkół w Pilchowicach.
Nagrodę publiczności zdobyła Marta Garcorz.
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tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny,
opuść bezpieczną przystań. Złap w
żagle pomyślne wiatry. Podróżuj.
Śnij. Odkrywaj”. Młodzież uczestnicząca w festiwalu odważyła się
na zmiany, na chwilowe porzucenie
bezpiecznej przystani. Przemierzając świat wzdłuż i wszerz, dotykała
inności i burzyła mury nieufności.
Bo jeśli strach przez obcymi rodzi
się z niewiedzy, nie ma innej recepty na wspólną przyszłość niż
poznanie.

Afryki otoczyli miłośnicy jego
twórczości

Foto: Adam Ziaja

Pilchowicach i Zespół Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie.
- Podróżowanie to marzenia, to
spełnianie marzeń. Podróżowanie
daleko i blisko, tanio lub drogo, ekskluzywnie i ekstremalnie - każdy ma
własny sposób i własną receptę, jak to
zrobić, aby życie było przygodą - podkreślała Dorota Gumienny, dyrektor
„Paderka”.
W festiwalu uczestniczyło ponad
270 osób, w tym 34 osoby w części
konkursowej. Młodzież prezentowała zdjęcia z wypraw, pokazywała
filmy i opowiadała o podróżowaniu,
m.in. Patrycja Mędrala przybliżyła
Malezję, którą przemierzała z towarzystwie kolegi z Chin, a Monika
Skupień relacjonowała pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę.
- Podczas przerw młodzież miała
również okazję do zapoznania się
ze sprzętem spadochronowym udostępnionym przez Aeroklub Gliwice
- podkreśla Adam Ziaja.
Dzień z podróżnikami zakończyło rozdanie nagród.
Mark Twain pisał: „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż

Jb

Wiedzą jak cenna jest krew

19 listopada krwiodawcy z Knurowa świętowali Dni Honorowych
Dawców Krwi. Podczas uroczystej akademii wyróżniono zasłużonych
i najaktywniejszych członków Klubu HDK im. dra Floriana Ogana
Foto: Archiwum HDK-PCIK

P

odróżnicy, w przeciwieństwie
do turystów, nie wybierają
utartych ścieżek, ale wytyczają
własne. Decydując się na podróż,
godzą się na niewygodę, niepewność jutra i spotkanie z obcymi. 15
listopada salę Kina Sceny Kultury
wypełniły opowieści o podróżach
bliskich i dalekich, zaskakujących
zderzeniach kulturowych, wzruszających pożegnaniach. Historie snuli
początkujący podróżnicy - uczniowie szkół z Knurowa i okolic, oraz
ci doświadczeni: Tomasz Kobielski,
zdobywca Korony Ziemi oraz Tadeusz Biedzki, autor książek o Afryce.
Międzyszkolny Festiwal Podróżniczy Carpe Diem zrodził się z
marzenia Adama Ziai, nauczyciela
geografii, który chciał zarazić młodzież ciekawością świata i nauczyć
szacunku do innych kultur.
- Ten festiwal powstał dla Was!
Ludzi głodnych wrażeń, chętnych,
aby opowiadać o tym, co nas otacza,
chcących o świecie wiedzieć więcej i
więcej - mówił do młodzieży pomysłodawca festiwalu.
Spotkanie zorganizowały wspólnie dwie placówki: Zespół Szkół w

Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Knurowie
Janusz Sacha odznacza Jana Korcza

O

dznakę Honorową IV stopnia na rzecz honorowego krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża
odebrał Jan Korcz. Marzenę Burligę doceniono za oddanie 15 litrów krwi, wręczając jej odznakę Zasłużony
Dawca Krwi I stopnia.
- Uhonorowaliśmy także najaktywniejszych w 2016

Odznaczenie otrzymuje Marzena Burliga,
świadkiem tej chwili jest prezes Adam Pobłocki

roku działaczy - relacjonuje prezes HDK im. dra F. Ogana, Adam Pobłocki. - I miejsce zajął Krzysztof Socik, II
Stefan Wolny, a III Stanisław Bogumił.
Doktor Tomasz Reginek ufundował nagrodę dla
najmłodszego członka klubu - Norberta Zioły.
/g/
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Szczygłowice

Koncert z wysokiego „C”
W

Dla jednych królowa, dla drugich anioł,
jeszcze dla innych śląska Madonna - Teresa
Werner przyjechała do Knurowa promować
najnowszą płytę pt. „Miłość to nie zabawa”

niedzielę na widowni Domu
Kultury w Szczygłowicach
zasiadł komplet publiczności, gotowej na muzyczną podróż.
Entrée, jakie artystce zgotował
mened żer, nie powst ydziłaby się
żadna gwiazda. Krzysztof Szwed z
emfazą opowiadał o rozwijającej się
karierze Teresy: naklanka zaczynała
w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, by

kilka lat temu na dobre poświęcić
się solowym występom. Z sukcesem.
Dzięki talentowi, urodzie i wrażliwości piosenkarka zaskarbiła sobie
sympatię publiki, stając się jedną z
bardziej wyrazistych śląskich artystek.
Teresy słuchają ludzie w różnym
wieku, ceniąc jej wysoką kulturę wykonawczą oraz melodyjne piosenki. Jak

się okazuje admiratorów artystki nie
brakuje też w Knurowie...
Werner zaprezentowała materiał z
najnowszego albumu pt. „Miłość to nie
zabawa”. Oczywiście nie mogło też zabraknąć jej największych hitów, w tym
„Dałabym ci dała” - piosenki, która
tylko w serwisie YouTube zanotowała
aż 7 milionów odsłon.
/g/

Gwiazda wieczoru - Teresa Werner

Foto: Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

Publiczność szczelnie wypełniła widownię
szczygłowickiego Domu Kultury

foto-migawka

Knurów. Złote Gody

Razem przez życie

Pary, które przeżyły wspólnie pół wieku albo dłużej,
są dla młodych wzorem

W
Foto: Mirella Napolska

ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy tekst
o miejskiej uroczystości Złotych Godów,
zorganizowanej 9 listopada. Wśród zdjęć
prezentujących Jubilatów zabrakło jednego. Dziś
nadrabiamy zaległość – oto długoletnie małżeństwa,
świętujące Diamentowe Gody (60-lecie), a także część
Szmaragowych Par (55 lat małżeństwa) z listopadowego spotkania, zorganizowanego przez USC.

W czwartek na scenie Domu Kultury w Szczygłowicach
wystąpił kabaret
Ani Mru Mru. Panowie w programie „Ale skurcz” słowem
i gestem żartowali
na temat trudnej codzienności. Dostało się m.in. „himalai
stom”, którzy
zajęci nocną zabawą gubią drogę do domu, kasjerom na
stacji benzynowej
i oczywiście zazdrosnym żonom. Kabareciarze nie ogranicz
ali się do słownych gier - krótkie pantominy bardzo spodobały się publiczn
ości, która nie
szczędziła oklasków.

Tekst i foto: Justyna Bajko

Małżeństwa obchodzące Szmaragdowe Gody: Teresa i Tytus Stępniowie, Irena i Mieczysław Szmelichowie,
Renata i Bernard Węgrzykowie.
Diamentowe Pary: Aniela i Bolesław Biankowie,
Helena i Jan Leśnikowie, Sabina i Marian Świątkowie,
Janina i Marian Wróżowie, Magdalena i Ludwik Wybrańcowie.
MiNa

ogłoszenie

informacja własna
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rozrywka nr 47

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Adrian Papis z Knurowa

ur.14.11.2016 r., 3600 g, 53 cm

Miłosz Korus z Leszczyn

ur. 16.11.2016 r., 3320 g, 51 cm

Wiktor Lipus z Leszczyn

ur. 17.11.2016 r., 2980 g, 52 cm

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

ur. 17.11.2016 r., 4470 g, 58 cm

47

CZWARTEK
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć
- 3D dubbing
- godz. 16.00
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć
- 2D dubbing
- godz. 18.15
Księgowy
- godz. 20.30

Fantastyczne
zwierzęta
i jak jez nr.
Prawidłowe
rozwiązanie
rozrywki
38/2016 brzmiało:znaleźć
„GKA”. Podwójny bilet
- 2D dubbing
do kina otrzymuje
AARZ.
Gratulujemy! Po
- godz.
18.15
odbiórPitbull.
zapraszamy
do redakcji.kobiety
Niebezpieczne

Julia Wlastelicz z Czerwionki

ur. 17.11.2016 r., 3460 gm 55 cm

29-30.11.2016 r.
WTOREK - ŚRODA
Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć - 2D dubbing
- godz. 16.00
Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć - 3D dubbing
- godz. 18.15

Kuba Domagała z Knurowa

ur. 18.11.2016 r., 3220 g, 53 cm

Jakub Antczak z Knurowa

ur. 19.11.2016 r., 2970 g, 51 cm

Pitbull. Niebezpieczne kobiety
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

Julia Sygut z Knurowa

ur. 17.11.2016 r., 3500 g, 55 cm

- godz. 20.30

25-27.11.2016 r.
PIĄTEK-NIEDZIELA
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć
- 2D dubbing
- godz. 16.00
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć
- 3D dubbing
- godz. 18.15
Pitbull. Niebezpieczne kobiet
- godz. 20.30
28.11.2016 r.
PONIEDZIAŁEK
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć
- 3D dubbing
- godz. 16.00

Marta Miketa z Rybnika

ur. 16.11.2016 r., 2680 g, 50 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
45/2016 brzmiało: „SZCZELINA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Marianna Prusik.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Amelia Witek z Czerwionki-Leszczyn
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
24.11.2016
numeru (decyduje
data stemplar.pocztowego).

Michał Kocuj z Rud

ur. 15.11.2016 r., 3840 g, 55 cm

Jakub Podpłoński z Dębieńska

ur. 19.11.2016 r., 3380 g, 52 cm

Jagoda Kaczor z Knurowa

ur. 20.11.2016 r., 3360 g, 54 cm
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Knurów. Pomóżmy Joasi Mierzwie

Obudźmy
śpiącą
królewnę!

Aktywni knurowscy seniorzy dają znakomity
przykład znacznie młodszym mieszkańcom miasta

Kilkuletnia Asia Mierzwa po
upadku zapadła w śpiączkę.
Ostatnio rodzice dziewczynki
dowiedzieli się, co tak naprawdę
jej dolega

W
Knurów. Bal Seniora

Radość najpiękniejszych lat

Choć na skroni siwy włos się skrzy, ich serca wciąż są młode. W czwartek
członkowie rejonowego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów bawili się na Balu Seniora

N

ieustająca zachłanność
życia i wrażeń, które przynosi los - emeryci nie poddają się upływającemu czasowi,
tańcem i humorem walcząc z jego
skutkami.
- Bardzo dziękuję wam za
przyjście. Cieszę się, że jesteśmy
taką zgraną i szczęśliwą grupą mówił, otwierając bal, Zygfryd
Mazur, prezes PZERiI. - I już zapraszamy wszystkich na spotkanie
opłatkowe 15 grudnia!

Seniorów, bawiących się na
imprezie, odwiedził prezydent
Adam Rams.
Składając życzenia, prezydent
przypominał postać 105-letniego
Maksymiliana Wenigera, najstarszego mieszkańca Knurowa.
- Życzę wam abyście, podobnie
jak pan Maksymilian, potrafili się
cieszyć z każdego dnia, bo wtedy
łatwiej jest zmagać się z trudnościami - podkreślał Adam Rams.
Podczas balu przedstawiono

nowe członkinie zarządu. Do
władz dołączyły panie Janina Bula
oraz Lucyna Binias. Wyróżniono
również najstarszych seniorów
w grupie. Upominki otrzymali:
Eryka Bednorz, Anna i Zygfryd
Pachowie oraz Władysława i Eugeniusz Skibowie.
Zabawa, przy dźwiękach muzyki Piotra Poloka, trwała do
północy, choć sił starczyłoby i do
rana!

połowie maja u Joasi Mierzwy
doszło do zatrzymania akcji
serca i oddechu. Lekarze wprowadzili dziewczynkę w stan śpiączki
farmakologicznej, by ustabilizować
jej podstawowe funkcje życiowe.
Niestety, w wyniku niedotlenienia
mózgu przestały działać leki usypiające. Co prawda oczy Asi są otwarte,
ale ani lekarze, ani rodzice nie mają
z nią kontaktu.
Dziś już wiadomo, że za niespodziewanym upadkiem dziecka stoi
genetyczna choroba serca - kardiomiopatia.
- Powoduje, że serce ma nieprawidłową budowę i tego felernego dnia
zatrzymało się - informują rodzice

Joasi. - Choroba może postępować.
Póki co leki są tak dobrane, że serduszko Asi pracuje prawidłowo.
Obecnie priorytetem jest wybudzenie dziewczynki ze śpiączki
i nawiązanie z nią kontaktu. Służy
temu intensywna rehabilitacja, jakiej
poddawana jest mała knurowianka.
Nikt nie wie, ile czasu zajmie jej powrót do pełnej sprawności.
Wspa rcia w wa lce o z d ro wie dziecka udzielają państw u
Mierzwom ludzie dobrej woli, gromadząc plastikowe nakrętki. Akcja
rozkręciła się na dobre. Ponadto w
najbliższy weekend przeprowadzona
zostanie publiczna zbiórka. Szczegóły poniżej.

informacja

Tekst i foto: Justyna Bajko

Knurów. WOPR zaprasza na ratownicze kursy

Zostań ratownikiem
Zarząd Oddziału Miejskiego WOPR
w Knurowie ogłasza nabór na kursy
przygotowujące do egzaminów na stopnie
Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika
WOPR

U

czestnikiem kursu przygotowującego do egzaminu
na stopień „Młodszego Ratownika WOPR” może być osoba,
która ukończyła 12 rok życia. To
nie wszystko. Uczestnik musi być
członkiem WOPR. Powinien też
złożyć: * pisemną zgodę na udział
w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej
opiekun prawny) oraz zaświadczenie
lekarskie lub oświadczenie o braku
przeciwwskazań do odbycia kursu
(w przypadku osoby niepełnoletniej
oświadczenie składa jej opiekun
prawny). Ostatni warunek to posiadanie karty pływackiej.
Chętni do uzyskania stopnia
„Ratownika WOPR” muszą mieć
ukończonych 16 lat. A ponadto
posiadać: * stopień młodszego ratownika WOPR, * ważną legity-

mację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności
do pracy w charakterze ratownika na
dany rok kalendarzowy, * specjalną
kartę pły wacką oraz patent lub
uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.
W przypadku patentów, mogą
to być: motorowodne, żeglarskie,
nurkowania swobodnego (bez płetwonurka młodzieżowego), trenera
lub instruktora pływania, lekarza
medycyny, pielęgniarki, ratownika
medycznego po minimum 2-letnim
studium medycznym, przewodnika
turystyki kajakowej, instruktora innych dyscyplin wodnych. W przypadku uprawnień brane są pod
uwagę: ratownictwo powodziowe
z użyciem jednostek pływających,
ratownictwo na wodach górskich
i szybko płynących (wietrznice),
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ratownictwo lodowe, ratownictwo
skuterowe, audytorów kąpielisk,
ratownictwo na spływach kajakowych, zabezpieczenie imprez żeglarskich, ratownictwo przy wypadkach nurkowych, z zakresu RKO
i pierwszej pomocy, ratownictwo
na kąpieliskach morskich lub inne
organizowane przez ZG WOPR.
Konieczna jest też pisemna zgoda
na udział w kursie (w przypadku
osoby niepełnoletniej pisemną zgodę
wyraża jej opiekun prawny).
Zapisy przyjmowane będą u dyżurujących ratowników na basenie krytym MOSiR w Szczygłowicach (tel. 332
63 64) i na basenie krytym AquaRelax
w Knurowie (tel. 338 19 24).

informacja własna

/bw/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK . Tel. 32 23 6 57 0 6 K nurów,
793 181 986.

37-49/16

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane.
Remonty poddaszy. Kafelkowanie, panele,
wyburzenia, remonty. Tel. 602 407 190,
785 948 716

45-47/16

www.przegladlokalny.eu

Do wynajęcia kawalerka Knurów ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953

46-47/16

DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. około
80 m 2 . Knurów, ul. Koziełka 12. Tel. 696
444 726

39-50/16Y

Do wynajęcia. Atrakcyjna okolica handlowo-usługowa. Knurów, ul. Witosa 23. Lokal
74 m2, I piętro, media, parking, 4 km od autostrady A4 i A1. Tel. 505 701 587, 32 236 03 34
47/16

Garaż do wynajęcia w centrum Knurowa.
Tel. 698 641 649

47-48/16

DAM PRACĘ
Lokal zatrudni sprzątaczkę. Tel. 664 040 345

47-49/16

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

47-50/16

Pr z yjm ę do pracy doradc ów f inanso wych z terenu Knurowa, Gliwic i okolic.
Tel. 533 209 094

45-48/16

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 24 listopada 2016 r.
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję
o przyjęciu w dniu 16 listopada 2016 r. przez Radę Miasta
Knurów Uchwały Nr XXVI/338/16 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa
w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55
ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta
Knurów w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta
i Spraw Lokalowych przy ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach pracy
Urzędu. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy
Przemysłowej zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu
Miasta Knurów.
Przedmiotowa uchwała w sprawie miejscowego planu
obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
				
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

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

OGŁOSZENIE

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 24 listopada 2016 r.

40/16-1/17

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

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

44-47/16

31-47/16

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

40/16-1/17

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

46-51/16

ZDROWIE I URODA

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) informuję
o przyjęciu w dniu 16 listopada 2016 r. przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XXVI/339/16 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ul. Alei Lipowej.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa
w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3
przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów w
Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych przy ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach pracy
Urzędu. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy
Przemysłowej zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu
Miasta Knurów.
Przedmiotowa uchwała w sprawie miejscowego planu
obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
				
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

FINANSE

OGŁOSZENIE
SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy - sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727
44-odw.

M ę żc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/16-odw.

P O Ż YC Z K I K RÓT KOT E R M I N O W E .
Tel. 32 348 61 68, 504 819 404. Pośrednik
CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.
45-48/16 bold

NIERUCHOMOŚCI

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz pospr zątam.
Tel. 501 385 666

13-odw.

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

1/16-odw.

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

30-51/52/16

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214
41-odw.

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
1/16-odw.

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

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 24 listopada 2016 r.
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję
o przyjęciu w dniu 16 listopada 2016 r. przez Radę Miasta Knurów Uchwały
Nr XXVI/340/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1 Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – Etap I.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa
w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.
3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów
w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych przy ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach pracy
Urzędu. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu
Miasta Knurów.
Przedmiotowa uchwała w sprawie miejscowego planu
obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

1/16-odw.

12

Przegląd Lokalny Nr 47 (1236) 24 listopada 2016 roku

SPORT

www.przegladlokalny.eu

tak zwanym pierwszym kroku, pokonując Przemysława
Glinkę (Sparta Jaworzno).
M a rc i n M a le s z e w s k i
startuje w MMA od kilku
miesięcy i ma na swym koncie również złoto w y walczone w Pucharze Polski
Południowej.
PiSk

Foto: SP TKKF Szczygłowice

Dyscyplina
inna niż wszystkie

Foto: SP TKKF Szczygłowice

Grzegorz Skopek
ze swą podopieczną
Martyną Surówką

P

ł y wa nie w ydaje się
szczególną dyscypliną. Zwłaszcza w odniesieniu do liczby dzieci i
młodzieży, jaka ją uprawia.
O popularności pły wania
mogliśmy się przekonać m.in.
podczas sobotnich zawodów
w Paniówkach, gdzie odbył
się Puchar LKS Jedność 32
Przyszowice. Do rywalizacji
przystąpiło 409 pływaczek i
pływaków z 26 klubów.
Do Paniówek pojechała
m.in. sekcja pływacka TKKF
Szczygłowice. Podczas rywalizacji młodzi knurowianie
poprawili swoje rekordy życiowe, a miejsca na podium
wywalczyli: Martyna Surówka
(srebrny medal na 50 metrów
stylem klasycznym) i Jakub
Lewicki (brązowy medal na 50
metrów stylem motylkowym).
Miejsca poza podium zajęli następujący zawodnicy
TKKF: Aleksandra Czerkies,
Justyna Piertykowska, Alicja
Powiecka, Patrycja Nahibowicz i Julia Powiecka.
Silną ekipę wystawili gospodarze – LKS Jedność 32
Przyszowice. Jej reprezentanci wywalczyli aż 43 medale

Jakub Lewicki był jedynym
chłopcem w składzie kadry
sekcji TKKF i wywalczył
w Paniówkach brązowy medal

zwyciężając również w klasyfikacji drużynowej.
Medale dla Jedności wywalczyli:
- kategoria wiekowa 8-9 lat Zuzanna Szolc (2 miejsce na
50 m stylem dowolnym),
- 10 lat – Maciej Wieczorke (1
miejsce na 50 i 100 m stylem
grzbietowym, 2 miejsce na
100 m stylem dowolnym,
3 miejsce na 50 m stylem
dowolnym), Marceli Ura (3
miejsce na 50 i 100 m stylem
klasycznym, 3 miejsce na 100
m stylem zmiennym),
- 11 lat – Natalia Mleczek
(2 miejsce na 100 m stylem
motylkowym, 2 miejsce na
200 m stylem dowolnym,
3 miejsce na 50 m stylem
klasycznym, 3 miejsce na
100 m stylem dowolnym, 3
miejsce na 50 m stylem motylkowym),
- 12 lat – Jakub Kalkan (1
miejsce na 50, 100 i 200 m
stylem dowolnym, 1 miejsce
na 50 i 100 m stylem motylkowym, 1 miejsce na 100 m
stylem zmiennym), Maksymilian Pierchała (2 miejsce
na 200 m stylem dowolnym,
3 miejsce na 50 i 100 m stylem
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klasycznym, 3 miejsce na 100
m stylem dowolnym), Natalia
Wolny (1 miejsce na 200 m
stylem dowolnym), Emilia
Browarska (2 miejsce na 200
m stylem dowolnym),
- 13 lat – Sandra Kocur (1
miejsce na 100 m stylem
grzbietowym, 1 miejsce na 200
m stylem dowolnym, 2 miejsce
na 50 m stylem dowolnym,
2 miejsce na 100 m stylem
dowolnym, 2 miejsce na 50 m
stylem grzbietowym), Dariusz
Bartnik (1 miejsce na 50 i 100
m stylem dowolnym, 1 miejsce
na 100 m stylem zmiennym,
informacja

1 miejsce na 50 m stylem
grzbietowym), Filip Lamla (3
miejsce na 50 i 200 m stylem
dowolnym), Robert Wyrobek
(1 miejsce na 200 m stylem
dowolnym, 3 miejsce na 100 m
stylem grzbietowym, 3 miejsce
na 100 m stylem dowolnym),
- 14-16 lat – Rafał Wyrobek (2
miejsce na 100 i 200 m stylem
dowolnym, 3 miejsce na 100 m
stylem grzbietowym).
Przyszowiczanie wygrali
również sztafetę mieszaną
6x50 metrów.
PiSk

Zabrakło
szczęścia
w losowaniu
P

echowo rozpoczęły się V
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w St. Petersburgu
dla pięściarza Spartana Knurów – Damiana Durkacza.
Pech dopadł utalentowanego
zawodnika już w czasie losowania, bo jak tu nie mówić
o pechu, skoro spośród 38
rywali nasz nastolatek trafił na wicemistrza świata
z ubiegłego roku, Irlandczyka
Patricka Donovana.
Podopieczny Ireneusza
Przywary wierząc w swoje
umiejętności i dobre przygotowanie do mistrzostw
próbował sprawić niespodziankę, jednak ostatecznie
w turnieju pozostał faworyt. Knurowianin przegrał
jednogłośnie na punkty 0:5

Foto: prywatne

Zawodnik Spartana Knurów – Marcin Maleszewski
ma za sobą udany występ w
Mistrzostwach Polski Południowej w MMA w Krakowie. Impreza odbyła się pod
szyldem Amatorskiej Ligi
MMA, a reprezentant Spartana walczący w kategorii do
61 kg zdobył złoty medal w

Foto: Spartan

Pierwszy
(złoty) krok

Panowie nie rezygnujcie z obranej drogi

i pożegnał się z mistrzostwami z olbrzymim niedosytem.
Pechowe losowanie i porażka w pierwszej walce nie
powinny zachwiać przygodą Damiana Durkacza
z boksem. W kraju zawodnik Spartana nie ma sobie
równych i seryjnie zdobywa
tytuły mistrza Polski. Teraz,
gdy nie udało się osiągnąć
sukcesu na arenie międzynarodowej, knurowianin
stawia przed sobą kolejny
cel – zakwalifikowanie się do
Igrzysk Olimpijskich 2020
w Tokio.
Dodajmy, ż e do m istrzostw w Rosji zostało zgłoszonych 351 zawodników z 62
państw, w tym 5 Polaków.
PiSk

Skat sportowy

Topnieje
przewaga lidera

K

azimierz Fąfara po raz
kolejny nie znalazł się w
czołowej dziesiątce turnieju rozgrywanego w ramach
Grand Prix Knurowa i tym
samym zmniejsza się jego

przewaga nad wiceliderem
klasyfikacji generalnej. Na
drugie miejsce – z piątego –
awansował Janusz Nowak.
Jego strata do lidera wynosi
już tylko 353 punkty.

WYNIKI
Z 15 LISTOPADA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Piotr Palica
2. Jan Sawa
3. Janusz Kopeć
4. Dariusz Skowron
5. Tadeusz Wodziczko
6. Stefan Wroblowski
7. Janusz Nowak
8. Ginter Fabian
9. Michał Foit
10. Janusz Myszka

– 2.186
– 2.083
– 1.924
– 1.898
– 1.857
– 1.848
– 1.820
– 1.729
– 1.721
– 1.713

1. Kazimierz Fąfara
2. Janusz Nowak
3. Joachim Makselon
4. Konrad Sobieraj
5. Stefan Wroblowski
6. Jerzy Makselon
7. Zdzisław Mral
8. Michał Foit
9. Józef Antończyk
10. Wojciech Napierała

– 14.856
– 14.503
– 14.487
– 14.428
– 14.262
– 14.165
– 13.628
– 13.430
– 13.109
– 12.765

Kolejny turniej odbędzie się 29 listopada o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
Informacja własna wydawcy
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IV liga

Rozbita Concordia i syte Wilki
Runda jesienna to już historia. Wilki Wilcza przezimują
na miejscu 8., natomiast Concordia na 14

Foto: Piotr Skorupa

Najwyższa porażka

W ostatnim tegorocznym
meczu knurowianie nie zdołali nawiązać równorzędnej
rywalizacji z Bełkiem i doznali najdotkliwszej porażki
w tym sezonie. Podopieczni
Marka Motyki ulegli rywalowi różnicą pięciu goli. Trudno
się jednak temu dziwić, skoro
od kilku tygodni zespół spotykał się na treningu raz, góra
dwa razy w tygodniu.
Nie od dziś wiadomo, że
„bez pracy nie ma kołaczy”.

W Bełku mają
mistrza jesieni,
a trenerem, który
doprowadził
zespół na szczyt
tabeli jest
były zawodnik
Concordii Knurów
- Jarosław Kupis

Gajewski, jak Deyna

Gdy w 1978 roku Kazimierz Deyna strzelił Portugalczykom bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego,
Dawida Gajewskiego nie było
jeszcze na świecie. Nie przeszkodziło mu to jednak powtórzyć wyczyn reprezentanta Polski w sobotnim meczu
z Gwarkiem Ornontowice.
„Wilk” tak zakręcił futbolówkę, że ta bezpośrednio po kornerze zatrzepotała w siatce.
Był to jedyny gol w meczu
Gwarek - Wilki.

8 meczów 1 porażka

W trzech ostatnich kolejkach Wilki odniosły komplet zwycięstw, a w ostatnich
ośmiu meczach ponieśli tylko jedną porażkę. Udany
f inisz rozgr y wek w y win-

dował podopiecznych Jacka
Wiśniewskiego na 8. miejsce.
Jako ciekawostkę dodajmy, że Wilki (podobnie, jak

MKS Lędziny) straciły w rundzie jesiennej tylko 18 bramek, najmniej z wszystkich
zespołów grupy II. Dla po-

17. KOLEJKA
LKS Bełk - Concordia 5:0
1:0 Bysiec (2), 2:0 Rasek (16), 3:0 Olczak (30), 4:0 Bysiec (65),
5:0 Olczak (75).
Concordia: Kuczera, Lipka, Bąk, Szczurek, Kominiak, Gałach 76.
Nowosielski, Górka 78. Bociek, Stebel 68. Hałas, Michał Mikulski
46. Idziaszek, Czajka, Zieliński.
Gwarek Ornontowice - Wilki Wilcza 0:1
0:1 Gajewski (87)
Wilki: Pietrek, Rajca, Steuer, Saborowski, Zalesiński 56. Tabiś,
Kravtsiv, Gierczak, Żyrkowski, Gajewski, Mnochy 73. Sewerin,
Iwan 46. Kopczyński.
Spójnia Landek - GKS Radziechowy Wieprz 2:2, Iskra Pszczyna Granica Ruptawa 0:0, Unia Racibórz - MKS Lędziny 1:1, Krupiński
Suszec - Beskid Skoczów 1:2, Szczakowianka Jaworzno - Polonia
Łaziska Górne 3:0, Orzeł Mokre - Podbeskidzie II Bielsko-Biała
1:2, LKS Czaniec - Drzewiarz Jasienica 3:1.

równania, Concordia straciła
aż 33 bramki, a mecz z Wilkami wygrała 3:1...

Piotr Skorupa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bełk
Radziechowy
Czaniec
Jasienica
Lędziny
Podbeskidzie II
Skoczów
Wilki
Landek
Ornontowice
Szczakowianka
Racibórz
Łaziska Górne
Concordia
Ruptawa
Pszczyna
Mokre
Suszec

36
35
35
33
31
30
28
26
24
23
22
22
22
19
16
11
10
4

Skończył tam, gdzie rozpoczął
gowe punkty. Bełk znowu
„zlał” ekipę Marka Motyki.
Tym razem 5:0.
Marek Motyka prowadził
Concordię w 17 meczach ligowych. Bilans jego podopiecznych to 5 zwycięstw, 4 remisy
i 8 porażek. Knurowianie
zakończyli rundę jesienną na
14. miejscu.
Skoro od pewnego czasu
wiadomo było, że zespół zostanie „osierocony” od razu
po ostatnim meczu rundy
jesiennej, wcześniej musiały się
toczyć rozmowy z potencjal-

Trener M. zastępuje trenera M., czyli Zbigniew
Matuszek przejmuje Concordię po Marku Motyce

14

nym nowym szkoleniowcem.
- Ze Zbyszkiem spotkałem się w miniony piątek.
Dlaczego akurat z nim? Bo to
osoba silnie związana z knurowskim klubem – Wojciech
Górka zdradza kulisy powierzenia drużyny Zbigniewowi
Matuszkowi.
Nowy szkoleniowiec ma
41 lat i w rundzie jesiennej
prowadził w knurowskim
klubie drużynę z rocznika
2004. Wcześniej był piłkarzem Concordii.

Piotr Skorupa
Foto: Piotr Skorupa

będzie dla niego ostatnim
w roli trenera Concordii.
Pożegnanie do przyjemnych
nie należało, bowiem nastąpiło po dotkliwej porażce i
to na obiekcie, gdzie Marek
Motyka debiutował w roli
szkoleniowca „biało-zielono-czarnych ”. Ów debiut
miał miejsce 20 lipca br.,
gdy w ok resie prz ygotowawczym do nowego sezonu
Bełk ograł Concordię 6:2.
Minęł y czter y miesiące i
t y m razem obie druży ny
spotkały się w meczu o li-

Foto: Piotr Skorupa

- Zatrudnienie Marka
Motyki było swego rodzaju
próbą, która zakończyła się
niepowodzeniem i dlatego
się rozstajemy – powiedział
nam w poniedziałkowy pora nek prez es C oncord i i,
Wojciech Górka. Inny mi
słowy, po ostatnim meczu
r u ndy w iosen nej Ma rek
Mot yka za kończ ył swoją
trenerską przygodę z knurowskim klubem. Wojciech
Górka twierdzi, że doświadczony szkoleniowiec wiedział, iż mecz z Bełk iem

W sandałach
na Rajd Dakar
Jeżeli klub zatrudnia
takich trenerów, jak Marek
Motyka, czy Mirosław Dreszer to nie po to, by już po
czterech miesiącach szukać
ich następców. Tak może się
komuś wydawać, tym bardziej, że mowa o klubie, który gra na piątym szczeblu.
W Knurowie życie napisało inny scenariusz. Przyjście trenerskiego duetu z
mocnymi nazwiskami nie
ustabilizowało sytuacji w
klubie. Nie zakończyło się
też sukcesem marketingowym. Ba. Wyniki sportowe
są dalekie od oczekiwanych.
Jednym słowem, klapa. Ale
czy za taki stan rzeczy odpowiadają tylko panowie
Marek i Mirosław? Nie, ale
to oni zapłacili największą
cenę za chęć pomocy klubowi z piłkarskich peryferii. Bo
nie dość, że nie otrzymywali
zakontraktowanych pensji
to na dodatek firmowali
swoim nazwiskiem coś, co
sławy im nie przyniosło.
Trener to cholernie trudny i niewdzięczny zawód.
Żeby nim zostać, w zależności od ligi w jakiej chce
się pracować, trzeba zainwestować w kursy, staże i inne historie od kilku
do kilkudziesięciu tysięcy
złotych. Później nieliczni

szczęściarze dostają upragnioną pracę, ale po kilku
porażkach przychodzi prezes
lub przewodniczący rady
nadzorczej, niekoniecznie
znający się na futbolu, i
pokazuje trenerowi drzwi.
Mirosław Smyła, były
piłkarz Concordii, a obecnie
trener 2-ligowego Rozwoju
Katowice w momencie, gdy
po jednej porażce stracił
pracę w Zagłębiu Sosnowiec
porównał to do odczuć mężczyzny, który wybudował
dom, ożenił się, urodziło mu
się dziecko, po czym żona go
zostawiła.
Krzysztof Stanowski w
książce „Stan futbolu” (polecam) napisał, że trenerzy
uprawiają zawód ekstremalny i równie dobrze mogliby
startować w Rajdzie Dakar,
mając na wyposażeniu deskorolkę, suchy prowiant i
parę sandałów.
No cóż, trener nie ma
łatwego życia, ale skoro
chętnych do prowadzenia
drużyn nie brakuje to chyba
nie jest w tym fachu aż tak
źle. A skoro tak to Zbyszkowi Matuszkowi nie należy
współczuć, a trzeba gratulować awansu w trenerskiej
hierarchii i życzyć sukcesów.
Piotr Skorupa

ZINA Klasa okręgowa
15. KOLEJKA - GRUPA I:
LKS Goczałkowice Zdrój Sparta Katowice 3:0, Unia
Kosztowy - Urania Ruda
Śląska 6:1, Grunwald Halemba - JUW-e Jaroszowice 1:1, Piast Bieruń Nowy
- Pogoń Nowy Bytom 4:0,
Wawel Wirek - Podlesianka
Katowice 1:0, Pogoń Imielin - Tempo Paniówki 1:0,
LKS Łąka - AKS Mikołów
2:1, GTS Bojszowy - ZET
Tychy 2:1.

15. KOLEJKA - GRUPA II:
ŁTS Łabędy - LKS 1908 Nędza 0:1, Naprzód Rydułtowy
- Rymer Rybnik 2:2, Drama
Zbrosławice - Przyszłość
Ciochowice (nie odbył się),
Zameczek Czernica - Buk
Rudy Wielkie 10:2, Unia
Książenice - Dąb Gaszowice 0:5, Młodość Rudno
- Cz ar ni P yskowic e 0:3,
Jedność 32 Przyszowice KS 94 Rachowice 5:1, ROW
1964 II Rybnik - Sokół Łany
Wielkie 2:0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Goczałkowice
Kosztowy
Grunwald
Sparta
Imielin
Łąka
Wawel
Urania
Mikołów
Bieruń Nowy
Nowy Bytom
Podlesianka
ZET
Paniówki
Bojszowy
Jaroszowice

37
31
28
28
27
26
25
25
20
19
19
17
16
12
11
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gaszowice
Przyszowice
Czernica
Rydułtowy
Książenice
ROW II
Rachowice
Łabędy
Nędza
Zbrosławice
Łany Wielkie
Rymer
Ciochowice
Buk
Pyskowice
Rudno

43
31
28
26
24
23
23
21
20
19
18
17
15
14
11
4
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Fragment meczu Tritech
- TKKF Mistral Intermarché.
Na bramkę Krzysztofa Górki
uderza Jacek Nowak

K

iedy przed tygodniem
Team Stalmet zaledwie
zremisował z ostatnim w tabeli Bud-Expert Teamem,
mało kto się spodziewał, że
stawi opór w kolejnym meczu
z liderującym Vibovitem.
Tymczasem „Stalowi” rozpoczęli mecz z animuszem
i szybko objęli prowadzenie
2:0. Kolejne minuty mijały
pod znakiem optycznej przewagi Vibovitu, ale zespół
Dariusza Flisa na gole rywali
odpowiadał trafieniami na
3:1 i 4:2. W końcówce meczu
Vibovit przycisnął i w 34. minucie doprowadził wreszcie
do remisu, który widniał na
świetlnej tablicy przez kolejne
pięć minut. Kiedy wydawało
się, że obie drużyny podzielą
się punktami, akcja duetu Damian Kraska – Grzegorz Krusiński zakończyła się piątym
trafieniem dla „Stalowych”,
a Vibovitowi pozostało tylko
30 sekund na wyrównanie. W
futsalu jednak i pół minuty
może wystarczyć, by odmienić losy meczu, bo gdy do
końcowej syreny pozostało
7 sekund, lider miał jeszcze
szansę, by uniknąć pierwszej
w tym sezonie porażki, jednak strzał Ariela Mnochego z
przedłużonego rzutu karnego
trafił w poprzeczkę. Porażka
lidera spowodowała ścisk w tabeli Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej. Vibovit od piątego
TKKF-u dzielą tylko 4 punkty.
Waldemar Jachimowski

7. KOLEJKA - 21.11.2016
IPA Knurów – Paderek Team 7:3 (3:2)
J. Stępień 3, W. Rozumek 2, D. Tałajkowski, K. Bochniak – S.
Pawlik, S. Szulc, J. Bajer.
Tritech – TKKF Mistral Intermarché 6:1 (4:1)
M. Szczurek 2, G. Górka 2, D. Wiercioch, samobójcza – J. Nowak.
Vibovit – Team Stalmet 4:5 (1:3)
P. Mastyj 2, A. Zabłocki, A. Mnochy – G. Krusiński 2, M. Stopa
2, M. Mularczyk.
żółte kartki: A. Zabłocki (Vibovit) – dwie, czerwona kartka: A.
Zabłocki (Vibovit).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vibovit
IPA Knurów
Team Stalmet
Tritech
TKKF Mistral Intermarché
Paderek Team
Bud-Expert Team

6
6
6
6
6
6
6

13
13
10
9
9
4
2

43-20
39-23
27-27
32-20
27-31
14-33
11-39

4
4
3
3
3
1
0

1
1
1
0
0
1
2

1
1
2
3
3
4
4

Vibovit
IPA Knurów
Tritech
IPA Knurów
Tritech
Vibovit
TKKF Mistral Intermarché
Vibovit
Tritech
IPA Knurów
Paderek Team
Team Stalmet
Team Stalmet
Vibovit
Vibovit
TKKF Mistral Intermarché
Bud-Expert Team
TKKF Mistral Intermarché
Vibovit
Team Stalmet
Tritech
Team Stalmet

12
10
10
8
8
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

STRZELCY
Paweł Mastyj
Łukasz Spórna
Michał Szczurek
Jarosław Stępień
Dawid Wiercioch
Ariel Mnochy
Jacek Nowak
Adrian Zabłocki
Kacper Idziaszek
Tomasz Dura
Szymon Szulc
Mateusz Mularczyk
Maciej Stopa
Robert Kasiński
Przemysław Jędrzejczak
Mateusz Bogumiło
Krystian Boroń
Damian Długaj
Łukasz Pilc
Damian Kraska
Grzegorz Górka
Grzegorz Krusiński

T

rener z k nu rowsk iej
Akademii Piłki Nożnej
– Michał Grodoń odbył w
bieżącym miesiącu staż w
KGHM Zagłębiu Lubin.
- Miałem okazję zobaczyć
bazę treningową, stadion i zajęcia prowadzone ze wszystkimi grupami wiekowymi,
łącznie z pierwszą drużyną
trenera Piotra Stokowca –
opowiada Michał Grodoń.
– Zagłębie prowadzi obecnie
jedną z najlepszych akademii
piłkarskich w naszym kraju. Jej centrum treningowe
składa się m.in. z dwóch
pełnowymiarowych i oświetlonych boisk ze sztuczną
nawierzchnią, czterech boisk
naturalnych, w tym dwóch
oświetlonych. Do dyspozycji
jest tam również ciekawe,
małe boisko z bandami.
Knurowski szkoleniowiec,
który ma na swym koncie
m.in. sukces w postaci awansu
z rocznikiem 2003 do II ligi
wojewódzkiej, miał okazję
poznać filozofię lubińskiej
akademii.

- System szkolenia jest tam
podzielony na dwa etapy –
kontynuuje Michał Grodoń.
- Pierwszy obejmuje grupy
wiekowe do 15 lat. Następnie
na podstawie kilkuletnich
obserwacji następuje selekcja
i najlepsi zostają objęci szkoleniem, które ma ich przygotować do występów na wysokim
poziomie wśród seniorów. Po-

zostali mogą kontynuować
swoją piłkarską przygodę
w wielu klubach, z którymi
współpracuje Zagłębie.
W czasie stażu Michał
Grodoń miał też okazję obserwować treningi reprezentacji Polski U-20 przygotowującej się w Lubinie do
Turnieju Czterech Narodów.
PiSk

Michał Grodoń
zdobywał
ostatnio wiedzę
w czasie stażu
trenerskiego
w Zagłębiu Lubin

Piłkarska propozycja na zimę
Rozpoczął się nabór drużyn do 5. edycji Halowej Ligi
Podokręgu Zabrze.
Zapisy trwać będą do 31
grudnia br. (w biurze Podokręgu Zabrze lub mailowo: sekretariat@podokregzabrze.org),
natomiast rozgrywki rozpoczną się w styczniu, a zakończą w
marcu 2017 roku.
Rywalizacja przebiegać
będzie w następujących kategoriach wiekowych:

- seniorzy - w pisowe 300
złotych,
- juniorzy, roczniki 1998,
1999, 2000 i 2001 - bez wpisowego,
- trampkarze, roczniki 2002 i
2003 - bez wpisowego,
- młodziki, roczniki 2004 i
2005 - bez wpisowego,
- orliki, roczniki 2006 i 2007
- bez wpisowego,
- żaki, roczniki 2008 i 2009 bez wpisowego.

Seniorzy mogą uczestniczyć w HLPZ po uiszczeniu wpisowego w wysokości
300 zł, natomiast za drużyny
dziecięce i młodzieżowe z
Podokręgu Zabrze nie będzie
pobierane wpisowe.
W ramach HLPZ wyłonieni zostaną halowi mistrzowie Podokręgu Zabrze
w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
PiSk

foto-migawka
W przyszłym roku w naszym kraju odbęd
ą się Młodzieżowe
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.
W ubieg łym tygodniu
mieliśmy przedsmak tego turnieju, bowie
m nasza reprezentacja grała w Tychach z Niemc ami. I
wygrała 1:0, a sukces
biało-czerwonych obser wowała z trybu
n ekipa Akademii Piłki
Nożnej z Knurowa.

PROGRAM 8. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 28.11.2016):
Bud-Expert Team – Vibovit (19.30), Tritech – Paderek Team
(20.15), TKKF Mistral Intermarche – IPA Knurów (21.00).

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

Foto: APN

Foto: Waldemar Jachimowski

Vibovit pokonany

Podpatrywał
Miedziowych

Foto: prywatne

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

SPORT
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Foto: Agnieszka Robok
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Paniówki

Kopuła
w chmurach

B

ył środowy wieczór, 16
listopada, około godz.
20.00, kiedy kierowca
tira na węgierskich rejestracjach jadący przez Pilchowice
postanowił zawrócić. Podczas
manewru cofania najechał
na stojący obok kamienny
krzyż z f igurą Chr ystusa
ukrzyżowanego i Matki Bożej
Bolesnej, który rozpadł się na
kawałki.
Jak informuje policja,
44-letni Węgier został ukarany 500-złotowym mandatem.
Koszt naprawy dokonanych
zniszczeń zostanie pokryty z
jego ubezpieczenia OC.
Przykościelny krzyż jest
ważnym obiektem małej architektury Pilchowic.
Powstał w 1886 r., ufun-

dowany przez Jendryczkę,
jednego ze znaczniejszych
obywateli miejscowości.
– Był to człowiek zamożny,
właściciel budynku naprzeciw
szpitala – opowiada Agnieszka Robok ze Stowarzyszenia
Pilchowiczanie Pilchowiczanom, pasjonatka lokalnej
historii. – Tam, na piętrze
mieściła się piękna sala, w
której odbywały się zabawy,
przedstawienia teatralne i
pokazy kinowe.
Jak dodaje pani Agnieszka, lokalizacja krzyża jest
typowa dla tamtych czasów
– często stawiano je w centrach miejscowości, obok
kościołów. Czy Jendryczko
miał jakiś konkretny motyw
– błagalny, dziękczynny lub

inny – by ufundować ten
krzyż? Tego nie wiadomo.
- Musiał być jednak człowiekiem tyleż zamożnym, co
bogobojnym, skoro zawdzięczamy mu co najmniej trzy
obiekty małej architektury
sakralnej w Pilchowicach –
opowiada Agnieszka Robok.
– Podobno krzyż przed kościołem z nieznanych przyczyn
został uszkodzony w latach
40. XX wieku. Pewien pacjent
pilchowickiego szpitala obiecał,
że naprawi krzyż, jeśli odzyska
zdrowie. Zdrowie rzeczywiście
odzyskał, a krzyż wrócił do
dawnej świetności. Kto przypatrzy się uważnie, dostrzeże,
że postument krzyża jest lekko przekręcony. Jest to efekt
uderzenia autobusu, który

zawracał na parkingu przed
kościołem. Podstawa krzyża
została jeszcze raz naruszona,
kiedy wjechał w nią star.
Krzyż stał przed pilchowickim kościołem już od 130
lat. Przetrwał dwie wojny
światowe, kilka razy został
uszkodzony. Jak będzie wyglądał po kolejnym, poważnie
wyglądającym zniszczeniu i
renowacji? Czy uda się zatrzeć
wszystkie ślady po takim
zniszczeniu? Na efekt odnowy trzeba będzie poczekać;
pierwszym krokiem będzie
opinia rzeczoznawcy.
MiNa

ostatnich tygodniach
wieża kościoła w Paniówkach w yglądała dość
nietypowo – była pozbawiona kopuły. 27 września stare,
wysłużone zwieńczenie wieży zostało zdemontowane
i postawione w pobliskim
parku (tam jest odtąd jego
m iejsce). Na now y, bl i źniaczo podobny hełm trzeba było trochę poczekać.
Wreszcie w poniedziałek, 21
listopada, świeżo wykonana,
lśniąca kopuła, przy użyciu
w iel k iego dźw ig u, zosta-

ła osadzona na kościelnej
wieży. Według informacji
z parafialnej strony www,
przygotowania do tej operacji rozpoczęły się wczesnym
rank iem. Nie było łatwo.
Gdy około południa dźwig
po raz pierwszy uniósł hełm
na odpowiednią wysokość,
okazało się, że podmuchy
w iat r u był y ta k si lne, że
uniemożliwiły osadzenie go
na kotwach. Druga próba,
podjęta po godz. 16.00, zakończyła się powodzeniem.
MiNa
Foto: Jerzy Miszczyk/Wieści Gminy Gierałtowice

XIX-wieczny krzyż stojący przed kościołem
w Pilchowicach został poważnie zniszczony
przez nieprawidłowo wykonywany manewr
ciężarówki. – Serce boli, gdy się na to patrzy
– ubolewają pilchowiczanie

W

Foto: Jerzy Miszczyk/Wieści Gminy Gierałtowice

Tirem w krzyż
Pilchowice

Foto: Agnieszka Robok

To niecodzienny widok – w kościele
parafii św. Urbana w Paniówkach
zamontowano kopułę wieży

informacja własna wydawcy
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