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Knurów

Foto: materiały prasowe

Otwórzmy serca
na cztery łapy

Gdy Dorota Lora ogłosiła rozpoczęcie zbiórki
dla zwierzaków, chyba mało kto spodziewał się, że
akcja potrwa rok. Okazało się, że potrzeby schronisk
są ogromne i nie wystarczy jednorazowy zryw
Szczygłowice

D

orota Lora odkąd pamięta
kochała zwierzęta. Miłość to
jednak za mało, aby kochać
naprawdę. Pewnego dnia knurowianka słowa zamieniła w czyny.
Zamiast mówić o potrzebie pomocy
dla zwierząt, sama ją zorganizowała.
Początki nie były łatwe, ale wsparcie
innych, a przed wszystkim radość
czworonogów, gdy przywoziła im
kolejne dary ze zbiórek, upewniły ją,
że to, co robi jest słuszne i potrzebne.
Z każdym miesiącem przybywało
ofiarodawców i miejsc, gdzie można
było przynosić dary dla zwierząt.
Pani Dorota uśmiechem, niezwykłym zaangażowaniem i wiarą w
drugiego człowieka, potrafi dotrzeć
do ludzi. Zarazić ich chęcią pomagania. Nazywa zwierzęta braćmi
mniejszymi. Przekonuje nieprzekonanych, że zwierzęta też czują
ból i głód, też tęsknią za miłością i
ciepłem domu, i bez człowieka mogą

Knurów

Drogi
portfel

Coraz częściej niebezpieczeństwo czyha również w sieci.
Przekonała się o tym pewna
knurowianka, która na jednym
z portali aukcyjnych kupiła telefon komórkowy za 270 złotych.
Zamiast telefonu dostała... stary
portfel. Oszusta poszukuje policja. Ostrzegamy! Za oszustwa
internetowe grozi nawet do 8 lat
więzienia.

Dąbrowska dla marzycieli

Po długiej przerwie wróciła na rynek z nową
płytą, dedykowaną naiwnym marzycielom.
Ania Dąbrowska to niezwykłe zjawisko na
polskiej scenie muzycznej – od lat udowadnia,
że pop nie oznacza banału, że można
śpiewać melodyjne piosenki z prostym, ale
poruszającym tekstem

P

iosenki wyśpiewywane charakterystycznym głosem z
lekką chrypką dotykają spraw
bardzo osobistych: radzenia sobie
ze zdradą i odrzuceniem, szukania
siły w codzienności. 23 kwietnia w
będzie szansa, aby posłuchać Ani
Dąbrowskiej na żywo

nie poradzić sobie z życiem. Pomoc
pani Doroty rozlewa się po śląskich
schroniskach, zajrzała już do Gliwic,
Zabrza, Bytomia. Nie zapomniała
też o knurowskich bezdomnych
kotkach.
- Dziękuję wam wszystkim za to,
że przez ostatni rok mogłam wspólnie
z wami pomóc tylu zwierzakom! Jesteście kochani – mówi Dorota Lora.
- Dziękuję za wasze ogromne serducha i za to, że nie jesteście obojętni na
los skrzywdzonych zwierzaków. To
co, pomagamy dalej?
Knurowianka zachęca, aby do
niej dołączyć. Jak można to zrobić?
Wystarczy zadzwonić – nr tel. 785

955 671. Pani Dorota przyjedzie i
odbierze dary. Co jest potrzebne?
- Zbieramy koce, pościele, poduszki, kołdry, karmy suche i mokre,
ryże, makarony, smycze, obroże,
szelki, miseczki, zabawki, kuwety i
wszystko inne, co przyda się zwierzętom – wylicza.
Warto również śledzić stronę
zbiórki na portalu społecznościowym – w wyszukiwarkę na www.
facebook.com należy wpisać: zbiórka
darów dla psiaków i kociaków ze
schronisk.
To co, pomagamy?

Artystka wystąpi o godz. 19 w
Domu Kultury w Szczygłowicach.
Bilety w cenie 60 zł będą do nabycia od 22 lutego w kasie DK. Już
teraz można je rezerwować - nr tel.
32 332 63 84. Warto się pospieszyć,
bo zainteresowanie koncertem
jest spore.
jb

informacja własna wydawcy

Jb, foto: arch. Doroty Lory

informacja własna wydawcy

jb

Knurów

Na

pracowników

9 lutego dwóch mężczyzn
podających się za pracowników
wodociągów okradło 81-letnią
kobietę, mieszkankę ulicy Koziełka. Oszuści zabrali 2 tysiące
złotych. Złodzieje wykorzystali
ufność starszej pani, która niczego nie podejrzewając, wpuściła
ich do domu.
Metoda „na pracowników
wodociągów” to coraz popularniejszy sposób na okradanie
starszych osób. Policja apeluje o
ostrożność i sprawdzanie tożsamości pracowników, odwiedzających nas w domach. Przezorny
zawsze ubezpieczony!

informacja własna

jb
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Knurów. Minął rok od zaginięcia 76-letniego knurowianina

Jakby się zapadł pod ziemię
Foto: arch. rodzinne

Kiedyś Roman Leśniak wspomniał żonie o górniku, który wysadził się
w kopalni. - Głupi był - stwierdził. - Ja bym wiedział, co zrobić, żeby
nikt mnie nie znalazł. Rok temu knurowianin wyszedł z domu i ślad
po nim zaginął

Każdy, kto ma informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionego, powinien skontaktować się z prowadzącymi sprawę (tel. 32 337 25 38, 32 337 25
37), dyżurnym KP w Knurowie (tel. 32 337 25 00) lub numerami alarmowymi
997 i 112. Można też pisać na adres e-mail: knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl

M

iał tylko pójść na targ,
kupić drobne sprawunki
i zaraz wrócić. Wyszedł,
zostawiwszy w domu portfel z dokumentami, kluczyki od samochodu,
obrączkę i schorowaną żonę.
Po kilku godzinach policjanci zaczęli rozpytywać rodzinę i sąsiadów.
Dotarli w ten sposób do kolegi, który
spotkał zaginionego w drodze na targ
i nawet chwilę z nim rozmawiał.
Leśniak miał jeszcze zdążyć pozdrowić sąsiada w rejonie przystanku Cegielnia przy ul. Kosmonautów.
Tam też ponoć widziany był po raz
ostatni.
Czy wsiadł do autobusu i odjechał w kierunku Szczygłowic? Ani
kierowca nie zapamiętał pasażera
ubranego w granatową kurtkę, granatowe sztruksy i popielatą czapkę z
daszkiem, ani pasierb nie rozpoznał
ojczyma na nagraniu z monitoringu
szkoły w Krywałdzie.
Wnikliwa analiza bilingów, weryfikacja adresów i numerów telefonów znalezionych w notatkach pana
Romana, nie dały śledczym żadnego
punktu zaczepienia. Niepowodzeniem zakończyło się kilka akcji
poszukiwawczych w rejonie Zacisza
i ul. Rakoniewskiego. Pies tropiący
nie podjął śladu Leśniaka przy Galerii Stara Cegielnia. Jednoznacznej
odpowiedzi na pytania, czy knurowianin żyje i gdzie może przebywać,

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z posterunku
w Rybniku udaremnili trzem złodziejom kradzież
10 worków z miałem węglowym
Knurów

Skusiło ich pół tony

nie dały też wizje kilku jasnowidzów,
w tym osławionego Krzysztofa Jackowskiego z Człuchowa.
- Poszukiwania były, jeśli była
telewizja - pasierbowi trudno dziś
ukryć żal do śledczych o nadanie
sprawie medialnego rozgłosu. Twierdzi, że sam rozklejał po mieście ogłoszenia, załatwiał psa tropiącego, sam
zwrócił się o pomoc do jasnowidza, a
od policjantów słyszy tylko „pytania
o głupie sprawy”.
St. asp. Sebastian Grzondziel z
Komisariatu Policji w Knurowie ripostuje, że ciężko skutecznie prowadzić poszukiwania, utrzymując fakt
zaginięcia w tajemnicy. Poza tym
kiedy kryminalni nie mają punktu
zaczepienia, nawet pytania o błahe z
pozoru kwestie mogą dostarczyć im
istotnych informacji.
- Skorzystaliśmy z absolutnie
każdej szansy, by odnaleźć tego
człowieka, stąd nasza propozycja,
by nagłośnić sprawę w programie
„Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”
- słyszymy od kryminalnego. - Napotkaliśmy wtedy na opór ze strony
rodziny. Ostatecznie jedynie żona
wzięła udział w nagraniu, pasierb
się wycofał, odmawiając nam dalszej
współpracy.
Obecnie postępowanie prowadzone jest w kierunku samobójstwa.
Rodzina Leśniaka też skłania się ku
tej hipotezie.

- Ojczym wspominał kiedyś
mamie o facecie, który za komuny
wysadził się w kopalni na dole zdradza pasierb. - Powiedział, że
głupi był, bo on by wiedział, co
zrobić, żeby nikt go nie znalazł.
Co ciekawe, po pewnym czasie od zaginięcia żona pana Romana zauważyła, że nie ma w
domu latarki i znacznej ilości
a lkoholu. Możliwe, że mogł y
pomóc górniczemu emerytowi
w pope ł nieniu sa mobójst wa .
Policja zwraca uwagę na fakt, że
Leśniak znał kopalnię jak własną
kieszeń, wiedział, którędy dostać
się do nieczynnych wyrobisk...
Powodów do odebrania sobie
życia mógł mieć kilka. Bardzo
doskwierały mu silne bóle głowy,
które zwalczał sporą ilością tabletek. Odkąd poważnie rozchorowała się jego żona, powtarzał, że
nie chciałby doczekać momentu,
w którym zostałby sam.
- Osoby, które targnęły się na
swoje życie, robiły to tak, by po
jakimś czasie można było odnaleźć
ciało. W tym przypadku jest inaczej
- mówi st. asp. Grzondziel i dodaje,
że nie ma podstaw sądzić, że doszło do zabójstwa pana Romana.
Pry watna detekty w, Aneta
Nowak, uważa inaczej, mimo że
na razie na poparcie swych słów
nie ma żadnych dowodów.
Sprawa zaginięcia Romana
Leśniaka nie została odłożona ad
acta. Z ubrań mężczyzny pobrano
DNA, które posłuży jako materiał
porównawczy.
Paweł Gradek

Przyszowice

Miał już dość

K

ażdego roku prawie 6 tysięcy osób
w Polsce targa się na swoje życie.
Nie ma tygodnia, aby w Knurowie i
okolicach nie dochodziło do samobójstw. Życie odbierają sobie młodsi
i starsi, kobiety i mężczyźni. Nie ma

reguły. Do kolejnego tragicznego wydarzenia doszło 13 lutego w godzinach
popołudniowych w Przyszowicach.
Przed swoją posesją zastrzelił się ponad 70-letni mężczyzna. Przyszowiczanin zostawił list pożegnalny.
jb

reklama

o zatrzymania na gorącym
uczynku doszło w sobotę,
11 lutego, o godz. 16.30. 30-, 59- i
64-latek wpadli w ręce strażników, gdy wynosili 10 worków
z miałem węglowym o łącznej
wadze 500 kg. Wcześniej złodzieje
zrzucili węgiel z wagonu pociągu
PKP Cargo relacji Knurów-Chałupki, stojącego na torze nr 10, na
stacji Knurów.
Ujęci sprawcy trafili do Komisariatu Policji w Knurowie.
- Wartość strat wyniosła poniżej 500 zł, dlatego czyn zakwalifikowano jako wykroczenie - informuje oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach,
nadkom. Marek Słomski. - Grozi
za to kara do miesiąca aresztu,
grzywna do 5 tys. zł lub kara ograniczenia wolności.
/g/
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Zapalą na pokaz
Knurów. Prezentacja palenia w piecu c.o. metodą „od góry”

Jak rozpalać w piecu metodą „od góry”? Jeśli nie
wiesz albo nie jesteś do tego przekonany, przyjdź
na pokaz, który odbędzie się w pierwszą niedzielę
marca przed ratuszem

N

siwo-białego dymu, do tego pełna
kontrola nad zużyciem opału (nawet
30 proc. mniej niż przy paleniu starą
techniką).
Przy rozpalaniu „od góry” raz
wsypany opał wypali się do końca,
więc niejako z góry określa się czas
palenia. Elektroniczny miarkownik
ciągu (wydatek 200 zł – zwraca się
po miesiącu zimowego palenia) pilnuje zadanej temperatury sterując
klapką dopływu powietrza.
Palenie „od dołu” ma fatalny
wpływ na powietrze. Mowa o gęstym dymie, który tworzą lotne
składniki opału. Powstają, gdyż
węgiel rzucony na żar błyskawicznie
się podgrzewa, a jego lotne składniki
szybko odparowują. Jeśli warstwa
opału jest grubsza, to nie ulegają zapłonowi, tylko uciekają przez komin
(to nawet 30 proc. opału!). W „górnym” paleniu lotne składniki opału
efektywnie się spalają, tym samym
bardzo mocno obniża się emisja pyłów PM10 i PM2,5. Podobnie jest w
przypadku kotłów podajnikowych.
Palenie „od góry” to oszczęd-

ność czasu i pieniędzy, stabilnie
dogrzany dom (nie ma wahań
temperatury w piecu) i ochrona
zdrowia. To najczystsza i najbardziej efektywna alternatywa dla
tradycyjnego, czyli przestarzałego,
sposobu rozpalania „od dołu”. Producenci kotłów coraz częściej w instrukcjach obsługi swoich urządzeń
zalecają tę technikę palenia. Koszty
żadne, korzyści wiele.
Nadal nie jesteś przekonany?
Jeśli możesz, przyjdź na specjalny
pokaz, który 5 marca odbędzie się
przed knurowskim ratuszem. Będzie
wówczas okazja naocznie poznać
zasady rozpalania metodą „od góry”,
dopytać, rozwiać wątpliwości. Prezentacja pozwoli dokonać oceny,
który sposób – „od góry” czy „od
dołu” – jest korzystniejszy dla środowiska (ale też mniej kłopotliwy).
Do udziału w pokazie zapraszają organizatorzy: knurowski Urząd
Miasta i organizacja „Rybnik bez
dymu”.
Początek o godz. 9.30.
/bw/
Foto: archiwum OSP Gierałtowice

adal powszechne jest palenie
tradycyjne – od dołu. Polega
na rozpaleniu małego ogniska w kotle, a potem dorzucaniu na
powstały żar małych kupek opału,
wreszcie – gdy ogień rozbucha –
przytłumieniu dopływu powietrza.
Co w tym złego? Niemal wszystko. Taki palacz prawie mieszka w
kotłowni – co 2-3 godziny schodzi,
by dołożyć opału i pilnować temperatury. Z komina wręcz wali czarny
dym, spowijając i zatruwając okolicę. Sam komin szybko się zatyka
lub cieknie smołą z „kiszącego się”
paliwa. No i węgiel idzie jak woda...
A może być znacznie lepiej. Wystarczy palić metodą „od góry”.
Polega ona na wsypaniu do kotła
odpowiedniej ilości węgla, włożeniu podpałki i rozpaleniu. Wbrew
obawom ogień na szczycie zasypu
nie wygasa, lecz – z biegiem czasu „schodzi” w dół. Same plusy: rozpala
się raz a dobrze, nastawia oczekiwaną
temperaturę i... ma się święty spokój
przez kilkanaście godzin. Piec się
„nie kisi”, z komina leci strużka

Knurów

Przemysłowa
czeka na remont

Gmina przygotowuje się do przebudowy
ul. Przemysłowej. Trwa poszukiwanie
firmy, która stworzy projekt i opracuje
kosztorys

U

lica Przemysłowa urodą nie
grzeszy – stan nawierzchni jest
zły, brakuje kanalizacji deszczowej,
oświetlenie wymaga rewitalizacji.
Planowana przebudowa zmieni
Przemysłową w nowoczesną i bezpieczną ulicę. Droga zyska nową
nawierzchnię z asfaltobetonu, a piesi
będą przechadzać się po chodnikach
z kostki betonowej. Wykonane zostanie odwodnienie terenu – gmina
przebuduje lub zbuduje nowy ka-

sygnały czytelników
Koty za płoty?

- Jestem po lekturze waszego artykułu o kotach. Pięknie to wszystko
opisane, tylko pytam, po co? Jestem
za tym, by te wszystkie dzikie koty
gonić do jasnej choinki! Tak, gonić,
jak robi się to u nas, na Redynie.
Po pierwsze, te koty załatwiają
się do piaskownic, w których później bawią się dzieci. Po drugie,
polują na ptactwo. Na Redynie są
kosy, wróble, sikorki, bo gonimy
koty. Gdzie indziej ptaszków nie
uświadczysz. Po trzecie, nie trafia
do mnie argument, że koty odstraszają szczury. Skuteczniejsza jest
trutka wykładana w piwnicach.

4

Uważam, że problemu dzikich
kotów by nie było, gdyby panie
przestały je dokarmiać.
Mieszkaniec Redyny

Królewska
łaźnia

- Pisaliście wy, pisał miesięcznik
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jak
to będziemy mieć dobrze z nową
łaźnią. To wszystko ładnie wyglądało na zdjęciach, w rzeczywistości nie spełnia naszych oczekiwań.
Zachęcam, sprawdźcie jak to teraz
wygląda: pourywane natryski, bo
woda ledwo z nich kapała, pozrywane łańcuszki, bo nie udźwignęły

32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
toreb z narzędziami. Czy temu, kto
odbierał tę inwestycję, nie wstyd?
Górnik z Ruchu Knurów

Park jak lodowisko

- Nasz piękny park w Szczygłowicach jest skuty lodem. Wiele
osób nad tym ubolewa, bo alejki
są tak śliskie, że nie można nimi
spacerować. A przecież nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Czy
mamy czekać, aż słońce samo sobie
poradzi z tym lodem? Czy może
znajdzie się ktoś odpowiedzialny za
ten stan rzeczy i zrobi, co należy?
Krystyna
not. /g/, MiNa

jb

Szczygłowice

Skok na filtr
J

Porównanie efektów palenia metodami tradycyjną („od dołu”) i zalecaną („od góry”) umożliwili mieszkańcom Gierałtowic strażacy z miejscowej OSP. W minioną sobotę przed remizą odbył się pokaz, zorganizowany przez druhów wraz z przedstawicielami społeczności Czyste Ogrzewanie, Telewizją Regionalną
TVT i Telewizją Imperium Gliwice. Podczas prezentacji była też mowa o zagrożeniu czadem i sposobach
zabezpieczenia się przed zatruciem tym śmiertelnie niebezpiecznym gazem

nał odprowadzający deszczówkę
do zbiornika wodnego „Aniołki”
oraz zmodernizuje istniejące rowy
przydrożne. W planach jest również
budowa nowego oświetlenia terenu.
Postępowanie przetargowe na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ruszyło na
początku lutego. Po wyborze projektanta będzie rozpisane kolejne
– na wybór wykonawcy.

ak grzyby po deszczu powstają
szajki złodziei, które kradną części
do samochodu. To dochodowy i w
miarę bezpieczny biznes. Tylko w
ostatnim tygodniu dwa auta straciły
filtry cząsteczek stałych. Straty idą w
tysiące złotych.
Złodzieje działają w bardzo przemyślany sposób. Obserwują auta i ich
właścicieli. Wiedzą, kiedy uderzyć,
aby nie zostać złapanym na gorącym
uczynku. Kilka tygodni temu opisywaliśmy na naszych łamach historię
pani Krystyny. Knurowianka usłyszała niepokojący hałas dobiegający z
parkingu. Gdy zbliżyła się do swojego
samochodu, zobaczyła mężczyznę z
kątówką w ręku.
- Na pytanie co robi, odpowie-

dział, że naprawia auto, bo zepsuł
mu się tłumik – wspomina pani Krystyna.- Nie wiedział, że to ja jestem
właścicielka samochodu.
Złodziej zdążył uciec, a knurowiankę czekała kosztowna wizyta w
warsztacie. Mechanik podejrzewał,
że amator cudzej własności chciał
ukraść filtr cząsteczek stałych lub
platynę z katalizatora.
6 lutego właściciel samochodu
marki Kia Sportage, zaparkowanego
przy ul. Górniczej w Szczygłowicach, miał mniej szczęścia – złodziej
wyciął z auta filtr cząsteczek stałych.
Straty oszacowano na 15 tysięcy
złotych. Tydzień wcześniej filtr za 25
tys. złotych stracił hyundai.
jb

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl
podano do publicznej wiadomości wykaz nr 1/GP/17 nieruchomości
stanowiącej działkę nr 2169/4 położonej w Knurowie przy ul.
Dworcowej przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
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Knurów. Prawo to prawo, ale to przepisy niemile zaskakują...

Umarł bogaty,
pochowany jak biedak

Romulad Żukowski czasami zajrzy na grób dawnego kolegi. Zapali znicz,
pomodli się. W knurowskiej kopalni przepracowali razem tyle lat. – Nie
mogę się z tym pogodzić. Janusz umarł jako bogaty człowiek, a jego
grób… kilka starych desek i parę sztucznych kwiatków. Nie powinno tak
być – mówi

T

Foto: Justyna Bajko

O grób pana Janusza dbają koledzy,
m.in pan Romuald

rzy lata temu pan Janusz
mimowolnie stał się bohaterem mediów. Zmarł nagle
w knurowskim Hotelu Miejskim.
W materacu pod łóżkiem zostawił
oszczędności życia – 110 tysięcy złotych. Spadkobiercy się nie odezwali.
Nie było nawet kogo powiadamiać.
Emerytowany górnik nie miał rodziny, nie zostawił testamentu. Pogrzebem zajął się Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
- Pochówek był bardzo skromny –
wspomina pan Romulad. – Przyszło
może z 12 osób: kilku kolegów i pracownicy hotelu. Ksiądz się pomodlił,
poświęcił ziemię. Położyliśmy kwiaty,
zapaliliśmy znicze. Tyle.
Pan Janusz rzadko o sobie mówił.
Opowieść o jego życiu to kilka zebranych okruchów. Wiadomo, że urodził
się w 1939 roku, podczas wojny mieszkał w domu dziecka w Warszawie,
potem pracował w Częstochowie, aż
w końcu trafił na Śląsk. To wszystko.

Knurów

Mandat nadal bez wyroku
Na 27 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
zapowiedział podanie wyroku w sprawie skargi radnego Marka
Sanecznika na uchwałę knurowskiej Rady Miasta dotyczącej
wygaszenia jego mandatu radnego
W listopadzie ubiegłego roku
Rada Miasta podjęła uchwałę w
sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka Sanecznika. Był to
rezultat postępowania, którego
początek sięga przełomu wiosny i
lata 2016 roku.
Przy pomnijmy. 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.
Oznajmiając R M 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”.
We wrześniu Rada Miasta zleciła Komisji Rewizyjnej kontrolę
w zakresie legalności sprawowania
mandatu przez radnego. Komisja,
po analizie zgromadzonej dokumentacji i wysłuchaniu wyjaśnień
radnego „uznała, że jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się w
Czerwionce-Leszczynach [nazwa
ulicy], gdyż tam zlokalizowane jest
jego centrum życiowe (...)”.
Radny Marek Sanecznik nie
zgodził się z puentą 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
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postawiona na jego podstawie siłą
rzeczy jest błędna.
Apogeum dyskusji w tej kwestii
miało miejsce podczas listopadowej
sesji Rady Miasta. Podsumowaniem
długiej i kosztującej wiele nerwów
wszystkich 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
procedur y. Zainteresowanemu
przysługiwała skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Radny Sanecznik
skorzystał z tej możliwości.
We wtorek (14 lutego) w siedzibie WSA odbyła się rozprawa. Rozstrzygnięcia jednak nie poznaliśmy.
Sąd, po wysłuchaniu prawników
obydwu stron, zapowiedział, że
ogłoszenie wyroku nastąpi w poniedziałek, 27 lutego.

- Lubił też grać w karty, w grę 66.
Pamiętam tę jego starą talię, którą
przynosił do „Zagłoby”. Pod koniec
życia już mało wychodził. Siedział
w hotelu – wspomina Romulad
Żukowski.
Krystyna Lipka poznała pana
Janusza w 1992 roku, gdy została
kierowniczką hotelu.
- Był bardzo spokojnym, miłym
i sympatycznym człowiekiem – opowiada. – Pamiętam, że, gdy był młodszy i jeszcze pracował, koledzy często
go odwiedzali. Z czasem ich ubywało.
Raz do roku przyjeżdżali też znajomi
z Częstochowy. Ostatni raz byli chyba cztery lata przed śmiercią pana
Janusza.
Z każdym rokiem pan Janusz odsuwał się od ludzi. Mniej wychodził z
pokoju, potem już prawie go opuszczał. Zakupy przynosiła mu hotelowa sprzątaczka. Przestał gotować.
Jadł tylko kanapki. Pani Krystyna
zachęcała go do spacerów, ale on
tylko kiwał głową, że tak, trzeba by
było, i znowu zamykał się w pokoju.

Biedny, bogaty człowiek

Pan Janusz prawie całe życie
mieszkał w hotelu, który kopalnia
zbudowała dla swoich pracowników.
Kiedy pojawiła się informacja o jego
likwidacji i wystawieniu mieszkań
na sprzedaż, pan Janusz zdecydował,
że jedno kupi.
- Zapytał tylko, ile to będzie kosz-

tować. Gdy usłyszał cenę, ucieszył się
i powiedział: „Ho, ho, to tyle mam.
Starczy na mieszkanie i jeszcze mi
trochę zostanie” – wspomina pani
Krystyna.
Kobieta próbowała pomóc emerytowanemu górnikowi. Szukała
dla niego miejsca, gdzie mógłby
zamieszkać na czas remontu hotelowych mieszkań. Nie zdążyła.
- Przyszłam do pracy i mówią,
że pan Janusz zmarł. Nie mogłam
w to uwierzyć. Przecież nigdy się
nie skarżył, nie chorował… - mówi
knurowianka.
Po panu Januszu, oprócz tych
110 tys. złotych, niewiele zostało:
stare radio, telewizor, który kupił tuż
przed emeryturą, parę listów.
- Nie było po nim widać tych pieniędzy. Zakładał starą kurtkę, która
gdzieniegdzie miała ślady po papierosach. Do trumny założyli mu strój
górniczy, bo to było najlepsze ubranie,
jakie znaleźli w szafie – mówi pan
Romulad.
- Nigdzie nie wyjeżdżał. Żadnych
wczasów, wakacji. Chodził ciągle w
tej samej koszuli, spodniach, które
pewnie kupił jeszcze wtedy, gdy
pracował. Żył bardzo skromnie. Nie
potrafił wydawać pieniędzy, może
wystarczyło mu, że je miał… – zastanawia się pani Krystyna.
Śmierć zaskoczyła pana Janusza.
Nie przekazał, jak chce być pochowany, nie zadbał o to, aby zostawić
komuś pieniądze. Gotówka, lokaty wszystko przepadło na rzecz Skarbu
Państwa. Przepisy są jasne: tylko
spadkobiercy mają prawo dysponować majątkiem zmarłego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mógł więc zgodnie z przepisami zorganizować tylko skromny
pochówek, stawianie pomników
czy dbanie o grób nie należy już do
obowiązków instytucji.
- Tyle kasy i wszystko przepadło.
A mógł choć za nią pożyć – wzdycha
pan Romuald.
- Żył spokojnie, umarł spokojnie,
a że tak smutno zakończył się jego los?
To trochę na własne życzenie – mówi
pani Krystyna. - Ale przecież nie
można go winić za to, jaki był. Nie
można go winić za to, że nic od życia
nie chciał…
jb
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Praca szuka człowieka

Bezrobocie w Knurowie
jest najniższe w historii. Na koniec 2016 roku bez pracy pozostawało 765
osób (w tym 491 kobiet). Dodajmy, że są to wyłącznie zarejestrowani w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach. W 2015 roku było ich 995 (617
kobiet).
- Poprawiła się sytuacja osób w wieku 50+ i niepełnosprawnych, głównie
przez szkolenia i dofinansowania do miejsc pracy. Nieco gorzej mieli bezrobotni do 34 roku życia (na koniec 2016 roku było ich 341, a w 2015 roku
465 - przyp. red.). Na szczęście zaczęły pojawiać się programy pomagające
im odnaleźć się na rynku pracy - dodaje inspektor Pluta.
Ze statystyk wynika, że 366 osób jest długotrwale bezrobotnych. Rejestrują się w pośredniaku głównie dla ubezpieczenia zdrowotnego. Są
wśród nich m.in. pracujący w szarej strefie i matki wychowujące dzieci.
Prawdopodobnie ich liczba skurczy się, kiedy uzyskają dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej bez konieczności regularnego „odhaczania się”
w urzędzie pracy.
- Kiedy w 2003 roku zaczynałem pracę z bezrobotnymi, było ich w Knurowie
blisko 2500. Jeszcze nie tak dawno na dyżury biura obsługi bezrobotnych
przychodziło średnio 30 osób, teraz można je policzyć na palcach jednej
ręki - dodaje inspektor.

reklama

lega na górniczych emerytach. Niedawno dostał propozycję, by przyjąć
robotników z Ukrainy. Waha się.
Takich wątpliwości nie miały za
to niektóre firmy logistyczne, działające na terenie powiatu gliwickiego.

1 procent dla Małego Rycerza

Gabriel Pasieka

Tam coraz częściej słychać wschodni
akcent.
- Nikt na nikogo nie powinien
się obrażać - słyszymy. - Skoro nasi
rodacy szukają swojej szansy za
granicą, dlaczego inni nie mieliby jej
szukać u nas?
Krystian Pluta uważa, że najwyższa pora zrewidować podejście
do szkolenia młodzieży, by nie „produkować” kolejnych bezrobotnych.
- Od lat próbuję przekonywać o
bezcelowości kształcenia ekonomistów. Rynek pracy, co potwierdza
„Barometr zawodów”, niewiele ma im
do zaoferowania - tłumaczy. - Większe perspektywy są przed technikami
rachunkowości.
Na rynku pracy za dużo jest też
historyków, politologów i kulturoznawców, nauczycieli przedmiotów
ogólnokształcących oraz socjologów.
Problemów ze znalezieniem zatrudnienia nie mają za to m.in. betoniarze i zbrojarze, brukarze, elektromechanicy, fryzjerzy, kucharze, lekarze,
sprzedawcy i technicy elektrycy.
/pg/

Fundacja Pomocy Dzieciom i
Osobom Chorym “Kawałek Nieba”, KRS 0000382243 z dopiskiem „668 pomoc dla Gabriela
Pasieki”
Gabryś urodził się w marcu 2016
roku z bardzo rzadkim zespołem
wad genetycznych. Zdiagnozowano
u niego wrodzoną stopę płasko-koślawą, mikrocję prawego uszka z
zarośniętym kanałem słuchowym
oraz złożoną kraniosynostozę na
tle genetycznym, czyli wczesne
zrastanie szwów czaszkowych.
W chwili obecnej chłopczyk nosi
aparat słuchowy i oczekuje na co
najmniej 4 poważne operacje.
Rodzice Małego Rycerza, pomimo, że nie wiedzą co przyniesie
przyszłość, każdego dnia z miłością i oddaniem walczą o jego
szansę na normalne życie.
/g/
Wyjaśnienie

W naszym ubiegłot ygodniowym
zestawieniu osób, które można wesprzeć 1 procentem podatku, znalazł
się Piotr Konopski. Niestety, jak się
okazało, chłopca nie ma już wśród
nas, czego jeszcze nie zdążyła odnotować Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
pomocą”, której był podopiecznym.

Górnictwo

Jedni odejdą, drudzy przyjdą

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończyło się
zbieranie deklaracji od pracowników, chcących skorzystać z urlopów
górniczych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych

JSW

podała, że deklarację skorzystania z pakietu osłonowego
złożyło 1716 pracowników spółki. 324
zadeklarowało chęć skorzystania z jednorazowych odpraw, pozostali chcą odejść
na urlopy górnicze.
Tę lukę powinni wypełnić górnicy z
likwidowanej kopalni „Makoszowy”.
Z informacji przekazanych przez
dyrektora ds. pracowniczych zakładu
wynika, że do końca stycznia odeszły 872
osoby (729 robotników i 143 pracowników
administracji). Lwia ich część (567 osób)
znalazła już zatrudnienie w JSW, do której
należy KWK „Knurów-Szczygłowice”.
W sumie nasza kopalnia przyjmie 630
osób, w tym 500 pracowników fizycznych pracujących pod ziemią (górników,
elektryków, ślusarzy), 70 pracowników
etatowych zatrudnionych pod ziemią
(osoby dozoru ruchu różnych specjalności ) oraz 60 pracowników fizycznych
zatrudnionych w zakładzie przeróbki
mechanicznej węgla.

Foto: Dawid Lach/JSW

C

o tydzień Krystian Pluta z
Biura Obsługi Bezrobotnych
w Knurowie w y wiesza na
tablicy około sto ofert pracy. Większość adresowana jest do wykwalifikowanych pracowników. Tych,
niestety, zaczyna brakować, bo...
wyemigrowali, a następców nikt nie
szkoli. Powstałą w ten sposób lukę
na rynku pracy coraz trudniej wypełnić. Swoją szansę w takim status
quo upatrują m.in. Ukraińcy.
- Decydują się na pracę w Polsce
za niższe stawki - mówi Krystian Pluta. - Są specjalistami w swoim fachu
między innymi dzięki szkolnictwu,
które na Ukrainie wciąż w głównej
mierze stawia na robotników.
Pewien knurowski przedsiębiorca (branża remontowo-budowlana)
przyznaje, że młodzi nie palą się do
ciężkiej pracy, dlatego na razie po-

Foto: Paweł Gradek

Nie ekonomistów, pedagogów, ani nawet górników. W ofertach mogą
za to przebierać m.in. magazynierzy, spawacze, kierowcy autobusów,
pielęgniarki i położne

reklama
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Knurów

Więcej pieniędzy
= więcej dzieci?

Mija rok, odkąd w ekspresowym tempie sejm przyjął
ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
umożliwiającą wypłatę świadczeń wychowawczych
w wysokości 500 zł. Czy „Rodzina 500 plus” wpłynęła
na funkcjonowanie rodzin z Knurowa?

Zdrowie. Mammografia może ocalić życie...

Zbadaj się za darmo

Panie urodzone w 1966 i 1967 roku nie otrzymają
indywidualnych zaproszeń do na badania
mammograficzne. Ale to nie problem. I bez
zaproszenia mogą skorzystać z bezpłatnego
badania

N

Mniej biedy

Do końca grudnia 2016 roku
wsparciem z programu „Rodzina
500 plus” objęto 3,8 ml dzieci,
czyli 55 proc. dzieci w kraju. Rząd
przeznaczył na ten cel 17 miliardów
złotych.
- Dzięki programowi ubóstwo
ogółem zmalało o 48 proc., a ubóstwo
skrajne aż o 98 proc. – podsumowywała Elżbieta Rafalska, minister
rodziny, pracy i polityki społecznej.
A jak jest w Knurowie? W naszej
gminie program realizuje Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej – wypłaca świadczenia dla 3312 dzieci.
- Świadczenie 500 plus pobiera
2387 rodzin, w tym 1655 rodzin na
pierwsze i kolejne dziecko oraz 732 rodziny wyłącznie na kolejnego potomka – informują urzędnicy MOPS-u.
Pieniądze z rządowego programu z pewnością poprawiły stan
domowych budżetów.
- Odkąd wprowadzono „500
plus”, są rodziny, które mogą utrzymać się ze świadczeń pomocy społecznej i normalnie funkcjonują – mówi
Małgorzata Cisek-Sopel, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – To rzeczywiście nowość.
Wcześniej środki te były niewystarczające i pokrywały tylko
podstawowe potrzeby.

M

Foto: morguelife.com

a czym polega pomysł rządu? Świadczenie należy się
wszystkim rodzinom, niezależnie od dochodu, na drugie i
kolejne dziecko. Pieniądze na pierwsze dziecko otrzymują te rodziny,
których dochód nie przekraczał
800 zł netto na osobę. Pomimo
krytyki ze strony partii opozycyjnych, wieszczących, że program
„rozdawnictwa” załamie budżet, w
kwietniu 2016 roku ustawa weszła
w życie i rozpoczęto przyjmowanie
wniosków.
Według rządzących po transformacji ustrojowej do wielu domów
zajrzało ubóstwo i brak perspektyw. Polska podzieliła się na tych,
którym się udało i na tych, którzy
nie potrafili w ykorzystać szans
wolnego rynku. Program „Rodzina
500 plus” miał być receptą na to rozwarstwienie ekonomiczne i spadek
liczby urodzeń. Sposobem na kryzys
emerytalny, który zapewne czeka nas
w niedalekiej przyszłości. Rządzący
przekonywali, że program znacząco
poprawi sytuację materialną wielu
polskich rodzin i zachęci kobiety do
macierzyństwa. Po roku funkcjonowania programu możemy pokusić
się o pierwsze podsumowania.

Świadczenie 500+ wiele osób zmotywowało
do powiększenia rodziny

Weryﬁkacja trwa

MOPS sprawdza, czy rodziny
rzeczywiście przeznaczają otrzymane pieniądze na swoje pociechy.
- Pracownicy socjalni wizytują
objęte pomocą rodziny z jeszcze większym wyczuleniem i z uwagą przyglądają się domowym wydatkom,
sprawdzając czy osoby pobierające
świadczenia wychowawcze wydatkują je zgodnie z przeznaczeniem –
wyjaśniają urzędnicy MOPS-u. - W
sytuacjach, w których może dojść do
marnotrawienia środków zgłaszają
problem i wtedy w rodzinie jest uruchamiana odpowiednia procedura
wyjaśniająca.
W Knurowie urzędnicy kilka
razy byli zmuszeni, aby taką procedurę wszcząć.
– Jednak to wciąż nikły procent,
margines – uspokaja dyrektor CisekSopel. - Wiele rodzin dopiero uczy
się korzystać ze świadczeń. Dlatego

najpierw informujemy rodzinę, że
jeśli nie będzie przeznaczała pieniędzy na dzieci, to świadczenie będzie
wydawane w bonach. To wystarcza.

Więcej dzieci?

Program „Rodzina 500 plus”,
choć budzi olbrzymie kontrowersje,
stał się ważnym zastrzykiem dla
rodzinnych kas. Chwilowo ugasił
pożar ubóstwa, jednak czy stał się
cudowną receptą na niż demograficzny?
- W Knurowie jeszcze za wcześnie, aby wyrokować, czy rzeczywiście świadczenie ma wpływ na
demografię, choć z pewnością „500
plus” w połączeniu z tzw. „kosiniakowym” sprzyjają macierzyństwu i
dodatkowo motywują osoby, które
planowały powiększenie rodziny –
uważa dyrektor MOPS.
Czas pokaże, jakie realne efekty
przyniósł pomysł rządu.
jb

Babciu, poczytaj mi...

inisterstwo Zdrowia zmieniło organizację Programu
Profilaktycznego Raka Piersi. Zrezygnowało z wysyłania osobistych
zaproszeń do pań, które wchodzą w
50. rok życia.
Niezmienna jest jednak najważniejsza zasada: badanie jest
bezpłatne dla pań w wieku 50-69
lat. Jeśli jesteś kobietą w tym przedziale wiekowym, zapamiętaj i weź
to sobie do serca. A nade wszystko
zdecyduj się na badanie. Brak skierowania nie jest wymówką, bo go
nie potrzebujesz.
- Mammografia trwa jedynie
kilka minut i polega na zrobieniu 4
zdjęć rentgenowskich – informuje
Agata Jabłonowska z Lux Med Diagnostyka, sieci medycznej przeprowadzającej badania mammograficzne. - Pozwala na rozpoznanie i
wykrycie tzw. zmian bezobjawowych
(guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym
etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są
one wyczuwalne przez kobietę lub
lekarza, co bardzo istotnie zwiększa
szansę wyleczenia.
Tylko regularne kontrolowanie
stanu zdrowia pozwala ocenić, czy
w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe.
- Niestety, zadowalający wynik

poprzedniego badania nie zawsze
gwarantuje, że obecnie naszemu
zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – nowotwór piersi – zastrzega
Jabłonowska. - Czasami kobiety rezygnują z kolejnych badań, ułatwiając tym samym rozwój choroby. Rak
nie boli, w początkowym stadium nie
wpływa źle na nasze samopoczucie,
przez co często zostaje zdiagnozowany zbyt późno.
- Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki
raka piersi, nadal mniej niż połowa
kobiet poddała się bezpłatnemu
badaniu w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi – zaznacza dr Małgorzata Cymerman z Lux Med
Diagnostyka. – Zachęcamy panie
do profilaktyki związanej z rakiem
piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród
Polek.
Kolejna okazja do udziału w
badaniach pojawi się niebawem. Za
kilka dni specjalistyczny mammobus grupy Lux Med zatrzyma się w
Knurowie i kilku ościennych miejscowościach. Nie ma co się zastanawiać, tylko podejść bądź podjechać
z wykonać badanie. Szybko, łatwo i
za darmo...
/bw/

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co dwa lata przez Narodowy
Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji
Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane
skierowanie lekarskie.

Najbliższe bezpłatne badania
mammograficzne w mammobusach odbędą się:

Już wkrótce rozpocznie się kolejna odsłona
cyklicznych spotkań czytelniczych w bibliotece.
Najbliższe z nich zaplanowano na 21 lutego

- Poniszowice (gm. Rudziniec) – 16 lutego przy Gminny Ośrodku Kultury,
ul. Parkowa 11
- Knurów – 17 lutego przy Galerii Stara Cegielnia, ul. 1 Maja 44
- Sośnicowice – 17 lutego przy Ośrodku Zdrowia, ul. Gliwicka 28
- Rudno (gmina Rudziniec) – 17 lutego przy Karczmie u Vona, ul. Gliwicka 97
- Pilchowice – 20 lutego przy Urzędzie Gminy, ul. Damrota 6

M

Rejestracja telefoniczna pod numerem: 58 666 24 44 – od poniedziałku do
piątku w godzinach 8-20, a w sobotę w godzinach 9-15. Można to też uczynić
on-line poprzez stronę internetową: www.mammo.pl.

iejska Biblioteka Publiczna,
a konkretnie Filia nr 2 dla
dzieci i młodzieży, we współpracy
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
w Knurowie, zapoczątkowała cykl
zajęć dzieci dla małych i nieco
większych.
Seniorzy z UTW wyszli z inicjatywą cotygodniowych spotkań,
dedykowanych dzieciom z Knurowa. Ta idea szybko zyskała popu-
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larność. Z każdą edycją przybywa
osób zainteresowanych. Odwiedzający twierdzą, że to głównie za
sprawą lektorki, pani Marii Szreter,
która z werwą opowiada lub czyta ciekawe historie.
Najbliższe spotkanie odbędzie
się we wtorek, 21 lutego, o godzinie
15. Serdecznie zapraszamy!

informacja własna

mbp, b
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Knurów. Kadry

To spotkanie na długo zapamiętają i goście, i gospodarze

Dowódca czeka
na wiosnę
Foto: ZS im. I.J. Paderewskiego

- Dziewięć lat to kawał czasu, nie da się tak
po prostu odejść – mówi mł. bryg. Wojciech
Gąsior, były dowódca knurowskiej jednostki
Państwowej Straży Pożarnej, który 1 lutego
przeszedł na emeryturę

K

iedy ponad dziewięć lat
temu Wojciech Gąsior objął
dowództwo w knurowskiej
JRG, przyszedł do nowego budynku, którego tutejszym strażakom
zazdrościli koledzy po fachu z
okolicznych jednostek. Miał też
już doświadczenie, był wcześniej
dowódcą zmiany, naczelnikiem
wydziału operacyjno-szkoleniowego gliwickiej KM PSP. Pozostawało
tylko się zaaklimatyzować – poznać przestrzeń, ludzi, przekonać
do siebie podwładnych. Jak mówi
mł. bryg. Gąsior, dowódca jest jak
gospodarz, a jednostka – jak dom.
W końcu u strażaków każdy dyżur
trwa całą dobę, to coś zupełnie
innego niż 8-godzinna praca, po
której zamyka się biuro i wraca
do domu. W jednostce w pewnym
sensie się mieszka. Trzeba więc w
strażackim międzyczasie zadbać
o ten wspólny dom i obejście. W
zimie odśnieżać, latem kosić, a gdy
dach cieknie – naprawić.
- Zawsze powtarzałem: mieszkacie tak, jak sobie zrobicie. I to
działa. Nigdy nikt się nie obraził, że
coś musi zrobić – zapewnia emerytowany dowódca. – Oczywiście nie
może się to odbywać kosztem tych
podstawowych obowiązków.
Dowódca musi też zadbać o
ludzi – ocenić, komu się należy
więcej, komu mniej, kto zasłużył
na awans, albo inną formę wyróżnienia. Na początku szefowania
knurowską jednostką dla dowódcy
z zewnątrz wszyscy ludzie byli
anonimowymi „panami Kowalskimi”. Dziś zna ich na wylot; wie,
kto w czym jest dobry i na co kogo
stać. Ba! – wchodząc do jednostki,
nawet z daleka, po samych dźwiękach, potrafi odgadnąć, kto dziś
ma dyżur.
Ale codzienność dowódcy to
przecież nie tylko gospodarzenie,
ale przede wszystkim to, co stanowi istotę – akcje. Najbardziej w
pamięci tkwią zawsze wypadki, bo
wiąże się z nimi ludzkie nieszczęście, czasem śmierć. Choćby taki,

8

I Love Polish Winter
Każde z nich postanowiło zafundować sobie trochę
egzotyki – z Azji wybrali się więc w daleką podróż
do Polski, a miniony tydzień spędzili w Knurowie

Czas spędzony w Knurowie to
dla Wojciecha Gąsiora praca,
ale i satysfakcja

który zdarzył się na Rybnickiej,
niedaleko Mysiej Góry. Żandarm
wojskowy wracający ze służby, z
Gliwic, wpadł w poślizg i wjechał
osobówką pod tira.
- Tir oparł się na nim bokiem i
przybił go do skarpy. Początkowo
wydawało nam się, że tam nikogo
nie ma. Dopiero jak się tego tira
wyciągnęło, okazało się, co jest w
środku. Wbił mi się w pamięć. Może
dlatego, że też był w mundurze?
Były i akcje w pewien sposób
zabawne. Choćby takie ciekawe
zgłoszenie: samochód osobowy
wjechał... do „Biedronki”. Jak się
okazało, zaparkowane auto pozostawione na luzie wtoczyło się do
sklepu i zatrzymało na stoisku z
mięsem. Wszyscy mieli wtedy dużo
szczęścia – akurat przy witrynie
nie było klientów, zaś ekspedientka stała nie przy ścianie, ale w
drzwiach, dzięki czemu uniknęła
złamań.
Dziewięć lat to kawał czasu.
Poprawił się wygląd jednostki,
przybyło trochę sprzętu, no i chłopaki się trochę pozmieniały. Jedno
jest pewne – po takim czasie nie da
się tak po prostu odejść. Dlatego
dowódca ma nadzieję, że przy życzliwości swojego następcy będzie
odwiedzał jednostkę, może i raz
w miesiącu. Na razie obowiązki
dowódcy pełni zastępca dowódcy
– mł. bryg. Andrzej Bąk. Może
to on zostanie nowym dowódcą?
Wojciech Gąsior nie ukrywa, że
bardzo by tego chciał.
Od zawodowych klimatów nie
ucieknie nawet w rodzinie – dorobił się tam dwóch strażaków: syna,
Artura i zięcia, Michała.
Plany na emeryturę? Na razie
jest jeden – odpoczynek.
– Spokój, cisza i czekam na
wiosnę. A co potem? Pomidory posiane, czekam, aż będą kiełkować,
później przepikuję – i na działkę. A
jak się znudzę, to coś wymyślę. Ale
nic na siłę.
MiNa

Z

hiqing (Chloe) Luo z Chin i
Anca Jagr Ardan z Indonezji
to kolejni wolontariusze, którzy w ramach współpracy knurowskiego „Paderka” ze studencką organizacją AIESEC, gościli w Knurowie.
Spędzili tu cały ubiegły tydzień,
dzieląc się z uczniami wiedzą na temat kultury i tradycji swoich krajów.
Korzyść jest obopólna – uczniowie
mają okazję do żywych rozmów po
angielsku i zaznajomienia się odległymi kulturami, a niewiele starsi
od nich wolontariusze doświadczają
rzeczy wistości, która na pewno
znacznie różni się od tej znanej z
rodzinnych krajów.
Co skłoniło dwudziestoletnich
gości do tego, by celem pierwszej w
życiu podróży do Europy uczynić
Polskę? Chińczycy preferują przecież Hiszpanię, Włochy, Francję.
Tylko nieliczni wiedzą, gdzie leży
Polska. Chloe, studentka stosunków
międzynarodowych, dowiedziała
się o niej podczas wykładu o II woj-

nie światowej. Co to za kraj, który
zaatakowały Niemcy? Obejrzała
„Pianistę”, „Listę Schindlera”, a gdy
nadarzyła się okazja do dalekiej podróży, wybrała Polskę.
Anca został zachęcony przez
kolegę, który podróżując na Węgry
był w Polsce przejazdem i zapamiętał
pomocnych, przyjaznych ludzi. Poza
tym, jak tu nie poznać kraju, który
ma tak znajomą flagę – tyle że nie
czerwono-białą, jak indonezyjska,
ale odwróconą.
W ramach programu AIESEC
World Talks studenci z całego świata spędzają po 6 tygodni w obcych
krajach. Czas spędzają bardzo intensywnie. Knurowski tydzień Chloe
i Anci też miał napięty program.
Codziennie po 6 godzin w szkole, a
po południu – rozmaite rekreacje:
wizyta w kopalni, wycieczka do Gliwic, zumba, lodowisko.
- Chcemy, by goście mogli spędzić
jak najwięcej czasu z uczniami – mówiła Agnieszka Niebudek-Zmuda, na-

uczyciel angielskiego w Zespole Szkół
im. I. J. Paderewskiego i koordynatorka
pobytu studentów w Knurowie. – Staramy się, by to uczniowie byli ich przewodnikami. Chodzi o to, by nie mając
innych możliwości komunikowania
się, w naturalny sposób posługiwać się
językiem angielskim. Takie sytuacje wyzwalają w uczniach chęć wyszukiwania
słów w zasobie językowym i starania, by
wyzwolić ten język z siebie.
Chloe i Anca wyjechali już z
Polski, ale na pewno wiele wrażeń
z tej podróży zostanie w nich na
długo. Choćby pierwsza w życiu
wizyta w kopalni, pierwszy kontakt
ze śniegiem.
- I love Polish winter – deklarowała Chloe, dodając, że spacer
po śniegu to wspaniała sprawa.
Zapamiętają nietypową dla nich
kuchnię – mnóstwo chleba i herbaty, a ryżu jak na lekarstwo. I ludzką
życzliwość, z którą, jak podkreślali,
spotykali się na każdym kroku.
MiNa

Knurów

Powalczą o wyjazd na Eurowizję

Foto: Kacprzak Sound

Foto: Mirella Napolska

Edukacja. Niecodzienni goście w „Paderku”

Z

Wysłanie zgłoszenia na Eurowizję opłaciło się

godnie z naszymi przewidywaniami piosenka „Chcę tam z
Tobą być” autorstwa Michała Kacprzaka z Knurowa zakwalifikowała

się do eurowizyjnych preselekcji.
Czy będzie reprezentować Polskę w
majowym konkursie, tego dowiemy
się w najbliższą sobotę.

Prace nad sobotnim występem
idą pełną parą. Paulla, wykonawczyni piosenki, zdradziła, że przygotowuje z trenerką wokalną Julią
Chmielnik specjalną, trzyminutową wersję piosenki.
- Mogę obiecać wam jedno:
zaśpiewam w sobotę najlepiej jak
potrafię - napisała na swoim fanpage’u. - Cały mój zespół, który gra
razem ze mną od 2008 roku, da z
siebie wszystko.
Z kolei Michał Kacprzak liczy,
że knurowianie nie zawiodą i zagłosują w sobotę na jego piosenkę.
Dodajmy, jedyną śpiewaną w języku polskim.
Transmisja koncertu na antenie
TVP 1 o godz. 20.30.
/g/
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Knurów. Kto mógłby zostać patronem miasta?

Może Cyryl i Metody?

Miasto ciągle nie ma swojego patrona. Kto mógłby nim zostać? Wiele
wskazuje, że idealni w tej roli byliby święci Cyryl i Metody, którzy mają z
Knurowem niemało wspólnego
którzy aktywnie uczestniczyli przy
tworzeniu wystroju knurowskiej
świątyni, prowadząc z nim długie,
nocne dyskusje na tematy artystyczne
i teologiczne – opowiada Bogusław
Szyguła, kustosz Izby Tradycji KWK
Knurów. – Tak się złożyło, że obaj
zostali misjonarzami. Ks. January Liberski prowadził działalność misyjną
w Zambii, natomiast Ks. Henryk Loska (ojciec Augustyn) obecnie mieszka

W

„Koniec Świata” Jana Wałacha zdobi przedsionek knurowskiego
kościoła. W lewym rogu - święci Cyryl i Metody

arto się nad tym zastanowić, zwłaszcza że nadarza
się okazja, by po raz kolejny przyjrzeć się obu postaciom
–wkrótce wypada jubileusz 70-lecia
poświęcenia knurowskiego kościoła
p.w. Świętych Cyryla i Metodego.
Nie b e z p owo du to on i s ą
pat rona mi Europy – choć ż yli
przed przeszło tysiącem lat, propagowane przez nich wartości są
dziś tym, czego bardzo Europie
potrzeba. Cyryl i Metody dążąc
do jedności Kościoła, dostrzegali

i szanowali odrębność i różnorodność tradycji.
Te same idee były bliskie także
braciom-księżom, Janowi i Alojzemu
Koziełkom, którym przez całe życie
droga była idea panslawizmu. To
właśnie oni, uczestnicy kongresów
velehradzkich, przyczynili się do
założenia w Knurowie parafii, której
patronami nieprzypadkowo zostali
święci Cyryl i Metody. W 1938 roku
do nowej parafii przywieziono z
Velehradu ikonę „To są Ojcowie
nasi” oraz kopię obrazu Jana Matejki

(podarowaną Słowianom w 1885
roku), przedstawiającą Cyryla i Metodego i Matkę Bożą Częstochowską.
Na dziele Matejki wzorował się pan
Masarz, autor rzeźby patronów, która początkowo zdobiła kościół.
- Później, w latach 60., znakomity rzeźbiarz z Zakopanego, Henryk Burzec, szykując nowy wystrój
knurowskiego kościoła, przedstawił
obu świętych nauczających lud pogański w gaju, a za modeli do rzeźb
przedstawiających patronów wybrał
młodych wikarych naszej parafii,

w Estonii. Czterej księża wywodzący
się z naszej parafii, wzorem św. Cyryla i Metodego, zostali misjonarzami,
wprowadzając w życie ich sposób
ewangelizacji.
W roku 2004 Polska weszła do Unii
Europejskiej. Wtedy właśnie uczniowie knurowskiego LO z katechetą,
ks. Marcinem Sochą zorganizowali
sesję popularnonaukową poświęconą
tradycji cyrylo-metodiańskiej pod hasłem „W Europie zachowajmy własną
kulturę i tradycję”. Pod koniec sesji
młodzież i goście (m.in. ks. proboszcz
Eugeniusz Góra, przewodniczący
Rady Miasta Tomasz Reginek, starosta
Michał Nieszporek), zgłosili wniosek,
aby podjąć działania zmierzające do
ogłoszenia św. Cyryla i Metodego
patronami Knurowa.
- Może warto wrócić do tego
pomysłu – proponuje kustosz Izby
Tradycji.
oprac. MiNa

14 lutego, każdego Roku Pańskiego,
kojarzy się nam z imieniem Świętego Walentego,
ale także, chociaż może w mniejszym zakresie,
imiona Świętych Cyryla i Metodego za sobą też niesie.
Ci dwaj święci, ogłoszeni Patronami Słowian i Europy,
70 lat temu, również w Knurowie „postawili swe stopy”,
a ponieważ już 200 miast, ma swoich Patronów Świętych,
to może i nasz Knurów, będzie wreszcie pod uwagę wzięty.
Wspaniały jubileusz - 70-lecia naszej pięknej świątyni,
wyjątkową okazję dla wiernych i dla władz miasta czyni,
a wiara Świętych Cyryla i Metodego, będzie powodem do inspiracji,
by odpowiedzieć - „co ja czynię dla misji i nowej ewangelizacji”.
Pójdźmy więc odważnie za księdza proboszcza słowem,
żeby korzystając z tej okazji tak „świętej” i tak wyjątkowej,
uczynić Świętych Cyryla i Metodego, miasta Knurowa, Patronami,
a na pewno obydwaj świeci, będą orędować u Boga za knurowianami.
Andrzej Pach

reklama

Gierałtowice. Gimnazjaliści zgłębiają zawiłości formalności...

Poznają urząd od podszewki
Jak załatwiać urzędowe sprawy: złożyć wniosek o dowód
osobisty, starać się o zgodę na budowę domu czy podpisać
umowę na wywóz odpadów? Gierałtowiccy gimnazjaliści
wiedzą dzięki udziałowi w ogólnopolskim programie „Młody
Obywatel”
rogram realizowany jest
przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej i Fundację
BGK. Gimnazjum nr 1 w
Gierałtowicach przystąpiło
do niego decydując się na
temat pt. „Urząd od podszewki”.
Młodzież pod opieką
Aleksandry Piekary zdecydowała się poznać biurokratyczne zawiłości udając się
do Urzędu Gminy.
- W niezwykle serdecznej
atmosferze uczniowie mogli
poznać pracowników urzędu, ich obowiązki, zadania,
a także pomieszczenia, gdzie
odbywają się sesje Rady
Gminy – informuje Aleksandra Piekara. - Uczniowie
spotkali się z kierownikami
reprezentującymi poszczególne referaty.
Nastolatki dowiedziały
się, jak pracują referaty: Podatków i Opłat Lokalnych,
Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego.
- Dużą pomoc uzyskaliśmy od pani Agnieszki Nowak, która reprezentowała

W urzędzie gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć
salę, w której obraduje Rada Gminy

Foto: Archiwum Gimnazjum nr 1

P

Referat Organizacyjny i Spraw
Osobowych – podkreśla pani
Aleksandra.
Grupa projektowa poznawała też zadania dotyczące gminy Gierałtowice jako
jednostki samorządu terytorialnego. Czyniła to dość
nietypowo, bo za przewodnik
posłużyła aplikacja mobilna.
Uczniowie rozwiązywali zadania w czasie gry miejskiej.
Połączyli przyjemne z poży-
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tecznym dowiadując się m.in.
czym na co dzień zajmuje się
Urząd Gminy Gierałtowice,
a także przybliżając innym
mieszkańcom zasady funkcjonowania instytucji.
- Po wykonaniu wszystkich
zadań uczniowie zrozumieli,
w jaki sposób instytucje publiczne wpływają na nasze codzienne życie – podsumowuje
Aleksandra Piekara.

Oprac. bw
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rozrywka nr 7

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Iga Długoszewska z Leszczn

ur. 5.02.2017 r., 3340 g, 53 cm

Tymon Telenga z Gliwic

ur. 7.02.2017 r., 3050 g, 50 cm

Kamil Budich z Książenic

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).

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 r.
ukazania się
16.02.2017
numeru (decydujeCZWARTEK
data stempla pocztowego).

Oskar Konieczny z Knurowa

ur. 7.02.2017 r., 3600 g, 54 cm

Antoni Bloch z Knurowa

ur. 8.02.2017 r., 3210 g, 52 cm

Piotr Kowalski z Knurowa

ur. 8.02.2017 r., 3360 g, 50 cm

ur. 8.02.2017 r., 4220 g, 57 cm

Antoni Pych z Knurowa

Anastazja Rajska z Jastrzębia Zdroju

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 03/2017 brzmiało: „OWCZAR NIA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Lucyna
Brozig. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Prawidłowe17.02.2017
rozwiązanie rozrywki
z nr.
r.
38/2016 brzmiało: PIĄTEK
„GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
Lego Batman: Film -2D
odbiór zapraszamy do redakcji.

ur. 8.02.2017 r., 3540 g, 53 cm

ur. 8.02.2017 r., 3280 g, 54 cm

- godz. 15.30, 17.00
Milczenie
- godz. 19.00
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18.02.2017 r.
SOBOTA

Lego Batman: Film -2D
- godz. 15.00, 16.45
Sztuka kochania.
Historia Michaliny Wisłockiej
- godz. 18.30

Lego Batman: Film -3D
- godz. 15.00
Lego Batman: Film -2D
- godz. 17.00
Milczenie
- godz. 19.00
20 – 21.02.2017 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK

Maximilian Gillner z Wilczy

ur. 9.02.2017 r., 3780 g, 52 cm

Hanna Labus ze Stanowic

ur. 9.02.2017 r., 3230 g, 54 cm

Lego Batman: Film -2D
- godz. 15.30, 17.00
Milczenie
- godz. 19.00
22.02.2017 r.
ŚRODA

Jackie
- godz. 20.30

Młodość - Kino Seniora
- godz. 15.30
Milczenie
- godz. 18.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Filip Lejmanowicz z Czerwionki-Leszczyn
ur. 9.02.2017 r., 4020 g, 58 cm

Julia Lukoszek z Kozłowa

ur. 9.02.2017 r., 2960 g, 52 cm
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Ciekawscy
odkrywają świat

Pracownia Doświadczeń Naukowych zaprasza
uczniów klas IV-VI na spotkanie poświęcone
żywiołom: wodzie i powietrzu
- Jeśli chcesz się dowiedzieć,
jak działa świat wokół nas, zapraszamy – zachęcają organizatorzy.
– Będziemy wykonywać proste
doświadczenia. Nauczymy się, jak
je opisywać i analizować.
Zajęcia odbędą się w świetlicy
w Przyszowicach (ul. Szkolna 4, II
piętro) w godz. 17-19.
- Zachwycimy rodziców, zaintrygujemy kolegów! – zapewniają

opiekunowie młodych naukowców.
Koszt uczestnictwa to 30 zł od
osoby.
Zapisy prowadzone będą do 22
lutego w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach (ul.
Korfantego 7) lub telefonicznie pod
nr. 32 30 11 511.
/bw/

Foto: archiwum GOK

foto-migawka
Szczygłowice

Podróże pani Mirosławy

takim hasł em w Miejskim
„W krainie bajek i baśni” - pod
przebierańma w Knur owie odbył się bal
Tuwi
na
Julia
im.
3
nr
ola
Przedszkolu
oraz cały personel przedszk
i
olak
dszk
prze
e
bran
prze
ców. Przepięknie
nej prezentacji strojów,
barw
Po
cje.
krea
e
yśln
wym
z dumą prezentowali
osiły dzieci do
e Kamińska i Puc-Kosmala, zapr
prowadzące bal wróżki, pani
z to now ych post aci
cora
się
iem
wian
poja
ne
tańców, któr e były przeplata
z bajkowego świata.
Joanna Murańska

Podróżniczego bakcyla złapała jako młoda
dziewczyna. Dziś Mirosława Wiercioch ma 78 lat
i wciąż jest ciekawa świata. W Filii nr 3 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Szczygłowicach prezentowane
są pamiątki z jej wypraw

P

anią Mirosławę ciągnie na
Wschód – do dzikich przestrzeni, wciąż jeszcze nieoswojonych przez turystów. Szuka
prawdy w ludziach i przyrodzie.
Rok temu spędziła trzy tygodnie
na Syberii: zwiedziła zaskakujący
Irkuck, pływała po Bajkale, podróżowała koleją transsyberyjską.
Knurowianka zajrzała również

na mogolską pustynię Gobi, gdzie
przez kilka dni mieszkała w jurcie,
i na piękny Kaukaz. Podróżuje od
najmłodszych lat. Trudno zliczyć
kraje, które odwiedziła.
- Byłam, m.in. w Korei Północnej,
Gruzji, na Kubie, w Kanadzie, w Uzbekistanie, Tadżykistanie – wylicza
Mirosława Wiercioch. - W tym roku
wybieram się na Białoruś.

Knurów. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Milcząc, wołają
ystawa odzwierciedla prace
prowadzone przez IPN i
Radę Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa w latach 2012-2014 na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Realizowano je
w ramach ogólnopolskiego programu badawczego pt. „Poszukiwania
nieznanych miejsc pochówku ofiar
terroru komunistycznego 19441956”.
- Ekspozycja ma formę dwustronnej ściany obrazującej życie
i śmierć ofiar. Swoją formą plastyczną, opierającą się głównie na
obrazie, przy oszczędności opisów,
skłaniać ma odbiorców do samodzielnej refleksji – informuje IPN.

Jej autorami są Piotr Życieński
i Jolanta Czarska.
W Knurowie „gościny” wystawie udzieli Klub Kultury Lokalnej
Sztukateria. Otwarcie zaplanowano na środę, 1 marca [dokładna godzina jeszcze nie jest sprecyzowana
– informację podamy w przyszłym
wydaniu PL – dop. red.].
Najprawdopodobniej 10 marca
w Kinie Scenie Kulturze odbędzie
się projekcja filmu pt. „Wyklęty”.
Obraz opowiada o losach żołnierzy wyklętych toczących nierówną
walkę z ludową władzą o przyszłość
powojennej Polski.

informacja własna

informacja własna wydawcy

jb

Centrum Kultury i Instytut Pamięci Narodowej
zapraszają na wystawę pt. „Milcząc, wołają”.
Ekspozycja wiąże się z – obchodzonym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W

Każda z pamiątek nosi w sobie
opowieść o widokach, których nie da
się opowiedzieć, o przygodach i spotkanych ludziach. Niewielką część
swojego „podróżniczego” zbioru
pani Mirosława prezentuje w szczygłowickiej bibliotece. Można z bliska
przyjrzeć się ikonom przywiezionym z Petersburga i prawosławnym
dzwonkom, podziwiać mongolskie
nakrycia głowy i szale powitalne.
Pomysłodawczynią wystawy jest
Anna Czulińska z MBP. Ekspozycja
będzie dostępna do końca lutego.

/bw/

Knurów. To się wydaje

Między jawą
a snem

Sen, który śni się bez przerwy,
rządzi życiem i zniewala... „Bezsenność” - nowa książka Moniki Siudy,
knurowianki, miłośniczki kotów
i dobrej literatury od 15 lutego do
kupienia w księgarniach

M

onika Siuda ma na swoim
koncie cztery wydane książki:
„Tajemnicę Niny”, „Dwudziestą
szóstą ofiarę”, „Wyznanie Agaty” i
„Uprowadzone”. 15 lutego wyszła
piąta - „Bezsenność”.
Pisarka tworzy od paru lat. W
wywiadzie udzielonym nam po wydaniu „Tajemnicy Niny”, mówiła, że
broni się przed naśladownictwem.
- Wystarczą mi moje własne słowa. Nie chcę się na nikim wzorować
– podkreślała.
„Bezsenność” to kolejna próba
zmierzenia się z gatunkiem powieści kryminalnej. Czy udana? Warto
sprawdzić, kupując książkę.
jb
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ZDROWIE I URODA

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/17-odw.

Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830

3-7/17

DAM PRACĘ
Zatrudnimy do pracy na kuchni.
Tel. 664 040 345
5-8/17

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06, 793 181 986

7-26/17

Docieplenia budynków, malowanie domów,
remonty elewacji. Tel. 607 969 200

5-26/17

Docieplenia budynków, remonty mieszkań.
Tel. 665 639 146

2-13/17

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

3-26/17

M ę żc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 52,50 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju wraz z przynależną
komórką o powierzchni użytkowej 1,50 m2 położone w Knurowie przy
ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9/9 - II piętro.
Cena wywoławcza – 148.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła – 1.000,00 zł.
Termin przetargu - 23.02.2017 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 14.800,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr. 3/ w terminie do dnia 22.02.2017 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 20.02.2017 r.
od godz. 15.00 do 16.30.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

1/17-odw.

Opiekun do zwierząt/wyprowadzanie psów
nieagresywnych. Tel. 604 482 453

2/17-odw.

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

1/17-odw.

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane.
Adaptacja poddaszy. Kafelkowanie, wyburzanie ścianki, remonty. Tel. 785 948 716

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

Kuchnie - nieodpłatny pomiar, projekt, atrakcyjne ceny, szybkie terminy. Tel. 784 449 717

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

Łazienki - projekt, remont, materiały, transport. Tel. 882 066 201

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

5-8/17

3-8/17

3-8/17

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
48/16-8/17 Y

Usługi remontowe, pomiar, wycena, projekt
3D gratis. Tel. 510 027 011

1/17-odw.

1/17-odw.

1/17-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
1/17-odw.

3-8/17

FINANSE
P O Ż YC Z K I K RÓT KOT E R M I N O W E .
Tel. 32 348 61 68, 504 819 404. Pośrednik
CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
1-8/17 bold

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA LOKAL. Knurów, ul. Koziełka
12. Tel. 696 444 726

1/17-10/17Y

Lokal do wynajęcia. Knurów, ul. Witosa 23,
74 m2, piętro, media, parking, 4 km od autostrady A4 i A1. Tel. 505 701 587, 32 236 03 34
7-8/17

Lokal handlowy do wynajęcia. Centrum
osiedla Knurów Łokietka. Tel. 515 344 855

5-8/17

Sprzedam działkę budowlaną Krywałd 1250
m2. Tel. 507 925 080

7-9/17

MOTORYZACJA
Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-8/17

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/16-41/17

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
1-10/17
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eńsk i zespół Concord i i K nu rów roz eg r a ł
już dwa mecze sparingowe.
W pierwszym podopieczne
Dariusza Szkatuły zmierzyły
się z Górnikiem Bobrowniki. - Spotkanie było bardzo
zacięte, a pierwszą bramkę
nasz zespół strzelił już w 2
minucie meczu - relacjonuje trener Dariusz Szkatuła.
- Drużyna gości po stracie
gola przejęła inicjatywę i po
naszych błędach indywidualnych najpierw odrobiła straty,
a następnie wyszła na prowa-

dzenie. Moim zawodniczkom
zabrakło skuteczności przed
bramką Górnika i ostatecznie
przegraliśmy 2:4.
Bramki dla Concordii zdobyła Barbara Iwańska, a warto
dodać, że w niedzielnym spotkaniu z różnych powodów nie
mogło wystąpić kilka podstawowych zawodniczek.
Skład Concordii: Pawlik,
Biadacz, Kotlarz, Szczygielska, Czekała, Czech, Olczak,
Ochota, Nowosielska, Jastrzębska, Iwańska, a także Pieczka,
Czerw, Kapol, Lorenz.

W drugim sparingu knurowianki podejmowały 2-ligową Polonią Bytom. - Dla
moich zawodniczek był to wartościowy sprawdzian i mimo
porażki 0:3 jestem zadowolony
z postawy zespołu - podsumowuje Dariusz Szkatuła.
- Po raz kolejny w naszej grze
zawiodła skuteczność, jednak
mam nadzieję, że w meczach
ligowych problemów ze strzelaniem goli nie będzie.
Rywal był bardzo wymagający, a w naszym zespole
zagrało wiele bardzo młodych

Główne aktorki spotkania Concordii z Górnikiem Bobrowniki

zawodniczek, które z każdym
takim meczem zdobywają
cenne doświadczenie.
C onc ord i a w y s t ą pi ł a
w składzie: Kapol, Czerw,
Kotlarz, Jastrzębska, Czekała, Spendel, Lorenz, Słupik,
Czech, Szeremeta, Iwańska.
Ponadto zagrały: Janowska,
Pieczka, Wanat, Kleta, Nowosielska, Maciaś.
21 lutego Concordia rozegra kolejny sparing. Tym
razem na wyjeździe z Jaskółkami Chorzów (godz. 19:30).
PiSk

Foto:
Foto:Concordia
KS Concordia

Ż

Biegi

Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa - to cykl
imprez, który składa się z
12 biegów. W pier wszy m
wystąpili m.in. zawodnicy
knurowskiego klubu Endurance Solidarni. - Rywalizacja odbywa się na dystansie

od jednego do pięciu okrążeń,
a każde z nich ma 4219,5 m opowiada Czesław Kostrzak.
- Można powiedzieć, że pięć
okrążeń równa się dystansowi
półmaratonu.
Właśnie na ta k im dysta nsie w ystąpi ł Czesław
Kostrzak, który uzyskał czas
1 godzina 51 minut 42 sekundy, a w klasyfikacji open

Skat
sportowy

Wygrał ostatni,
wygrał pierwszy
Rozpoczęła się XXI edycja Grand Prix Knurowa w
skacie sportowym. Mistrza
poznamy po 20 turniejach.
Ten premierowy wygrał Piotr
Luberta, który zwyciężył również w ostatnim turnieju poprzedniej edycji.
WYNIKI
Z 7 LUTEGO:

1. Piotr Luberta
2. Zdzisław Gumienny
3. Wojciech Napierała
4. Henryk Brola
5. Jan Szczeszak
6. Stefan Wroblowski
7. Janusz Myszka
8. Zenon Niemiec
9. Piotr Pakura
10. Kazimierz Fąfara
11. Michał Foit

zajął 30 miejsce, z kolei w kategorii wiekowej M-50 został
sklasyfikowany na 2 pozycji.
Drugie miejsca w swych
kategoriach wiekowych wywalczyli również Angelika
Maciejewska (4 okrążenia,
cz as: 1.45.20, 14 miejsce
w open, 2 lokata w K-30) i
Zbigniew Kołodziejczyk (3
okrążenia, czas: 1.20.08, 33

miejsce w open, 2 miejsce
w M-60).
Knurowianie nie ukrywają, że chcą wystartować w minimum dziewięciu imprezach
Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej, co upoważni
ich do uczestnictwa w balu
sportowca.

Regularność
Buchalika
i Zielińskiego
W

sobotę przeciwko
Concordii w zespole z
Łabęd wystąpił m.in. Tomasz
Kasprzik - bramkarz, który
ma na swym koncie mecze na
szczeblu naszej ekstraklasy.
Nie zdołał jednak uchronić
swej drużyny przed porażką, bowiem skutecznością
popisali się m.in. Buchalik i
Zieliński. Ci piłkarze strzelili
już tej zimy po pięć bramek, a
sobotnią listę strzelców uzupełnili Knot i Nowosielski.
Podopieczni Zbigniewa

Matuszka pokonali ŁTS Łabędy 4:1 wychodząc na to spotkanie w następującym składzie: Stanek, Michał Mikulski,
Mateusz Mikulski, Kęsik (testowany z KS 94 Rachowice),
Bociek, Lipka, Bąk, Górka,
Buchalik, Łopatka, Zieliński.
Ponadto do dyspozycji trenera
byli: Misiak, Hałas, Gajek, Nowosielski, Knot, Gącerzewicz,
Dyskiel i Kasprzyk.
W sobotę rywalem knurowian będzie KS Panki.
PiSk

informacja

PiSk

foto-migawka
Najlepsi „szkaciorze” XX Grand Prix Knurowa.
Stoją od lewej: Jer zy Makselon (sędzia), Piotr Arent
(Grand Over), Bogumił Wolny (Grand Over). Na pierwszym
planie od lewej: Zenon Niemiec (2 miejsce), Stefan Wroblowski
(1 miejsce), Janusz Nowak (3 miejsce).

- 2.250
- 2.160
- 2.128
- 2.120
- 2.048
- 1.969
- 1.943
- 1.925
- 1.771
- 1.761
- 1.753

Foto: prywatne

Endurance
Solidarni

Foto: Piotr Skorupa

Skuteczność do poprawy

Na listę
strzelców
trafiają
ostatnio nie
tylko Michał
Zieliński i
Piotr Buchalik,
ale również
Dariusz Knot

informacja własna

Kolejny turniej odbędzie
się 21 lutego o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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Lubię wyzwania
Michał Szczurek:

- Życząc Ci powodzenia
w nowym klubie, nie sposób
nie zapytać, dlaczego tym klubem jest Unia Turza Śląska?
- Miałem kilka propozycji
z różnych klas rozgrywkowych,
ale to jednak turzanie byli najbardziej konkretni i szybko
doszliśmy do porozumienia.
Trener Piotr Hauder zadzwonił, że jest zainteresowany,
przedstawił plan i strategię na
najbliższą rundę. Po konsultacji z moim menadżerem postanowiłem mu w tym pomóc.
A z jakimi efektami? Proszę
mnie o to zapytać w czerwcu.
(śmiech)
- Przez rok grałeś w Concordii, a w rundzie jesiennej
byłeś jej kapitanem. To spore
wyróżnienie, tym bardziej,
że nie byłeś w szatni ani
najbardziej doświadczony,
ani najstarszy. Jak odebrałeś
wiadomość o tym, że zostałeś kapitanem drużyny?
- Rolę kapitana pełniłem
wcześniej w juniorach Gwarka
Zabrze, więc nie było to dla
mnie nowe przeżycie. Natomiast fakt, że młody zawodnik
zostaje kapitanem w dorosłej piłce już nie jest czymś
na porządku dziennym. To
była decyzja trenera Marka
Motyki, który stwierdził, że
mam zdolności przywódcze,
i jestem pozytywnym bodźcem
tej drużyny zarówno w szatni,
jak i na boisku. Drużyna nie
miała z tym problemu, zaakceptowała to i z moich obowiązków wywiązywałem się
chyba należycie. W momencie,
gdy przyszedł do klubu Michał

Foto: Unia Turza Śląska

Pierwszy transfer piłkarza odchodzącego z Concordii
stał się faktem. Michał Szczurek, który w kilku meczach
rundy jesiennej pełnił rolę kapitana knurowskiej drużyny,
wiosną reprezentować będzie 3-ligową Unię Turza
Śląska. Prezes Concordii - Wojciech Górka potwierdził,
że środkowy obrońca odszedł z klubu na zasadzie
transferu definitywnego, jednak kwoty, jaką
wynegocjował za 22-latka nie chciał zdradzić

Pierwszy transfer zawodnika z Concordii do innego klubu
stał się faktem. Michał Szczurek jest już piłkarzem Unii
Turza Śląska

Zieliński wspólnie z trenerem
podjąłem decyzję, że to jemu
należy się opaska, a ja zostałem jego zastępcą.
- Ws p ó ł p r a c o w a ł e ś
już z kilkoma trenerami.
W BKS-ie Stali Bielsko-Biała z byłym szkoleniowcem
GKS-u Katowice Rafałem
Górakiem, a w Concordii
z Michałem Budnym i bardzo doświadczonym Markiem Motyką. Czego nauczyłeś się od każdego z nich?
- Każdy z wymienionych
jest zupełnie innym człowiekiem, jak i trenerem, ale każdego z nich cenię. I wspominam z uśmiechem na twarzy. W Bielsku trener Górak

wprowadził mnie w seniorską
piłkę, bardzo poukładany
człowiek, co też przekładało się na boiskowe poczynania. Trener Budny jest dla
mnie mega profesjonalistą
i fachowcem w swojej dziedzinie. Najbardziej zaimponował mi tym, że bez żadnego
asystenta potrafił rozebrać
każdego naszego przeciwnika
na czynniki pierwsze. Ostatni
trener z jakim było mi dane
współpracować w Knurowie
to Motyka, którego chyba nikomu przedstawiać nie trzeba.
Można powiedzieć, że jest
żywą legendą polskiej piłki
więc przyswajał każdy boiskowy automatyzm, próbował

z nas wydobyć wszystko co
najlepsze, a przy tym bardzo
wyważony i spokojny.
Wydaje mi się, że jako
drużyna za jego kadencji nie
byliśmy na tyle dojrzali, by
zrozumieć jego strategie.
War to te ż ws pomnieć
o asystencie trenera Motyki,
bo Mirosław Dreszer również
dokładał cegiełki do naszego
rozwoju. Żywiołowy i mega
charyzmatyczny człowiek,
który tworzył perfekcyjny duet
z trenerem Motyką.
- Po rocznej przerwie wracasz na boiska III ligi. Dlaczego rok temu zdecydowałeś się
zrobić krok do tyłu i z BKS-u przyjść do Concordii?

Wychowanek Concordii
pokazuje, w którym sektorze
boiska czuje się najlepiej

Jako młody chłopak, Michał Szczurek był
z Concordią na turnieju w Holandii. Zwiedził
m.in. muzeum Ajaxu Amsterdam. Czy wróci tam,
jako ukształtowany piłkarz, tak jak kilka lat temu
Arkadiusz Milik?
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- Ja nigdy nie uważałem,
że przyjście do klubu z Knurowa było dla mnie krokiem
w tył. Trafiłem tu na trenera
Budnego przy którym czułem,
że się rozwijam. Zdecydowałem się na taki krok, ponieważ
jestem wychowankiem Concordii i czuję wielki sentyment
do tego klubu. W głębi duszy
czuję, że kiedyś tu jeszcze
wrócę. Miejmy nadzieję, że
do drużyny występującej na
wyższym szczeblu.
- Należysz do zawodników, którzy non stop szukają
dla siebie nowych wyzwań.
Rok temu przebywałeś na
testach m.in. w GKS-ie Tychy
i Polonii Bytom, tej zimy pokazałeś się trenerom Pniówka Pawłowice i ROW-u Rybnik. Najbliżej angażu byłeś
chyba w Bytomiu...
- Lubię wyzwania, i zawsze
celuję jak najwyżej. Prawda,
w Bytomiu byłem już jedną
nogą, ale niestety „na ostatniej prostej” przytrafiła mi
się kontuzja. Po trzech dniach
okazało się, że to nic groźnego,
ale w tym czasie Polonia znalazła nowych zawodników na
moje miejsce. I grzecznie mnie
poinformowano, że będziemy
w kontakcie. (śmiech)
- Po powrocie do Concordii miałeś sporego pecha.
Mam na myśli groźnie wyglądające zderzenie głową
z Mateuszem Mikulskim.
- No tak, mój pierwszy mecz
po powrocie trwał nie 90 minut, a zaledwie 90 sekund i po
zderzeniu z Mateuszem resztę
meczu spędziłem na sali zabiegowej gliwickiego szpitala.
Miałem wstrząśnienie mózgu i mocne rozcięcie głowy.
Ślad niestety do dzisiaj pozostał.

Całe zdarzenie wyglądało
groźnie i rzeczywiście takie
było, ale moje zawzięcie nie
pozwoliło mi odpuścić i już po
czterech dniach razem z drużyną przygotowywałem się do
kolejnego meczu.
- Należysz do wąskiego
grona zawodników, którzy
w dzieciństwie seryjnie zdobywali z Concordią mistrzostwo Podok ręgu Zabrze,
a teraz występują w wyższej
lidze, aniżeli seniorzy knurowskiego k lubu. Łukasz
i Rafał Wolsztyńscy grają
w 1 lidze, Paweł Jaroszewski
w drugiej, no i Ty w trzeciej.
Śledzisz ich przygodę z piłką, utrzymujecie ze sobą
kontakt?
- Racja, ten okres w moim
życiu wspominam często i bardzo pozytywnie. Nie przegraliśmy meczu bodajże przez 6
sezonów. Ekipa była naprawdę
mocna. Życie pisze jednak różne scenariusze i tylko czterech
z nas gra teraz w trzeciej i wyższej lidze. Z każdym z nich
mam kontakt bo przecież wiele
razem przeszliśmy.
- Knurowski klub przeżywa spore problemy, zdradzisz Czytelnikom, w jakiej
atmosferze pożegnałeś się
z Concordią?
- Ciężko żegnać się z klubem w samych pozytywnych
relacjach, mając z tyłu głowy
fakt, iż plany i obietnice były
zupełnie inne niż realia. Zarówno sportowe, jak i finansowe, a na organizacyjnych
kończąc.
Życzę chłopakom, działaczom i kibicom jak najlepiej,
bo knurowski klub od zawsze
noszę w sercu.
Rozmawiał Piotr Skorupa

Raj dla nielicznych
Niektórzy sportowcy mówią wprost, robię to co lubię, a na
dodatek dobrze mi za to płacą. Powie ktoś, żyć nie umierać.
Trzeba jednak pamiętać, że kluczowe w tym zdaniu jest słowo
- niektórzy. Sport, w tym piłkę nożną, uprawiają miliony osób,
ale tylko garstka z nich może wypowiedzieć pierwsze zdanie z
dzisiejszego felietonu. A reszta? Reszta jest tłem, ale nie można
się tym zrażać, bo historia zna przypadki, że nagle ktoś z drugiego szeregu wychodzi na pierwszy plan. Warto, by pamiętali
o tym młodzi piłkarze, którzy zapatrzeni w Messiego, Ronaldo
czy Lewandowskiego myślą, że już samo to, że uprawiają tę
samą dyscyplinę, przyniesie im fortunę i sławę. Tak łatwo nie
było, nie jest i nie będzie. Mało tego, trzeba brać pod uwagę to,
że życie brutalnie zweryfikuje plany. I uganianie się za piłką nie
zagwarantuje im oczekiwanych profitów.
Wiedzą coś o tym seryjni mistrzowie Podokręgu Zabrze
sprzed kilkunastu lat, którzy pod szyldem Concordii rozstawiali
rówieśników po kątach. Również tych z Piasta Gliwice czy Górnika
Zabrze. Rządził w tych rozgrywkach m.in. Michał Szczurek, który
w tej chwili jest jednym z niewielu, którym dane jest grać minimum w trzeciej lidze. Wyżej, bo w lidze drugiej występuje Paweł
Jaroszewski, z kolei na zapleczu ekstraklasy zaistniał już Łukasz
Wolsztyński, a na swoją okazję czeka jego brat bliźniak Rafał.
Nie przesadzę twierdząc, że ta czwórka ma jeszcze realne
szanse na to, by zaistnieć w wielkim futbolu. Większość ich
kolegów z tej dziecięcej mistrzowskiej Concordii już nie gra, a
nieliczni wybiegają na boisko już tylko po to, by w wieku dwudziestu paru lat nie urosły im brzuchy.
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Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej

Faworyci
nie zawiedli

Foto: APN

„Dzisiaj” zwycięstwo
w Rybniku, a jutro?

Foto: APN

www.przegladlokalny.eu

Fragment meczu TKKF
Mistral Intermarché IPA Knurów. Przy piłce
Łukasz Spórna

W

poniedziałek drużyny
występujące w Miejskiej Lidze Piłki Nożnej Halowej rozpoczęły ostatnią,
trzecią rundę rozgrywek. We
wszystkich trzech spotkaniach wygrali faworyci zgodnie strzelając przeciwnikom
powyżej 10 goli. Najbardziej
okazałe zwycięstwo odniósł
Tritech, który rozgromił ekipę Paderka aż 16:1, co jest
najwyższym zwycięstwem w
całym sezonie.
Prowadzący w tabeli Vibovit po dwóch meczach,
w których zdobył zaledwie
jeden punkt, wreszcie zaliczył
wygraną pokonując ostatni

w tabeli Bud-Expert Team.
Aż siedem goli w tym spotkaniu strzelił Ariel Mnochy,
który uciekł swoim rywalom
w klasyfikacji najlepszych
strzelców i zmierza po trzeci z rzędu tytuł najlepszego
snajpera.
Kroku Vibovitowi dotrzymuje IPA Knurów. Wicelider
pokonał pewnie TKKF, a
dziewięć z jedenastu bramek
zdobył duet Marcin Rozumek
– Jarosław Stępień. Obaj w
ciągu ponad 20 lat gry w knurowskiej lidze strzelili łącznie
blisko 600 bramek.
Waldemar Jachimowski

15. KOLEJKA Z 13 LUTEGO 2017:
Bud-Expert Team – Vibovit 5:12 (1:4)
M. Gmyz 2, S. Brodziński, L. Kastelik, K. Boroń – A. Mnochy 7,
P. Jędrzejczak 2, Ł. Pilc 2, A. Zabłocki
żółta kartka: M. Gmyz (Bud-Expert Team).
Bud-Expert Team: K. Szymanik, P. Rolnik, S. Brodziński, M. Gmyz,
K. Boroń, L. Kastelik, A. Czerkies.
Vibovit: A. Marek, B. Poręba, A. Zabłocki, M. Bagiński, Ł. Pilc,
A. Mnochy, P. Jędrzejczak, Z. Kuśmierz.
Tritech – Paderek Team 16:1 (7:1)
K. Idziaszek 5, G. Górka 4, B. Pietras 2, D. Wiercioch 2, M. Mikulski
2, K. Górka – A. Mirowski
Tritech: K. Górka, G. Górka, D. Wiercioch, B. Pietras, K. Idziaszek,
M. Mikulski.
Paderek Team: P. Burliga, B. Czopek, A. Mirowski, J. Bajer,
G. Zaporowski, R. Nyskiel.
TKKF Mistral Intermarché – IPA Knurów 5:11 (2:5)
P. Buchta, D. Bartoszewicz, J. Nowak, R. Jachimowski, M. Bociański – M. Rozumek 5, J. Stępień 4, Ł. Spórna, K. Bochniak
TKKF Mistral Intermarché: P. Ignasiak, R. Jachimowski, P. Grzybek, J. Nowak, P. Buchta, M. Bociański, D. Bartoszewicz.
IPA Knurów: T. Metz, Ł. Spórna, M. Rozumek, W. Rozumek,
J. Stępień, K. Wesoły, K. Bochniak, D. Dybcio, W. Kempa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

STRZELCY
Ariel Mnochy
Łukasz Spórna
Michał Szczurek
Paweł Mastyj
Dawid Wiercioch
Jarosław Stępień
Kacper Idziaszek
Grzegorz Górka
Maciej Stopa
Adrian Zabłocki

13
13
12
13
13
13
13

29
29
24
23
12
7
5

87-46
81-43
56-37
83-44
45-72
29-88
34-85

Vibovit
IPA Knurów
Tritech
Vibovit
Tritech
IPA Knurów
Tritech
Tritech
Team Stalmet
Vibovit

9
9
7
7
4
2
1

2
2
3
2
0
1
2

2
2
2
4
9
10
10
26
21
17
17
16
16
16
15
12
11

PROGRAM 16. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 20 LUTEGO):
TKKF Mistral Intermarché – Team Stalmet (19.30), Tritech – IPA
Knurów (20.15), Bud-Expert Team – Paderek Team (21.00).
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Akademicy
zdobyli Rybnik

Młodzi adepci piłki nożnej w oczekiwaniu na rundę
wiosenną uczestniczą nie tylko w treningach,
ale i turniejach halowych. Drużyny z APN-u miło
wspominają ostatnie wyjazdy do Rybnika

Namiastka
reprezentacji Polski

Akademicy z rocznika
2006/2007 jako jedyni zakończyli rozgrywki grupowe
z kompletem punktów. Podopieczni Łukasza Chrośnika
w pierwszym meczu pokonali
3:0 Wilki Wilcza (bramki:
Bodanko 2, Dudek), zwyciężyli 4:2 Orła Palowice (Cieślar 3, Mansfeld) i ograli 2:0
gospodarzy - ROW Rybnik
(Dudek, Chrośnik).
Półfinałowym rywalem
knurowian był MKS Żory
i podobnie, jak wcześniejsze
mecze, również i ten nasi
zawodnicy rozstrzygnęli na
swoją korzyść zwyciężając 4:0
po trzech bramkach Dudka
i jednym trafieniu Cieślara.
W finale doszło do powtróki meczu grupowego,
bowiem przeciwnikiem APN
był Orzeł Palowice. W grupie
knurowianie w ygrali 4:2,
jednak w finale Orzeł się
zrewanżował i zwyciężył 1:0.
Organizatorzy przygotowali wyróżnienia indywidualne. Trzy z nich przypadły
młodym piłkarzom z Knurowa. Najlepszym bramka-

rzem został Karol Szymecki,
najlepszym zawodnikiem
turnieju - Jan Cieślar, natomiast najlepszym zawodnikiem APN uznano Olivera
Mansfelda.
- Jestem zadowolony z całego zespołu i mam nadzieję,
że w kolejnych turniejach
również będziemy czołową
drużyną - podsumował Łukasz Chrośnik.
Dużą frajdę uczestnikom
turnieju zrobił były bramkarz Jarosław Tkocz, który
jest obecnie asystentem selekcjonera reprezentacji Polski
Adama Nawałki, a w Rybniku wręczał nagrody, rozdawał autografy i pozował do
pamiątkowych zdjęć.
Skład APN: Karol Szymecki, Paweł Chrośnik, Oliver Mansfeld, Kacper Jatta, Dominik Dudek, Dawid
Skrzypek, Janek Cieślar oraz
Patryk Bodanko.

Wygrali,
bo nie przegrali

Mając 8 lat każdy
z chłopców trenujących piłkę nożną ma prawo marzyć
o wielkiej karierze i zwy-

cię st wach w najba rd ziej
prestiżowych rozgrywkach.
Nim jednak młodzi piłkarze „wyfruną” z Knurowa
do wielkich klubów, mają
cz a s, by pod nosić swoje
umiejętności i cieszyć się ze
zwycięstw w lokalnych turniejach. Właśnie z wygranej w takich rozgrywkach
cieszyli się niedawno zawodnicy knurowskiej APN,
którzy okazali się najlepsi
w turnieju w Rybniku.
W wielk im sk rócie
ich sukces można określić
stwierdzeniem - wygrali, bo
nie przegrali. Podopieczni
Dawida Dybcio rozegrali pięć
meczów i zanotowali cztery
zwycięstwa i jeden remis.
- Gratuluję chłopakom
udanego występu i cieszę
się, że tworzą fajny, zgrany
zespół. Wiadomo, że niekiedy o końcowym sukcesie
decyduje jakaś indywidualna
akcja, ale siła jest w drużynie i to jest naszym atutem
- mówi zadowolony trener
Dawid Dybcio.
W rybnickim turnieju
wystąpiło osiem zespołów.
APN w swojej grupie zremi-

sowała 2:2 z Jednością Siemianowice (bramki: Bartosz
Krupa, Karol Cieślar) i wygrała dwa razy po 1:0 z RKP
ROW Rybnik (gol: Antoni
Pacia) i z Odrą Wodzisław
(bramka: Paweł Jatta).
Awans do półfinału knurowianie wywalczyli z pierwszego miejsca, a w drodze do
finału pokonali 2:1 Gwarka
Zabrze (bramki: Antoni Pacia, Karol Cieślar).
Wreszcie w wielkim finale, po raz drugi w tym
turnieju, naszej drużynie
przyszło zmierzyć się z Jednością Siemianowice. Dość
długo utrzymywał się bezbramkow y remis, jednak
ostatecznie szalę zw ycięstwa na stronę Akademików
pr z echyl i ł Ba r tosz K r upa wykorzystując podanie
Pawła Filoska.
Knurowianie wystąpili
w składzie: Igor Szymajda,
Karol Cieślar, Dawid Cwajna,
Paweł Filosek, Paweł Jatta,
Kamil Kołodziej, Piotr Kopeć,
Bartosz Krupa, Cyprian Machulik, Bartek Macios, Antoni
Pacia, Dominik Szewczyk.
PiSk

Na razie sparingi

D

amian Durkacz ze
Spa r ta na K nurów
przygotowuje się do tegorocznych startów. Najbardziej doświadczony obecnie pięściarz pochodzący
z Knurowa ma już za sobą
zgrupowanie w Za kopanem, a ta k ż e ser ię sparingów z silnymi i dobrze
wyszkolonymi technicznie
Czechami.
- Kilka dni temu zaliczyłem 8 rund z czeskimi

rywalami. W ich składzie
był wicemistrz Europy i był
bardzo wymagający, ale
takie sparingi lubię najbardziej – skomentował Damian Durkacz (na zdjęciu
trzeci z prawej), podopieczny I reneu sz a Pr z y wa r y
(pierwszy z lewej).
Pier wsz y tegoroczny
poważny start nasz reprezentacyjny pięściarz stoczy
w Niemczech.

PiSk

Foto: prywatne

Foto: Waldemar Jachimowski

Drugie miejsce i pamiątkowe zdjęcie
z Jarosławem Tkoczem - to plon zebrany
przez zespół APN z roczników 2006/2007
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Jak najwięcej intymności
Rozmowa Przeglądu Lokalnego

- Poród to ciężka praca, po której trzeba szybko dojść
do siebie, żeby podołać kolejnej ciężkiej pracy, jaką
jest zajmowanie się dzieckiem. A łatwiej dochodzić
do siebie w komfortowych warunkach – mówi
Krzysztof Arabski, od listopada – nowy ordynator
oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala
w Knurowie

- Jakie były Pana pierwsze
decyzje na nowym stanowisku?
- W knurowskim szpitalu pracuję od przeszło dwudziestu lat.
Cały czas drobnymi krokami zachodzą tu zmiany, toteż nie planujemy żadnej rewolucji, lecz ewolucję. Staramy się skracać pobyt pacjentki na oddziale położniczym.
W tym celu odrobinę zmieniamy
postępowanie przedporodowe.
Gdy natura zawodzi, robimy tak
zwane preindukcje, aby poród indukowany [wywoływany – przyp.
red.] przebiegał łagodniej i był dla
pacjentki łatwiejszy do zniesienia.
Na części ginekologicznej zmieniamy sposób operowania – nastawiamy się głównie na zabiegi
małoinwazyjne. Już około 70 procent operacji robimy z dostępu
laparoskopowego, ewentualnie
przezpochwowo.
- Do tego potrzebny jest odpowiedni sprzęt.
- I mamy taki nie od dziś,
tyle że teraz w ykorzystujemy
go w mak sy malny m stopniu .
Planujemy też z akup nowego
sprzętu. Wkrótce pojawi się cała
nowa kolumna do laparoskopii
oraz morcelator – urządzenie,
które pozwoli nam duże zmiany
wyciąć i wydobyć przez mały
otwór za pomocą laparoskopii.
Rozszerzamy instrumentarium
do histeroskopii. W planach jest
też nowy ultrasonograf, m.in. do
badań prenatalnych. Wszystko to
sprzęt z najwyższej półki. Inżynierowie dają nam do ręki aparaty,
o których kilka lat temu nam się
nie śniło.
- W części położniczej są pacjentki z różnych miejscowości,
nie tylko okolicznych. Czym
knurowski oddział może je przyciągać, czym się wyróżnia?
- Rzeczywiście, pacjentki spoza
Knurowa stanowią dziś większość
wśród rodzących. Skoro NFZ płaci
za poród wszystkim szpitalom tyle
samo, to warunki lokalowe dla pacjentek też są zbliżone. Możemy się
więc wyróżnić tylko personelem – i
staramy się, aby tak było.
Bardzo nastawiamy się na zapewnienie pacjentkom intymności
zarówno w procedurach położniczych, jak i ginekologicznych.
Staramy się nie stresować, a wręcz
odstresowywać – stres nasila dolegliwości bólowe, więc zapewnienie
pacjentce komfortowej, przyjaznej
atmosfery jest pierwszym etapem
łagodzenia bólu.
- Jak się wypracowuje takie
podejście do pacjenta? Poprzez
szkolenia?
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- Nieustannie szkolimy się na
różnych polach, jednak, jak dotąd,
nie mieliśmy potrzeby sformalizowanych szkoleń psychologicznych.
Tu najbardziej liczy się osobiste
doświadczenie. Rozmawiamy na
ten temat w gronie lekarzy. Siostry
oddziałowe uczulają na te sprawy
personel średni, a obserwując stażystki, rekomendują, która z nich
nadawałaby się do zatrudnienia.
- W jaki sposób są weryfikowane oczekiwania pacjentek?
- Siostry oddziałowe prowadzą
wśród rodzących ankietę satysfakcji. Ale przede przede wszystkim
pacjentki mówią nam, czego oczekują. Dużo wiemy na ten temat
dzięki szkole rodzenia, w której
kobiety zadają mnóstwo pytań i w
ten sposób informują nas o swoich
oczekiwaniach.
- W całej Polsce wzrasta ilość
cesarek. Dlaczego?
- Powodów jest wiele. Od strony
medycznej wygląda to tak, że cesarskie cięcie jest zabiegiem coraz
bezpieczniejszym, toteż i wskazania
do cięcia są coraz szersze, obejmujące większą grupę pacjentek.
Odrębna sprawa to popularność cięć
cesarskich wśród pacjentek, która
niezbyt się nam podoba, ale taka
jest rzeczywistość i musimy sobie z
nią radzić.
- Wychodzić naprzeciw?
- Nie można przeprowadzać
cesarskiego cięcia na żądanie. To
jest operacja, mogą się po niej zdarzyć powikłania, czasami dużego
kalibru. Pacjentki niekoniecznie o
tym wiedzą, ale my musimy i z tej
racji obowiązuje nas przestrzeganie
wskazań do cięcia.
- Czy w Knurowie wykonuje
się dużo cięć cesarskich?
- Utrzymuje się to u nas na
poziomie średniej krajowej. Gdy
zaczynałem pracę, ta średnia utrzymywała się na poziomie 13 procent
porodów. W tej chwili, po dwudziestu latach, to już około 30 procent.
- Jest więcej cesarek, ale i więcej trudnych ciąż.
- Rzeczywiście, ale to w dużej
mierze z racji tego, że pacjentki w
coraz późniejszych latach życia się
na ciążę decydują. Kiedyś rodziły
dwudziestolatki, w tej chwili poród
po 35. roku życia nie jest żadną
rzadkością. A wraz z wiekiem
wzrasta ryzyko powikłań w trakcie
ciąży i porodu.
- W niektórych szpitalach kobiety są zaskakiwane tym, że ich
poród obserwuje więcej osób niż
to konieczne.
- U nas na pewno tak się nie
dzieje. Owszem, zdarza się, że przy

porodzie są uczennice czy studenci, ale zawsze najpierw pytamy
pacjentki, czy wyrażają zgodę. I w
większości przypadków się zgadzają, bo rozumieją, że te młode osoby
muszą się nauczyć zawodu.
- A czy pacjentka ma możliwość rodzenia w pozycji kucznej
czy innej?
- Tak, niczego nie narzucamy.
Wiele pacjentek w trakcie pierwszego okresu porodu przyjmuje dowolne pozycje – chodzą, korzystają
z prysznica, z immersji wodnej,
piłek położniczych. Natomiast prosimy, żeby do samego porodu, na
ten jeden czy dwa skurcze panie się
położyły, aby położna miała komfort obserwacji i by uniknąć choćby
pęknięcia krocza. Jednak bywały
pacjentki, które rodziły w pozycji
kucznej, bo nie chciały się położyć
ani na chwilę.
- Co jeszcze można ulepszyć
na oddziale?
- Pracujemy nad poprawą komfortu hotelowego, żeby kobiety
lepiej się czuły po porodzie, żeby
mogły trochę odpocząć. Poród to
przecież ciężka praca, po której
trzeba szybko dojść do siebie,
żeby podołać kolejnej ciężkiej
pracy, jaką jest zajmowanie się
dzieckiem. A łatwiej dochodzić do
siebie w komfortowych warunkach.
Pod tym względem już mamy naprawdę dobrze – wszystkie sale są
dwuosobowe, w każdej jest węzeł
sanitarny, siostry bardzo się starają, by – na tyle, na ile się da w
szpitalu – było po domowemu.
- Jest też sala pojedyncza,
gdzie może nocować także tato.
- Chciałbym, by w przyszłości
wszystkie sale tak wyglądały. Ale
to sprawa dalszej przyszłości. Na
razie z prezesem Michałem Ekkertem skupiamy się na zbieraniu
funduszy na przebudowę traktu
porodowego.
- Co się tam zmieni? Będzie
więcej stanowisk porodowych?
- Mamy trzy i tyle pozostawimy, natomiast będą one wyosobnione – każda pacjentka będzie
miała osobny pokój do porodu, w
większej intymności z mężem czy
osobą towarzyszącą. Monitorowanie porodu też będzie zdalne, żeby
rodzące odczuwały jak najmniejszą ingerencję.

informacja

Rozmawiała Mirella Napolska
W kolejnym wydaniu PL – spotkanie z byłym, wieloletnim ordynatorem knurowskiego oddziału
ginekologiczno-położniczego, drem
Markiem Sitkiewiczem.

Przegląd Lokalny Nr 7 (1247) 16 lutego 2017 roku

