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Region

Już wkrótce będzie
oficjalnie wiadomo,
kto dokończy budowę
żłobka

Pamiątka z ŚDM

Zdjęcia ze Światowych Dni Młodzieży autorstwa
Marka Krysiuka znalazły się w elitarnym gronie
fotografii, wybranych przez Archidiecezję
Katowicką i wydanych w formie pamiątkowego
albumu

Foto: Bogusław Wilk

K

Knurów

Są chętni na dokończenie
budowy żłobka

Kto wygra II przetarg na dokończenie budowy żłobka?
Na szczęście, tym razem jest z czego wybierać. Oficjalne
ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w najbliższych dniach

T

ermin składania ofert upłynął
15 lutego, lecz z powodu drobnych uchybień formalnych
wymagających uzupełnienia, dano
kandydatom dodatkowy czas – do 20
lutego. Do przetargu stanęły trzy firmy. Jak informuje Miejskie Centrum
Edukacji, zgodnie z procedurą firma,
która przedstawiła najkorzystniejszą
ofertę, została poproszona o przedstawienie wszystkich koniecznych
informacja własna

dokumentów. Ma na to czas do 27
lutego. Następnie, po pozytywnej
weryfikacji złożonych dokumentów, będzie można oficjalnie ogłosić
zwycięzcę.
Jak wynika z informacji z otwarcia ofert, najkorzystniejszą propozycję przedstawiło konsorcjum firm,
w skład którego wchodzą: PPUH
„INFOBUD” Krzysztof Małek z
Rybnika (lider) i Zakład Stolarski i

Remontowo-Budowlany „TOMAN”
z Turzy Śląskiej. Cena ofertowa
przedstawiona przez konsorcjum to 3
091 974,00 zł (konkurenci proponują
podobne, choć nieco wyższe: 3 211
981,45 zł i 3 370 269,05 zł).
Kwota, jaką gmina zamierzała
przeznaczyć na wykonanie zadania,
to 1 900 000 zł plus 400 000 zł na budowę placu zabaw – czyli zdecydowanie mniej niż życzą sobie startujący
w przetargu.
- Niemniej jest to o około 500 000
zł mniej niż w cenie oferowanej w
pierwszym przetargu, zatem jego
unieważnienie było słuszną decyzją –
komentuje dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji, Anna Misiura. – Poza
tym zakres inwestycji w przetargu
na dokończenie budowy żłobka jest
inny niż pierwotny, obejmuje tylko
wyposażenie w sprzęt montowany na
stałe, ale dodatkowo również budowę
placu zabaw. Warto dodać, że część
kwot ponad założoną sumę się rekompensuje – otrzymaliśmy pieniądze z
gwarancji bankowej za odstąpienie
przez Rembud od realizacji inwestycji
(448 738,51 zł).

ilka dni temu nakładem Archidiecezji Katowickiej ukazał się
album „Kronika Światowych Dni
Młodzieży w województwie śląskim”. Zdjęcia do publikacji, dokumentujące przygotowania i przebieg
ŚDM w poszczególnych diecezjach,
wybrano w drodze konkursu.
Jury pod przewodnictwem ks.
Marka Wierzbickiego, koordynatora ŚDM w województwie śląskim,
spośród tysięcy nadesłanych zdjęć
w yróżniło prace 21 fotografów.
Wśród nich – knurowianina Marka
Krysiuka.
Pan Marek medialnie obsługiwał
ŚDM w knurowskim dekanacie. Do
udziału w konkursie zachęcił go ks.
Piotr Larysz, koordynator święta
młodzieży w naszym mieście i gminach ościennych.

Album to wyjątkowa pamiątka
po niezwykłym wydarzeniu.
- I nie ostatnia – zapewnia Marek
Krysiuk. - Już niedługo ukaże się
również płyta DVD z reportażem filmowym i fotograficznym z przebiegu
ŚDM w Knurowie.
Jb, foto: arch. Marka Krysiuka

Knurów

Święto harcerzy

23 lutego, w Tłusty Czwartek, knurowscy
harcerze będą świętować Dzień Myśli
Braterskiej
- S e rd e c z n i e z a p ra s z a my
wszystkich harcerzy, kandydatów
na nich i seniorów harcerstwa do
kościoła Matki Bożej Częstochowskiej na uroczystą mszę o godz.
16.30 w intencji wszystkich harcerzy – mówi ks.hm Piotr Larysz,

kapelan harcerzy Śląskiej Chorągwi ZHP.
Po mszy w sali kinowej pod
kościołem, wieczór wspomnień
z harcerskimi piosenkami przy
kawie i pączku.
jb

foto-migawka
remont. PrzebuW siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej trwa
użytkowana przez
dowywana jest ta część budynku, która wcześniej była
dodatkową
pobliską szkołę. Dzięki remontowi pracownicy MOPS zyskają
miejsce dla
wygodne
i
biurowe
czenia
pomiesz
m.in,
ą
Powstan
eń.
przestrz
zaplanowane
osób czekając ych na załatwienie spraw. Zakończenie remontu
jest na koniec czerwca.
Jb, foto: arch. MOPS

MiNa

Knurów

Rozpłynął
się

reklama

17 lutego w godz. 18 z parkingu przy ul. Kopalnianej w
Knurowie „wyparował” czarny
samochód marki Toyota Carolla.
Właściciel samochodu, knurowianin, oszacował straty na 60
tysięcy złotych. Postępowanie
prowadzi KMP w Gliwicach. jb
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Knurów. Mieli sprawdzać piony, a kradli tysiące...

Rozbili złodziejską szajkę
Dwaj mężczyźni i dwie kobiety, podając się
za pracowników wodociągów, wzbudzali
u starszych osób poczucie zaufania,
a następnie okradali je z oszczędności życia.
W końcu dosięgła ich sprawiedliwość

P

rzed tygodniem pisaliśmy o
dwóch mężczyznach, którzy 9 lutego weszli do mieszkania 81-latki z
ul. Koziełka pod pretekstem usunięcia rzekomej awarii. Zamiast sprawdzić piony wodne, ukradli kobiecie
2 tys. zł. W podobny sposób okradli
też m.in. seniorkę z Chorzowa.
Sz ajk a w pad ła na gor ąc y m
uczynku, dzięki wytężonej pracy
kryminalnych z II Komisariatu
Policji w Chorzowie. Nie było to
łatwe, bowiem złodzieje działali na
terenie całego województwa. Aby
uniknąć wpadki, komunikowali
się między sobą za pomocą radiotelefonów.
Zatrzymani to mieszkańcy Zabrza, Chorzowa i Częstochow y.
Straty przez nich wyrządzone oszacowano wstępnie na prawie 35 tys.
zł. Kryminalni odzyskali część skradzionych pieniędzy oraz zabezpieczyli gotówkę na poczet przyszłych
kar i grzywien. Na razie zatrzymanym przedstawiono dwa zarzuty
za kradzieże. Prokurator objął ich
dozorem policyjnym. Za popełnione

Przez dłuższy czas ul. Niepodległości
była nieprzejezdna

Knurów

Z poślizgu
wyszła kraksa
przestępstwa złodziejom grozi kara
do 5 lat więzienia.
Policja apeluje do seniorów o
rozwagę.
- Pamiętajmy o ograniczonym zaufaniu do obcych - przestrzega. - Nie
wpuszczajmy nieznajomych do mieszkań, jeżeli nie znamy celu ich wizyty.
Jeżeli pojawi się u nas przedstawiciel

jakiejkolwiek instytucji, bez otwierania drzwi sprawdźmy telefonicznie,
czy był do nas kierowany. Każdy, kto
ma do czynienia z podobnym sposobem działania przestępców, powinien
natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerem
alarmowym 997.
/g/

Mierzęcice, Knurów

O włos od śmierci

O dużym szczęściu może mówić 40-letni knurowianin,
który podczas wyprzedzania ciężarówki doprowadził
do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka
ciężarowym volvo

D

o wypadku doszło w ubiegły
piątek około godz. 8.00 na trasie
S1, między Pyrzowicami a Mierzęcicami.
Z dotychczasowych ustaleń będzińskiej policji wynika, że kierujący
volkswagenem passatem knurowianin nieprzepisowo wyprzedzał,
przez co zderzył się z ciężarowym
volvo. Jadący tuż za passatem opel
także nie uniknął zderzenia. Podróżujący nim 54-latek i 57-latka
doznali poważnych obrażeń, do
szpitala zostali przewiezieni helikopterem Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
Z uwagi na uszkodzenie zbiornika paliwa samochodu ciężarowego
wyciekający olej napędowy prze-

pompowano do zbiorników zastępczych. W trakcie prowadzonych
działań zgłosił się kierowca trzeciego

samochodu, peugeot expert, informując o uszkodzeniach pojazdu.

/g/, foto: PSP Będzin

Wbrew temu, co usłyszeliśmy
od świadków, 39-latka kierująca
toyotą yaris najprawdopodobniej
nie dostosowała prędkości
do warunków panujących
na drodze

B

yło ślisko, to pewne. 39-letnia knurowianka przemierzała
toyotą yaris ulicę Niepodległości,
w kierunku ronda Zacisze Leśne. Na
wysokości warsztatu samochodowego straciła panowanie nad kierownicą, samochód zjechał na przeciwległy
pas ruchu i zderzył się czołowo z volkswagenem polo. Na domiar złego
toyota odbiła się, uderzając jeszcze
w seata leona.
- 19 lat jeżdżę samochodem
i pierwszy raz widziałam coś takiego - usłyszeliśmy od świadka
wypadku. Kobieta twierdzi, wbrew
wstępnym ustaleniom policji, że
39-latka jechała wolno i ostrożnie.
W wypadku najbardziej ucierpiała 54-latka z volkswagena polo.
- Doznała poważnych obrażeń

klatki piersiowej - informuje oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach, nadkom. Marek Słomski. - Wszczęte w tej sprawie dochodzenie pozwoli dokładnie wyjaśnić
przyczyny wypadku.
Dwie inne osoby (w tym dziecko) także zostały przewiezione do
szpitala.
Trochę trwało, zanim policja
zablokowała wjazd na ul. Niepodległości, oszczędzając kierowcom
oczekiwania w korku.
W tym czasie strażacy z Jednost k i R atow niczo- Ga śnicz ej
z Knurowa zabezpieczyli miejsce
zdarzenia, odłączyli akumulatory,
zneutralizowali płyny eksploatacyjne oraz uprzątnęli jezdnię.
/g/, foto: Paweł Gradek

Tyle zostało z maski toyoty

Knurów

64-letnia knurowianka najpierw
wychyliła kilka głębszych, później
usiadła za kierownicą fiata punto i ruszyła w podróż. Nie dostosowała jednak
prędkości do warunków na drodze i
wjechała do rowu przy ul. Koziełka.
Badanie wskazało u niej 2 promile. /g/

reklama

Prosto
do rowu
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Tysiące kontra smog
Knurów. Obradowała Rada Miasta

Nawet 6 tys. zł dotacji na inwestycje służące poprawie jakości
powietrza, ceny wody i ścieków bez zmian oraz brak przesłanek
do wygaszenia mandatu radnego Tomasza Rzepy – to najważniejsze
z ustaleń lutowej sesji Rady Miasta

Woda bez zmian

Pod głosowanie radnych trafiło
26 projektów uchwał. Znacząca
część z nich wprowadzała zmiany
w budżecie miasta. Pozostałe również – choć nie wprost – przełożą
się na finanse.
Bardzo istotne jest przygotowanie się samorządu do reformy
oświatowej. Rada przyjęła uchwałę
określającą m.in. plan sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Knurów, oraz
granice obwodów. Zdecydowano, że
Miejskie Gimnazjum nr 1 zostanie
włączone do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1, MG-2 do MSP-6,
MG-3 do MSP-9, a MG-4 do MSP-4.
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji przedłożyło Radzie
Miasta wniosek o przedłużenie
– do 31 marca 2018 roku – dotychczasowej taryfy. Projekt uchwały
w tej sprawie został przegłosowany.
Efekt: nie zmienią się ceny za wodę
i odprowadzanie ścieków.
Jedna z podjętych uchwał ma
znaczenie dla właścicieli garaży.
Rada wyraziła zgodę na „bezprzetargowe wydzierżawienie na okres
co najmniej 10 lat nieruchomości
gruntowych stanowiących własność
Gminy Knurów, na których usytuowane są garaże murowane wybudowane, na podstawie pozwolenia
na budowę, przez osoby fizyczne ze
środków własnych, za zgodą Gminy
Knurów”.
- Nieruchomości gminne zabudowane garażami murowanymi,
wybudowanymi za zgodą Gminy,

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Ciemno tu
i grząsko

- Przy ul. Jęczmiennej 41 stoi
kilka domów, ale dojść do nich nie
sposób.
W listopadzie ubiegłego roku
postawili tu słupy, światła nie ma
do tej pory. Nie dość, że po zmroku
jest ciemno, to jeszcze nogi idzie
połamać na tych wertepach. Przy
takiej pogodzie jak teraz robi się
breja, bagno dosłownie. Czy kogoś
to obchodzi?
Mieczysław
Od redakcji: W Urzędzie Miasta usłyszeliśmy, że za egipskie
ciemności na tej ulicy odpowiada
Tauron. Krótko po odbiorze słupów wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska wystąpił z pismem
do spółki o zmianę umowy na
dystrybucję i sprzedaż. Odkąd
energetyczny gigant przeniósł
siedzibę z Rybnika do Bochni,

4

na podstawie pozwolenia na budowę
obecnie są wydzierżawiane na różne
czasookresy – czytamy w uzasadnieniu do uchwały. – Właściciele nakładów na gruncie gminnym
(użytkownicy garaży) zainteresowani
są zawarciem długoletnich umów
dzierżawy, a w dalszej kolejności
nabyciem tych gruntów. Wymienione umowy dzierżawy zagwarantują
użytkownikom garaży murowanych
stabilizacje co do posiadania gruntu,
a Gminie umożliwią w przyszłości
zbycie gruntu.
Mocą uchwały Rada Miasta postuluje przyspieszenie działań związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 921. W Knurowie trakt
ten biegnie ulicami: Dworcową,
Niepodległości i Rybnicką. Poprzez
„węzeł Knurów” łączy autostradę A1
z ościennymi gminami.
- W bezpośrednim sąsiedztwie
odcinka zawierającego się w granicach administracyjnych miasta
zlokalizowane są ważne instytucje

o znaczeniu ponadlokalnym, takie
jak szpital, Urząd Miasta i Kopalnia
Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” – czytamy w uzasadnieniu
do uchwały. – Za przyspieszeniem
prac przemawiają nie tylko brak
płynności i utrudnienia w ruchu, ale
również zły stan techniczny drogi,
który w konsekwencji oddziałuje
negatywnie na przyległą zabudowę
najstarszej części Knurowa, objętą
ochroną konserwatora zabytków.
Rajcy zaaprobowa li zmiany
w uchwale dotyczącej budżetu obywatelskiego. W kolejnej edycji mieszkańcy będą mogli oddać głosy na wybrane przez siebie projekty w dwojaki
sposób: tradycyjnie, czyli wrzucając
papierową kartę do urny, lub za pomocą interaktywnego formularza
dostępnego w internecie.

Smog na celowniku

Prezydent Adam Rams zapowiadał niedawno [pisaliśmy o tym
w PL: „Tysiące na nowe piece” –

Foto: Bogusław Wilk

rozwiązaniem z punktu widzenia inwestora jest nowelizacja ustawy (...)”.

śladem naszych publikacji

32 332 63 77
kontakt z nim jest utrudniony.
Mimo to urzędnicy usłyszeli, że
decyzji o zabudowaniu liczników
nie da się przyśpieszyć, dopóki
Tauron nie dopełni formalności
związanych z aneksami do umów.
Za utrzymanie drogi odpowiada
gmina. Uzyskaliśmy zapewnienie,
że drogowcy przystąpią do prac
naprawczych, kiedy tylko się wypogodzi.

Czas na reklamy

- Mam wiosenną propozycję: w
różnych miastach robią porządki
z reklamami, nieaktualnymi szyldami na sklepach. Może by tak w
Knurowie wziąć się za uporządkowanie tego. Tyle sklepów, różnych
zakładów już dawno nie istnieje,
a szyldy i reklamy wiszą. Jak ktoś
likwiduje swój sklep, niechby te
reklamy zabrał, a nie zostawiał i
zaśmiecał nimi miasto.
Czytelniczka
not. /g/

Umarł bogaty,
pochowany jak biedak
- Artykuł „Umarł bogaty, pochowany
jak biedak” przeczytałam z uwagą. Chwilę
później przyszła zaduma. Ten, kto urządził
pochówek emerytowi, musiał otrzymać zasiłek pogrzebowy. Domyślam się, że 4 tys. zł
nie na wszystko starczyło. Dlatego uważam,
że tak znaczny majątek, który mężczyzna
po sobie zostawił, powinien choć w części
zostać przeznaczony na postawienie mu
pomnika. Ciężką pracą i skromnym życiem
ten gość sobie na to zasłużył.
Nie wiem, może władze miasta powinny coś w tej sprawie zrobić? A jeśli
nie mogą, niech chociaż zainteresują
tematem posłów.
Bądźmy ludzcy i podchodźmy z sercem
do takich spraw.
Stara knurowianka

Foto: Justyna Bajko

O

brady odbyły się w ubiegłą
środę. Trwały prawie pięć
godzin.
W pierwszej części sesji jej przebieg obserwowali posłowie – Krystyna Szumilas (PO) i Paweł Kobyliński (Nowoczesna). Parlamentarzyści nie poprzestali na biernym
udziale. Obydwoje zabrali głos.
Posłanka Szumilas, była minister
edukacji narodowej (2011-2013),
skomentowała wdrażaną reformę
oświaty. Poseł Kobyliński chwalił
zamierzenia samorządu mające się
przysłużyć poprawie jakości powietrza. Poinformował zebranych
o złożeniu interpelacji poselskiej
w sprawie zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. To
reakcja na działania prezydenta
Knurowa Adama Ramsa, który
zwrócił uwagę wicepremiera Mateusza Morawieckiego i parlamentarzystów na niekorzystne zapisy
ustawy dotyczące „odrolnienia”
gruntów rolnych. Wprowadzone
w 2014 roku przepisy sprawiają, że
odrolnienie, będących w granicach
administracyjnych Knurowa, 16,79
ha gruntów wchodzących w skład
podstrefy gliwickiej Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
kosztowałoby potencjalnych inwestorów nawet 5 mln zł. Co więcej,
miasto musiałoby wydać milion
złotych na odrolnienie planowanej...
drogi (dojazdu do strefy). Prezydent
Rams „zaszczepił” w parlamentarzystach sposób naprawy sytuacji.
Jest szansa. Przed miesiącem poseł
Jarosław Gonciarz (PiS) przekazał
prezydentowi Knurowa informację,
że Ministerstwo Rozwoju uznało,
iż faktycznie „najkorzystniejszym

dop. red.], że zaproponuje Radzie
Miasta znaczące podw yższenie
stawek dotacji do inwestycji służących poprawie jakości powietrza.
Tak też uczynił, wnosząc do treści
obowiązującej do tej pory uchwały
propozycje pozwalające uzyskać
z budżetu miasta nawet 6 tys. zł
na proekologiczne działania. Rada
poparła zmiany.
Co konkretnie zmieni się na
lepsze? Dotacja może być przeznaczona na:
podłączenie budynku do sieci
cieplnej – w wysokości 60 proc.
poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł za
jeden podłączony lokal mieszkalny;
zakup i montaż energooszczędnych kotłów c.o. opalanych gazem,
olejem opałowym lub zasilanych
energią elektryczną, ogrzewania
elektrycznego - w wysokości 60 proc.
poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł;
zakup i montaż niskoemisyjnych retortowych kotłów c.o. na
paliwo stałe, z jednym paleniskiem
– retortą lub kotłów c.o. opalanych
biomasą – również w wysokości
60 proc. poniesionych kosztów
kwalifikowanych, ale nie więcej
niż 6 tys. zł.

Od redakcji: Wciąż sprawdzamy, czy są jakieś prawne możliwości,
które pozwoliłyby sfinansować budowę pomnika dla pana Janusza.
O naszych ustaleniach poinformujemy za tydzień.
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Ale uwaga: kocioł musi spełniać kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane
urządzeniom małej mocy klasy 5,
potwierdzone aktualnym certyfikatem energetyczno-emisyjnym,
w ydany m przez a k redy towane
laboratorium.
Wyższa dotacja obejmuje również zakup i montaż urządzeń do
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dla potrzeb:
wytwarzania ciepłej wody
użytkowej – w wysokości 60 proc.
poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł;
ogrzewania budynku mieszkalnego - w wysokości 60 proc.
poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł;
wytwarzania ciepłej wody
użytkowej oraz ogrzewania budynku mieszkalnego - w wysokości 60
proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł.
Co bardzo istotne, dotacja z budżetu miasta przyznawana będzie
na wnioski złożone do 31 października 2019 roku. To oznacza, że jest
nieco ponad 2,5 roku, by „załapać
się” na gminne dofinansowanie.
Czas szybko biegnie, więc lepiej
starać się jak najszybciej niż czekać
na ostatnią chwilę...
Podczas sesji mowa była nie
tylko o wyższych dotacjach. Rada
Miasta zdecydowała się poprzeć
działania Samorządu Województwa Śląskiego, mające na celu poprawę jakości powietrza. Chodzi
o planowaną uchwałę Sejmiku,
mającą wprowadzić m.in. zakaz
palenia w kotłach węgla brunatnego (oraz paliw stałych, produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla), flotokoncentratów i mułu
(tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm) oraz wilgotnego
drewna (o wilgotności większej
niż 20 proc.). Wedle zamierzeń
Sejmiku użytkownicy starszych
typów pieców zostaliby zmuszeni
do ich w ymiany. Kotł y mające
ponad 10 lat należałoby wymienić
na nowe, klasy 5, do 2021 roku.
Piece mające od 5 do 10 lat winny
zniknąć z kotłowni do 2023 roku,
a młodsze – do końca 2025 roku.
Termin wymiany kotłów klasy 3

i 4 sięgnąłby końca 2027 roku (ze
względu na to, że sporo z nich było
dofinansowanych).

Przewodniczący
z mandatem

16 września 2016 roku do knurowskiego magistratu wpłynęło
pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zawierało wniosek
o zbadanie, czy radny Tomasz Rzepa posiadał w dniu wyborów i czy
nadal posiada prawo wybieralności
do Rady Miasta Knurów. Działanie
ze strony ŚUW było konsekwencją
anonimu, który wpłynął do wojewody. Jego autorzy poddawali w wątpliwość miejsce zamieszkania Tomasza
Rzepy, tym samym podważając jego
prawo do bycia radnym knurowskiej
Rady Miasta.
W listopadzie ubiegłego roku
mocą uchwały radni zlecili Komisji Rewizyjnej kontrolę w zakresie
legalności sprawowania mandatu
przez Tomasza Rzepę. Komisja
przeprowadziła postępowanie w tej
sprawie. Ustalenia zawarła we wnioskach końcowych.
- Komisja Rewizyjna przeprowadziła czynności sprawdzające wobec
radnego Tomasza Rzepy w zakresie
posiadania prawa wybieralności
w czasie sprawowania mandatu,
albowiem kwestia posiadania wybieralności do Rady Miasta w Knurowie
w czasie wyborów była przedmiotem
weryfikacji Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta w Knurowie w 2015 roku,
w związku z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
(sprawa dotyczyła jeszcze trzech
radnych) – czytamy w dokumencie.
– Wówczas Rada Miasta i Organ
Nadzoru Wojewody Śląskiego nie
znalazły podstaw do kwestionowania
prawa wybieralności Pana Tomasza
Rzepy, a żadne nowe fakty i dowody
w stosunku do wyżej wymienionego
radnego nie zaistniały.
Na podstawie zgromadzonej
dokumentacji, z uwzględnieniem
ustnych i pisemnych wyjaśnień radnego, komisja ustaliła, że zamieszkuje on stale na terenie Knurowa,
gdyż „tutaj zlokalizowane jest jego
centrum życia osobistego i rodzinnego oraz zawodowego”.
- Potwierdzają to informacje

wynikające z urzędowych pism zebranych w sprawie, a wydane przez
Policję w Knurowie, Policję w Rybniku, Prezydenta Miasta w Knurowie
oraz Prezydenta Miasta w Rybniku –
czytamy dalej. – Tomasz Rzepa wraz
z rodziną zamieszkuje w Knurowie
przy ulicy (...) w domu stanowiącym
jego współwłasność wraz z małżonką; z tego tytułu opłaca należny
podatek, wnosi opłaty za odpady
oraz wodę i kanalizację. W Knurowie
radny pracuje, tutaj dziecko radnego
spełnia obowiązek szkolny w miejscowej szkole powszechnej.
Komisja zaznaczyła, że w Knurowie radny realizuje swoje pasje
życiowe: jest członkiem miejscowych
stowarzyszeń, działa w organizacjach
społecznych, bierze udział w uroczystościach społeczno-patriotycznych.
Jak się okazuje, Komisja Rewizyjna nie była jedynym organem, który
„prześwietlał” sprawę zamieszkania
radnego Rzepy. Anonim, o którym
wcześniej była mowa, trafił też do
prokuratury. I to właśnie ta instytucja również przeprowadziła osobne
rozeznanie. Nawiązano do tego we
wnioskach końcowych.
- Dodać należy, że powyższe
ustalenia Komisji Rewizyjnej korespondują z postanowieniem (...)
o odmowie wszczęcia dochodzenia
w sprawie poświadczenia nieprawdy w złożonym oświadczeniu co do
faktu zamieszkiwania w Knurowie,
które zostało zatwierdzone przez
Prokuratora Prokuratury Rejonowej
Gliwice-Zachód – czytamy. – Ustalenia, w oparciu o które to postanowienie wydano, nie dały nawet
podstawy do wszczęcia postępowania w przedmiocie sprawdzenia
zarzutu złożenia nieprawdziwego
oświadczenia w sprawie stałego zamieszkania radnego T. Rzepy.
Konkluzja brzmiała: - Komisja
Rewizyjna na podstawie wszechstronnej analizy całego materiału dowodowego ustaliła, że brak jej podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Tomasza Rzepy.
Taka puenta przełożyła się na treść
uchwały, która trafiła na forum Rady.
Głosowanie poprzedziła dyskusja. Jeszcze zanim do niej doszło,
radny Marek Sanecznik zgłosił
wniosek formalny o odesłanie pro-

jektu uchwały do Komisji Rewizyjnej w celu uzupełnienia prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Argumentował, że są nowe
okoliczności w tej sprawie i należy
je uwzględnić. Domagał się m.in.
przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w Knurowie i Ochojcu,
czynności sprawdzających prawo
do lokalu i dotyczących zameldowania w dniu wyborów, weryfikacji
rachunków (na kogo są wystawiane),
korespondencji (adres), zapisów
w księgach parafialnych parafii
Matki Bożej Częstochowskiej, analizy ochojeckiej gazetki parafialnej z 2014 roku (w jednej z notek
małżeństwo Rzepów określono
mieszkańcami Ochojca), ustalenia
centrum życiowego radnego Rzepy.
W odpowiedzi przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Adam Sobierajski zapewnił, że tryb działania
komisji jest identyczny jak w przypadku wcześniejszego postępowania dotyczącego mandatu radnego
Marka Sanecznika.
- Postępowanie było takie samo,
tylko wynik odmienny – zauważył
przewodniczący Sobierajski.
W głosowaniu nad wnioskiem
formalnym większość radnych nie
podzieliła opinii radnego Sanecznika i odrzuciła go. To otwarło drogę
do dyskusji nad meritum uchwały.
Radny Przemysław Dulias stanął
na stanowisku, że Komisja Rewizyjna nie jest w stanie rozstrzygnąć co
do miejsca zamieszkania radnego.
- Nie głosujemy za faktami, głosujemy za sympatiami politycznymi
– ocenił.
- To nie jest prawda! Komisja
Rewizyjna dokonała oceny na podstawie dokumentów – obruszył się
radny Marian Gruszka.
– Procedura była taka sama jak
w poprzednim przypadku – przywołał postępowanie w sprawie radnego Marka Sanecznika, w efekcie
którego Rada Miasta przegłosowała
wygaszenie mandatu radnego [teraz
sprawa toczy się w WSA].
- Dla mnie decydujące były pisma
z Policji – przyznał radny Henryk
Hibszer.
Głos zabrał radny Rzepa. Najpierw odniósł się do gazetki parafialnej z kwietnia 2014 roku.

- Nieprawdą jest rzekome „nowe
światło”, gazetka została wydana
pół roku przed wyborami – zauważył dodając, że nieuprawnione jest
wmawianie, że to dowód koronny.
Powtórzył, że udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania podczas postępowania. Podkreślił, że został „prześwietlony” nie
tylko przez Komisję Rewizyjną, ale
także prokuraturę.
- Najbardziej mnie zabolało, że
zostałem potraktowany jako oszust
– mówił. – Z góry założono, że jest
tu kolesiostwo.
- Wstrzymam się od głosu, bo nie
mam możliwości sprawdzenia, jaka
jest prawda – utrzymywał radny
Dulias.
- A jak jeszcze ma być sprawdzana prawda, co jeszcze, co więcej należy zrobić? – dociekał radny Rzepa.
W finałowym głosowaniu 16
radnych uznało, że brak jest przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Tomasza Rzepy, jeden był przeciwnego zdania,
a dwóch wstrzymało się od głosu
(radni Rzepa i Sanecznik wyłączyli
się z głosowania).

W interpelacjach

zgłoszono kilkanaście spraw
i problemów. Mowa była m.in. o:
podjętych i planowanych działaniach w sprawie budowy żłobka,
potrzebie pozimowego łatania
dziur na drogach, kontynuacji
inwestycji na os. Redyna, oczekiwaniach środowisk seniorskich co
do bardziej zorganizowanej formy
ich akty wizacji (np. powołanie
Gminnej Rady Seniorów, honorowanie „Karty Seniora”), potrzebie
wymiany oświetlenia wzdłuż ul.
Wilsona (między mostem a MSP-2),
zasadności montażu lustra u zbiegu ulic Jęczmiennej i Wolności,
kontynuacji termomodernizacji
budynków na III Kolonii.
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/

Kto ostrzelał drzwi?

W drzwiach wejściowych osiem śladów po kulach,
a w pamięci pary niepełnosprawnych mocno
nadwerężone poczucie bezpieczeństwa
– to efekt nocnej strzelaniny w starym Knurowie

D

la tego małżeństwa codzienność
jest pełna wyzwań i ograniczeń,
o których większość nie ma pojęcia.
Oboje są niepełnosprawni. Tymczasem to właśnie ich mieszkanie stało
się celem kogoś, kto nocą z piątku na
sobotę strzelał z wiatrówki.
Parterowy lokal z indywidualnym
podjazdem dla wózków jest niewielkie. Bezpośrednio z ulicy prowadzą
do niego przeszklone drzwi. Gdyby
nie ta szyba, w pokoju byłoby ciemno jak w studni. Do tej pory jego
lokatorzy czuli się tu bezpiecznie. Po
niedawnej nocy trudno będzie odbudować w sobie ten spokój.

Z piątku na sobotę oboje słyszeli
nieprzyjemny hałas. Knurowianin
siedział przy komputerze, jego żona
spała. Przed 2 w nocy obudził ją nagły
dźwięk, który trudno było zidentyfikować. Trochę jakby ktoś uderzał
czymś w metalową rurę, albo może
walił w coś pękiem kluczy? Dopiero
rano oboje zorientowali się, co się stało.
Ktoś potraktował ich drzwi jak tarczę
strzelniczą. Osiem kul wystrzelonych z
wiatrówki zniszczyło szybę.
- Jedną z kul znalazłam, o proszę,
taki nieduży, ładny koralik, a tyle szkody
może narobić – pokazuje knurowianka.
– A gdyby trafił w oko, byłoby po oku.
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Małżeństwo wezwało policję. Ta
zjawiła się na miejscu bardzo szybko,
nie będzie jednak szukać sprawcy. Dlaczego? Jak informuje oficer prasowy
KMP w Gliwicach, nadkom. Marek
Słomski, tego typu przestępstwa są
ścigane tylko na wniosek poszkodowanych. – W tym przypadku właściciele
nie zgłosili wniosku, toteż policja nie
wszczyna dochodzenia karnego – wyjaśnia procedurę nadkom. Słomski.
- Policja pytała, czy kogoś podejrzewamy, czy się domyślamy, czy mamy
jakichś wrogów – mówi poszkodowana
kobieta. – Ale my wrogów nie mamy i
nie mamy pojęcia, kto to mógł zrobić i

Dlaczego te drzwi stały się celem wandala?

dlaczego. Bardzo nam żal tych drzwi,
są prawie nowe, kupiliśmy je ledwie
dwa lata temu. Dla nas taka szkoda to
duże koszty, zwłaszcza kiedy wydatek
spada na człowieka nagle.
Naprawa czy wymiana drzwi to
także duże przedsięwzięcie organizacyjne, zważywszy na niepełnosprawność lokatorów.
- Czemu to trafiło akurat na nas?
– zastanawia się mężczyzna. - Pewnie

Foto: Mirella Napolska

Knurów

to przypadek, ktoś może sobie popił i
postrzelał, a my mieliśmy pecha. A jak
ktoś ma pecha, to nawet w drewnianym
kościele cegła mu na głowę spadnie.
Jednak oprócz barbarzyńców są
jeszcze na świecie ludzie, którym los
innych nie jest obojętny. O wydarzeniu zostaliśmy powiadomieni przez
jednego ze znajomych poszkodowanej
pary, pana Marka.
MiNa
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Nieborowice

O prawie przy Kawie

Jak pożyczać, to z głową…

Las ma przerąbane?

… czyli pożyczka między osobami fizycznymi – prawa i obowiązki

- Tną, że jeden dzięcioł tylko został i klupie. Niedługo
będzie po ptokach - alarmuje pan Józef,
zaniepokojony wycinką drzew przy ul. Krywałdzkiej
w Nieborowicach. Nadleśnictwo Rybnik uspokaja,
że to planowe cięcia służące odnowie drzewostanu

O

d miesiąca pan Józef przygląda się temu, co dzieje się
w lesie sąsiadującym z osadnikami Bagier w Nieborowicach. A
dzieje się sporo...
- Wygląda tam, jakby doszło do
armagedonu: leśnicy wycięli kawał
lasu, zostawiając jedną suchą jodłę
- opisuje nasz Czytelnik. - Boli mnie
ten widok, bo nie mamy aż tylu
drzew, żeby ciąć je jak leci, do imentu.
Nawet jeśli leśnicy posadzą chojoczki,
miną lata, zanim to wszystko urośnie.
Może to tak ma być?
Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy u źródła, czyli w Nadleśnictwie
Rybnik.

Rzecznik Paweł Dzięgielowski
uspokaja, że doszło do cięć ujętych
w 10-letnim planie urządzania lasu.
- Na podstawie wieku drzewostanu projektujemy jego skład gatunkowy - wyjaśnia. - W tym przypadku
w miejsce wcześniej wyciętych drzew
wysadziliśmy gatunki liściaste: dąb,
buk, lipę. Teraz przyszła pora na
przebudowę drzewostanu, a więc
wycięcie 1,5 ha drzew iglastych i zastąpienie go liściastymi.
Gdyby pozostawić las w spokoju,
zdaniem rzecznika, drzewa zaczęłyby zamierać, co doprowadziłoby do
marnowania drewna. A tak, dzięki
planowym wycinkom, z każdym

10-leciem drewna jest coraz więcej,
mimo że lasy są coraz starsze.
- Nie wycinamy wszystkiego, co
przyrosło - zastrzega Dzięgielowski,
przypominając jednocześnie, by nie
mylić działań leśników z dozwolonymi ostatnio przez prawo wycinkami
na prywatnych posesjach.
/g/

Foto: Justyna Bajko

W Polsc e roc znie wię c ej
drzew się sadzi, niż wycina
- tak wynika z danych Ministerstwa Środowiska. Ścina
się około 1 miliard drzew,
sadzi około 30 miliardów.

reklama

Knurów

Msza za
Żołnierzy
Wyklętych

Klub Gazety Polskiej
Ziemi Gliwickiej i gliwicki
oddział Stowarzyszenia
Pamięci Armii Krajowej
zapraszają do udziału w
uroczystej mszy świętej
z okazji Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych

informacja własna wydawcy

Nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę, 26 lutego, w
kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego (początek o
godz. 11.30). Tuż po mszy przewidziano apel poległych i złożenie kwiatów przed Pomnikiem
Powstańców Śląskich. Chwilę
później w restauracji Letnia zaplanowano spotkanie z historykiem
Andrzejem Krzystyniakiem.
/bw/
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Dziś zajmiemy się sprawą, która
od pewnego czasu spędza sen z
oczu naszej Czytelniczki.
- Zgodziłam się pożyczyć pewnej
kobiecie kilkaset złotych – opowiada pani Ewa. – Na umówione
spotkanie przyniosłam gotówkę, a
także wydruk dostępnego w internecie formularza umowy w dwóch
egzemplarzach, który obie podpisałyśmy. Pożyczka została zwrócona.
Wkrótce prośba się powtórzyła.
Tym razem umówioną sumę przelałam przez internet na wskazane
konto. I mimo że umówiony termin
zwrotu długu dawno minął, ciągle
czekam. Upominając się o swoje,
otrzymuję sms-y z przedziwnymi
wytłumaczeniami i obietnicami
zwrotu w kolejnych, coraz odleglejszych terminach. Jak mogę wyegzekwować spłatę długu? Czy prawo
daje mi do tego narzędzia?
Maciej Kawa, doradca prawny,
SolVes Biuro Prawne-Nieruchomości-Windykacja w organizacji,
były Komendant Komisariatu
Policji w Knurowie:
Dochodząc roszczeń z niezwróconej pożyczki, najpierw należy
wezwać pożyczkobiorcę (i poręczyciela, o ile jest ustanowiony) do
zwrotu danej kwoty z ustawowymi
odsetkami, wyznaczając termin
(7 dni, 14 dni od daty otrzymania
wezwania). W wezwaniu trzeba
poinformować, że niezapłacenie w
terminie będzie skutkować sądownym dochodzeniem roszczeń. Gdy
na te działania nie będzie reakcji,
czas na kolejny krok: przygotowujemy dokumenty potwierdzające
udzielenie pożyczki (np. umowa)
lub dokument potwierdzający
przeniesienie własności na pożyczkobiorcę (np. przelew, czek).
Przygotowujemy też pozew o nakaz
zapłaty w postępowaniu upominawczym, dołączając dowody, jakimi dysponujemy na potwierdzenie

swych racji. Składamy go w sądzie
w takiej liczbie egzemplarzy, by
oprócz sądu otrzymał go też każdy
z pozwanych. Pozew podlega opłacie
(5% wartości dochodzonej kwoty,
ale nie mniej niż 30 zł) uiszczanej
przy jego składaniu. Można dołączyć też wniosek o zwolnienie z kosztów. W wyżej opisanym przypadku
za dowód w sprawie pożyczkodawcy
będzie można uznać przelew bankowy (jako potwierdzenie przekazania środków finansowych) oraz
treści sms-ów, zarówno wysyłanych
do dłużnika jak i otrzymywanych,
a w szczególności te z nich, które
mówią o udzieleniu pożyczki i żądaniu jej zwrotu. Ale by sprawa trafiła
do sądu, Czytelniczka Przeglądu
winna złożyć oświadczenie pożyczkobiorcy o konieczności zwrotu
pożyczki – najlepiej pisemnie listem
poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwrotu wszelkich
kosztów z tym związanych będzie
można dochodzić w sądzie.
Jak zabezpieczyć się przed
nieuczciwymi pożyczkobiorcami?
Choćby przez poręczenie. Poręczyciel pisemnie zobowiązuje się
względem wierzyciela do zwrotu
pożyczki, gdy pożyczkobiorca tego
nie uczynił. Jego odpowiedzialność jest równa odpowiedzialności
pożyczkobiorcy. W przypadku
przewłaszczenia na zabezpieczenie (koniecznie na piśmie) rzeczy
przechodzą na własność pożyczkodawcy, a w chwili zwrotu pożyczki
stają się znowu własnością pożyczkobiorcy. Przykład – pożyczka
lombardowa. Zastaw zwykły polega
na obciążeniu rzeczy ruchomej (np.
samochodu czy sprzętu RTV) prawem, na mocy którego wierzyciel
będzie mógł dochodzić zaspokojenia
z rzeczy, bez względu na to, czyją
stała się własnością. Niezbędna
jest tu umowa i wydanie rzeczy
pożyczkodawcy lub osobie trzeciej,
na którą strony wyraziły zgodę. Inne
zabezpieczenia to polecenie zapłaty i polecenie przelewu. W tym
pierwszym przypadku pożyczkodawca wydaje dyspozycję bankowi
obsługującemu pożyczkobiorcę, aby
zapłacił daną kwotę w określonym
terminie, a pożyczkobiorca, uznając
to, również daje swojemu bankowi
stosowne wytyczne. Z poleceniem
przelewu jest podobnie, z tym, że to
pożyczkobiorca nakazuje swojemu
bankowi dokonanie przelewu jako
zlecenie stałe.

Umowa o pożyczkę musi zawierać: miejsce i datę jej zawarcia; imiona,
nazwiska, adresy zamieszkania i numery pesel obu stron zawierających
umowę; określenie przedmiotu umowy (np. „przedmiotem umowy jest
udzielenie pożyczki w kwocie …”); oświadczenia – pożyczkodawcy o udzieleniu pożyczki i pożyczkobiorcy, że pożyczkę przyjmuje; oświadczenie
pożyczkobiorcy, że wypłata pożyczki nastąpiła, co kwituje podpisem na
umowie; termin zwrotu pożyczki oraz wskazanie, czy kwota będzie powiększona o odsetki umowne za korzystanie z kapitału; wskazanie sądu,
przed jakim będą rozpoznawane spory z tej umowy; rygor zmiany umowy
tylko w formie pisemnej; ilość sporządzonych egzemplarzy i wskazanie,
kto je otrzymuje; określenie, kto ponosi koszty umowy pożyczki. Sprawy
związane z umową pożyczki reguluje kodeks cywilny, jednak w niektórych
sytuacjach brak jej zwrotu może skutkować także odpowiedzialnością
karną (przywłaszczenie mienia powierzonego, oszustwo).
Rozpoczynamy cykl porad prawnych, których będzie udzielał ekspert znany
naszej lokalnej społeczności. Zachęcamy Czytelników, aby zgłaszali do
nas wszelkie pytania i wątpliwości prawne, do jakich inspiruje ich życie, a
Maciej Kawa omówi te zagadnienia na naszych łamach.
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Knurów. Za dużo nawet dla książkowych moli, czyli...

Oddam książki
w dobre ręce

Warszawa, Knurów

Dali z siebie wszystko

Piosenka Michała Kacprzaka zajęła 8. miejsce w krajowych
preselekcjach do konkursu Eurowizji. - Nie zawsze się
wygrywa - przyznaje knurowianin. - Fakt, że na 160
zgłoszonych kompozycji w konkursowej dziesiątce znalazła
się nasza piosenka, jest jak wygrana

Encyklopedie, słowniki, atlasy, klasyka
polskiej literatury - co robić z książkami,
które zamiast cieszyć, zawadzają?
Foto: wikipedia.pl

T

o pytanie zadaje sobie
coraz więcej starszych
knurowian. Inwestowali w nowości wydawnicze,
kiedy były one dobrem luksusowym. Nierzadko z myślą
o swoich pociechach. Kiedy
dzieci dorosły i wyfrunęły
z rodzinnych gniazd, ozdoby witryn i meblościanek
zaczęły zbierać kurz i zawadzać.
- Wielu ludzi ma ten problem - przyznaje radny Jan
Furgoł. - Żal im wyrzucać
książki na śmietnik, dlatego
dzwonią i pytają mnie, co
mają z nimi robić.
Zanieść do biblioteki - to
pierwsze, co przychodzi na
myśl. Sęk w tym, że placówka
nie ma gdzie przechowywać
np. starych encyklopedii.
- Z nieaktualnych książek
nikt nie chce korzystać - słyszymy od pracowników.
- Mamy jeden regał na
książki, które nie nadają się
do wypożyczania. Kto chce,
bierze je do domu.
Obecnie regał jest pełny,
dlatego zanim ktokolwiek
przyniesie do biblioteki książki, najpierw niech przedzwoni
i upewni się, czy jest na nie
wolne miejsce.
Lektury? Tych też jest
tutaj w nadmiarze, podobnie
jak w szkolnych bibliotekach.
Szpital to nasza druga
myśl. Tym bardziej, że kiedyś
wypożyczalnia dostarczała
beletrystykę pacjentom. Niestety, okazuje się, że odkąd
zabrakło osoby zajmującej się
szpitalnym księgozbiorem,
współpraca zakończyła się.
- Pewien mieszkaniec ul.

T

Mieszka I powiedział mi, że w
końcu zacznie wynosić książki
na pobliski skwer - mówi Jan
Furgoł. - Zostawi kilka na
ławce. Na pewno ktoś się nimi
zainteresuje.
Taka idea nosi nazwę bookcrossingu. W większych
miastach stworzono specjalne
miejsca (półki, gabloty, regały), gdzie można zostawiać
książki, by znalazca mógł je
przeczytać i przekazać dalej.
Może zamiast na skwer,
warto najpierw udać się do
jedynego w mieście antykwariatu?
Właściciel, Mirosław Kaczyński, z rozbrajającą szczerością przyznaje: - Zawalony
jestem!
Faktycznie, książki wypełniają każdy metr kwadratowy niewielkiego pomieszczenia, piętrząc się pod sam
sufit. Przynieśli je ludzie,
chcący spieniężyć swoje księgozbiory.

- Miszmasz - ocenia antykwariusz. - To, co da się
sprzedać, skupuję. Resztę,
zamiast wyrzucić, można za
darmo zostawić. Mam taki
stosik dla tych, których nie stać
na książki, a chcieliby coś do
poczytania.
Życzliwa bibliotekarka
proponuje, byśmy popytali
jeszcze w Ośrodku Wsparcia
Dziennego Domu Pomocy
Społecznej.
- Zależy ile i jaka literatura - słyszymy od kierownik
Marii Barskiej. - Przyjmiemy
albumy, niezbyt długie powieści. Najchętniej takie książki,
które nasi starsi podopieczni
(powyżej 60 lat - przyp. red.)
będą mogli pooglądać. Tylko
uprzedzam, nie interesują nas
podręczniki.
W kwestii książkowych
darów można kontaktować
się telefonicznie (32 335 50 17).

o był niezwykle emocjonujący wieczór. 10
artystów walczyło o prawo
do reprezentowania kraju w
konkursie Eurowizji. I choć
wiadomo było, że pojechać
może tylko jeden, to korzyści
z udziału w preselekcjach
odnieśli wszyscy.
Lokalny patriotyzm nakazy wa ł trzy mać kciu k i
za Paullę i piosenkę „Chcę
tam z Tobą być”, którą napisał dla niej knurowianin
Michał Kacprzak. Nastrojowa ballada śpiewana w
ojczystym języku jak ulał
pasowała do eurowizyjnych
trendów. Niestety, po zsumowaniu głosów jurorów i
telewidzów, zajęła dopiero
8. miejsce.
O porażce nie ma jednak
mowy, bowiem teledysk do
piosenki obejrzało już ponad
1,5 mln internautów. Przy
niewielkiej promocji udało
się spopularyzować singiel
będący zapowiedzią kolejnej
płyty Paulli.

Paula i jej drużyna w dużej części
pochodząca z Knurowa

- Z pewnością jest to kolejny krok na mojej kompozytorskiej ścieżce - uważa
Michał. - Grunt to dobra
zabawa oraz zaufani, dobrzy
i odpowiedni ludzie wokół, a
uważam, że taki team udało
nam się zbudować.
W tej drużynie nie mogło
zabraknąć Joanny Świdrak z
Knurowa, która od wielu lat
towarzyszy Paulli na scenie,
śpiewając w chórkach.
- Dziękuję wszystkim,

którzy nam kibicowali i trzymali za nas kciuki! Za komentarze, wiadomości, lajki
i wysłane w głosowaniu sms’y
- dodaje Michał.
Z kronikarskiego obowiązku informujemy, że do
Kijowa pojedzie Kasia Moś
z piosenką „Fleshlight”. Co
ciekawe, był to jej trzeci start
w preselekcjach do Eurowizji.
/g/

Foto: Kacprzak Sound

reklama

/pg/

Knurów. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Milcząc, wołają

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

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 1944-1956”.
- 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.

Przegląd Lokalny Nr 8 (1248) 23 lutego 2017 roku

Jej autorami są Piotr Życieński i Jolanta
Czarska.
W Knurowie „gościny” wystawie udzieli
Klub Kultury Lokalnej Sztukateria. Otwarcie
połączone z prelekcją zaplanowano na środę,
1 marca, na godzinę 12.00. W kolejnych
dniach ekspozycję będzie można oglądać w
godz. 17.30-19.00.
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.
/bw/
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Knurów

Razem możemy
zmienić świat

Mieszkańcy chętnie korzystają
z nowych pomieszczeń

- Nie ma „ja”, jest „MY”. Sam niczego bym nie zrobił.
Każdy z nas jest cegiełką, która może zbudować
lepszą przyszłość dla potrzebujących dzieci – mówi
Jacek Szurgot, pomysłodawca projektu „Gram,
kibicuję, pomagam”

P

rojekt „Gram, kibicuję, pomagam” zrodził się z pragnienia
towarzyszenia drugiemu człowiekowi – towarzyszenia w czasie
niechcianym, gdy los doświadcza
chorobą, dotyka niepełnosprawnością.
- Pamiętam, że dwa lata temu
podczas koncertu Adama Sobierajskiego dla Dawida Kołodzieja, pomyślałem, że fajnie byłoby zorganizować
turniej charytatywny. Połączyć miłość do sportu z chęcią pomagania
– wspomina Jacek Szurgot. - Zapytałem Adama Sobierajskiego, Basię
Malczyk i Piotra Dwulatka, czy mi
pomogą. Od razu się zgodzili. Potem
dołączyło jeszcze Stowarzyszenie
„FeByS” z Gliwic.
Na początku nie było łatwo
– tysiące telefonów, przecieranie
szlaków. Jednak wielu ludzi uwierzyło w pomysł Jacka, wielu uznało,
że warto się zaangażować. I tak z
małego społecznego zrywu powstał
projekt dużo większy niż zakładał
pomysłodawca. Powstało „Gram,
kibicuję, pomagam”.
- Zaufałem Panu Bogu. Pomyślałem: „Panie Boże, jeśli Ty chcesz,
aby się udało to się uda”. I się udało
- opowiada Jacek.
Knurowianin próbuje zmienić
spojrzenie ludzi na sport – udowodnić, że gra to nie tylko zabawa.
- Na naszych turniejach już samo
to, że wyjdziesz na boisko i pograsz w

informacja własna wydawcy

piłkę sprawi, że pomożesz drugiemu
człowiekowi – zauważa. - Świat
sportu lubi wpierać innych. Tylko
trzeba pokazać możliwości i też
trochę zachęcić do pomagania poprzez sport.

Dlaczego nie?

Jacek wierzy, że dobre uczynki
rodzą się z miłości. W projekt wkłada kawał serca, choć nieustannie
podkreśla, że jest tylko jednym z
wielu.
- Nie lubię słowa „ja”. Gdyby to
było możliwe, wolałbym być anonimowy. Schować się za innymi.
Zamiast „ja” wolę „my”. Bo jedna
osoba może niewiele, tylko działając razem, możemy zrobić coś
ważnego.
Knurowianin uczy również swoje dzieci, że życie nie kończy się na
czubku własnego nosa.
- Moje maluchy biorą udział
w turniejowych przygotowaniach,
choćby dziurkując cegiełki. Czują,
że tworzą coś ważnego – opowiada.
Każdy turniej to ogromny wysiłek i wiele godzin spędzonych poza
domem.
- Na szczęście moja żona jest
wspaniała i bardzo wyrozumiała,
wie, że nie robię tego dla siebie –
mówi.
Knurowianin chciałby, aby projekt stał się częścią Knurowa, aby
promował sport i miasto.

- Czasami pytają mnie, dlaczego
to robię. Odpowiadam: „A dlaczego
nie” - śmieje się Jacek.
Nie zawsze bywa lekko. Ludzie
różnie reagują na pomysły knurowianina.
- Myślę, że każdy, kto robi coś
dobrego, musi się liczyć z tym, że tam
gdzie jest dobro, tam też pojawia się
zło – podkreśla.

Razem łatwiej

W przedsięwzięciu każdy jest
odpowiedzia lny za coś innego.
Adam Sobierajski zaprasza zaprzyjaźnione gwiazdy estrady, które z
sympatii do naszego tenora zawsze
chętnie wpadają do Knurowa i okolicznych miejscowości; Basia Malczyk dba, aby uczestnicy turnieju
i goście nie chodzili głodni; Piotr
Dwulatek i Jacek Szurgot dzwonią
gdzie się da, a Marek Krysiuk nagrywa i dokumentuje wydarzenie.
Projekt mocno wspiera też Stowarzyszenie TKKF Szczygłowice i
knurowski Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji.
- Ogromne podziękowania dla
dyrektora MOSiR-u, który chętnie
dzieli się z nami swoim doświadczeniem, pomaga i podpowiada
– podkreśla Jacek. - Dziękuję również wszystkim sponsorom, wolontariuszom, naszym gwiazdom,
mieszkańcom i wszystkim osobom
anonimowym, że chcą razem z nami
tworzyć dobre rzeczy.
Połączenie kibicowania i pomagania sprawia, że każda forma
uczestnictwa w turnieju jest istotna.
Zarówno kibice, jak i sportowcy czują, że mają realny wpływ na drugiego
człowieka. Paradoksalnie również
ry walizacja wzmacnia poczucie
wspólnoty, bo choć drużyny walczą
na boisku, łączy je wspólny cel – pomoc konkretnej osobie.
W ciąg u dwóch lat projek t
„Gram, kibicuję, pomagam” wsparł
już trzy osoby: Dawida Kołodzieja,
Martina Taboła i Laurę Zawadę. 12
marca gwiazdy i sportowcy, m.in.
Jerzy Dudek, znowu wyjdą na halę
MOSiR-u, aby zagrać dla potrzebującego dziecka.
- Tym razem będziemy zbierać
dla Grzesia Aleksandrzaka, 12-letniego chłopca, którego kilka miesięcy
temu potrącił samochód – mówi
Jacek. - Wszystkich serdecznie zapraszam! Zaczynamy o godz. 8.30.
Chcemy, aby to był wspaniały czas
– dla Grzesia, dla miasta, dla nas
wszystkich.
Honorowy patronat nad turniejem objął prezydent Adam Rams.

Kuźnia Nieborowska

W „Zameczku”
coraz ładniej

Zakończył się remont dachu
i zagospodarowanie poddasza w Domu
Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni
Nieborowskiej
Dyrektor Ewa Zamora nie kryje
radości z efektów remontu

D

om Pomocy Społecznej „Zameczek” jest bezpieczną przystanią dla wielu starszych i chorych
panów. To tutaj znajdują spokój,
tutaj odpoczywają od zgiełku życia.

- Nasi mieszkańcy bardzo dużo
przeżyli. Każdy z nich dźwiga ciężki
bagaż doświadczeń. Dlatego nam,
wszystkim pracownikom, zależy,
aby „Zameczek” był ich miejscem
na Ziemi. Po prostu domem... podkreśla Ewa Zamora, dyrektor
DPS.
Niezwykłą atmosferę miejsca
dopełniają coraz ładniejsze wnętrza. W grudniu 2016 roku zakończyła się realizacja projektu „Modernizacja dachu Domu Pomocy
Społecznej „Zameczek” w Kuźni
Nieborowskiej wraz zagospodarowaniem poddasza”. Koszt prac to
prawie 1 milion złotych.
- Bardzo się cieszę ze współpracy z gliwickim Starostwem Powiatowym, które dba o nas i przeznacza
sporo środków finansowych na
remonty w DPS-ie – podkreśla
dyrektor Zamora.
W ciągu kilku miesięcy robót, poddasze domu zmieniło

się nie do poznania. Tam, gdzie
wcześniej tylko suszono pranie,
teraz są kolorowe pomieszczenia
do terapii zajęciowej, suszarnia,
toaleta i pokój socjalny. Na poddasze prowadzą nowe schody, wybudowano również platformę dla
niepełnosprawnych. To nie koniec
zmian - z dawnej klatki schodowej
powstały dyżurki dla pielęgniarek i
pań pokojowych. Całość zwieńcza
zmodernizowany dach.
- Jest znacznie wygodniej i
bardziej elegancko – cieszy się
pani Ewa.
Mieszkańcom domu spodobało się nowe miejsce.
- Staramy się ce l eb rowa ć
ważne dla naszej społeczności
chwile, a taką na pewno było
otwarcie zagospodarowanego
poddasza – podkreśla dyrektor
Zamora. - Było bardzo uroczyście: przecinaliśmy wstęgę, świętowaliśmy przy kawie i herbacie.
W planach są kolejne upiększenia,
m.in. wytyczenie ścieżek edukacyjnych w parku okalających DPS.
Tekst i foto: Justyna Bajko

jb
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Knurów. Szukają szansy w telewizyjnych programach

Idole wyrosną jak na drożdżach?
K

nurów kuźnią telewizyjnych
talentów? Na to wygląda! Po
Patrycji Śmiei, która występowała w „Bitwie na głosy”, kolejna
osoba związana z naszym miastem

wyrusza na podbój talent show.
Mowa o Agnieszce Gabryś. Młodej
i bardzo utalentowanej wokalistce, obdarzonej niezwykle silnym
i, co ważne, charakterystycznym

Foto: Justyna Bajko

Agnieszka Gabryś ma w planach
„śpiewająco” oczarować jurorów „Idola”

głosem. Agnieszka wyróżnia się
spośród tysięcy młodych dziewczyn,
próbujących zrobić karierę, nie
tylko urodą, ale przede wszystkim
osobowością sceniczną. Razem z
zespołem „Agnieszka i przyjaciele”
kilkukrotnie występowała w Knurowie, m.in. podczas dni miasta i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na co dzień grupa ćwiczy w „Hard
Rock” pod okiem Krzysztofa Skowrońskiego. Niewiele jeszcze możemy
zdradzić oprócz tego, że Agnieszka
pojawi się programie „Idol”, emitowanym w telewizji Polsat.
Katarzyna Panfiluk uczy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Już
6 marca rozpocznie walkę o miano
Króla Wypieków w kulinarnym
programie TVP 2 - „Bake off. Ale
ciacho!”. Pani Katarzyna razem z
mężem prowadzi gospodarstwo turystyczne „Tiszina” na Podlasiu.
- Gotowanie dla gości, a także
dla rodziny i przyjaciół jest dla niej
wielką przyjemnością. Najczęściej w
swojej agroturystyce serwuje placki,
naleśniki, chałki, pielmieni, bułeczki,
chleby i ciasta. Dodatkowo na stole
pojawiają się tradycyjne potrawy

Powiat

Nagrody są,
czekamy na patronat

Foto: Materiały prasowe

Agnieszkę Gabryś i Katarzynę Panfiluk różni wiele:
wiek, pasja i sposób na życie, łączy udział
w telewizyjnych programach, będących szansą
na wielką popularność i niemałe pieniądze

regionalne oraz domowej roboty wędliny, przygotowywane przez męża
Katarzyny – opisują uczestniczkę
producenci programu.
Katarzyna Panfiluk przemyca
kawałek Podlasia do Knurowa. Dwa
lata temu zorganizowała w „Sztukaterii” wystawę zdjęć Jarosława
Mazura, fotografa związanego z jej

Katarzyna
Panfiluk
w programie
„Bake off.
Ale ciacho”
z pewnością
będzie też
serwować
specjały
z Podlasia

ukochaną częścią Polski. Podczas
wernisażu pani Katarzyna nie dość,
że opowiadała o Podlasiu, to jeszcze
ku uciesze gości serwowała potrawy
związane z tym regionem.
W marcu nauczycielka podzieli
się miłością do Podlasia z całą Polską!
Jb

Knurów

Śląska przyroda w obiektywie

P

ięk no, we d ł u g Zyg mu nt a
Urzęd ni ka, k nurowsk iego
fotografa, ma postać słońca odbijającego się w taf li wody, komara, co w promieniach słońca
przysiadł na wierzchołku paproci
oraz mgły, snującej się w dolinach
górskich. W kadrach chwyta ulotność natury, jej dzikość i spokój.

Pokazuje to, czego być może nikt
inny by nie dostrzegł.
Niezwykłe zdjęcia knurowianina będzie można zobaczyć już
niedługo. 1 marca o godz. 16.30
Miejska Biblioteka Publiczna (al.
Lipowa 12) zaprasza na wernisaż.
Wstęp wolny.

jb

informacja własna wydawcy

30 marca odbędzie się 13. edycja Powiatowego
Konkursu Języka Angielskiego - Mistrz Poziomu
Podstawowego
Organizatorzy konkursu, anglistki z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie, zadbały już
o ciekawe nagrody. Wśród nich są
cztery kursy językowe ufundowane
przez szkoły: Level i Focus.
- Czynimy starania, by patronat

nad konkursem objęło Kuratorium
Oświaty w Katowicach - zdradzają.
Jeśli się uda, laureaci konkursu
mogą liczyć na wpis o swoich osiągnięciach na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

/g/

foto-migawka
dka
Pracownicy i mieszkańcy Ośro
ych w
Matka Boża Uzdr owienie Chor
patr oKnur owie świętowali odpust
zynalny. Obchody rozpoczę ła uroc
wodnista msza święta, któr ej prze
ezji
czył dyrektor Caritas Archidiec
sztof
Katowickiej ksiądz prałat Krzy
gośc i
Bąk . Wśr ód zapr oszo nych
źniony
znalazł się również zapr zyja
parafii
z ośrodkiem były proboszc z
ks.
Matk i Boże j Częs toch ows kiej
cy –
Jan Buchta oraz samorządow
Piotr
zastępca prez ydenta Knur owa
Rad y
Suró wka i prze wod nicz ący
czas
Mias ta Tom asz R zepa . Pod
stkim
odpustu podziękowano wszy
prac ę
osob om zaangażowanym w
słał
prze
list
y
cjaln
Spe
dka.
ośro
także wojewoda śląski.

Jb, foto: Krzysztof Gołuch
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informacja własna wydawcy

rozrywka nr 8
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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 odr.ukazania się
23.02.2017
numeru (decyduje
data stempla pocztowego).
CZWARTEK

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 06/2017 brzmiało: „DRÓŻNICZKA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Edyta
Mielnik. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

24.02 – 1.03.2017 r.

Prawidłowe
rozwiązanie
rozrywki z nr.
PIĄTEKŚRODA
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

8

Sing
- godz. 16.00
Moonlight
- godz. 18.00
Lego Batman. Film -2D
- godz. 15.00, 17.00

informacja własna

Milczenie
- godz. 19.00

To tylko koniec świata
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10
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Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

Sergiusz Smyczek z Czerwionki-Leszczyn
ur. 9.02.2017 r., 3000 g, 50 cm

Zuzanna Jaworek z Czerwionki-Leszczyn
ur. 11.02.2017 r., 3400 g, 52 cm

Antoni Pyszny z Czerwionki-Leszczyn
ur. 14.02.2017 r., 3700 g, 55 cm

Franciszek Kowalik z Gliwic

ur. 15.02.2017 r., 3800 g, 54 cm

Miłosz Pchełka z Czerwionki-Leszczyn
ur. 10.02.2017 r., 4160 g, 54 cm

Aleksander Niedrygas z Paniówek
ur. 11.02.2017 r., 2990 g, 52 cm

Zuzanna Baranowska z Gliwic

ur. 15.02.2017 r., 3250 g, 52 cm

Mikołaj Woliński z Knurowa

ur. 15.02.2017 r., 4330 g, 56 cm

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Julian Góral z Leboszowic

ur. 11.02.2017 r., 3720 g, 51 cm

Eliza Danielczyk z Ornontowic
12.02.2017 r., 3580 g, 54 cm

Bianka Jesionek z Czerwionki-Leszczyn
ur. 15.02.2017 r., 3690 g, 53 cm

Łucja Brzeszcz z Gliwic

ur. 16.02.2017 r., 3070 g, 51 cm

Knurów. Szansa dla pani Ilony

Pomóż uratować
wzrok!

Gdy wydawało się, że świat już zawsze
będzie ciemną plamą, w życiu pani
Ilony rozbłysła nadzieja. Kosztowna
operacja może zmienić jej los. Trwa
walka z czasem

Ś

w iat pa ni Ilony to św iat
dźwięków i wypowiedzianych słów.
- Niedowidzę od najmłodszych
lat – opowiada pani Ilona. - Przy
mojej wadzie wszędzie słyszałam,
że nie ma nadziei na polepszenie,
wręcz przeciwnie – będzie znacznie
gorzej. W końcu całkowicie utracę
wzrok.
Knurowianka nie pozwala,
aby choroba zabrała jej marzenia.
Kończy psychologię, chce pomagać
innym, przede wszystkim tym,
którzy tak jak ona codziennie muszą zmagać się ze światem, którego
nie widzą.
Dzięki rozwojowi medycyny,
dla pani Ilony pojawiła się szansa.
Prywatna Klinika Okulistyczna
„Retina” rozpoczęła pionierską
technikę leczenia wzroku komórkami macierzystymi: za pomocą
zastrzyku do gałki ocznej lekarze
wprowadzają zawiesinę z komórek.
Efekty są widoczne już po kilku
miesiącach.

Pani Ilona nie pozwala sobie na
zbytni entuzjazm.
- Z pewnym niedowierzaniem
słuchałam o nowych możliwościach. Gdy tyle lat żyło się bez
nadziei... trudno tak od razu zaufać
– mówi.
Operację przeszedł już brat
knurowianki.
- Przetarł szlaki, więc może
będzie mi łatwiej – uśmiecha się
pani Ilona.
Termin zabiegu, po szeregu
badań, wyznaczono na 27 kwietnia. Niestety, radość miesza się ze
smutkiem. Przeszkodą na drodze
ku lepszemu życiu są pieniądze.
- Koszt takiego zabiegu jest bardzo wysoki. Wynosi 20 tys. złotych.
Nie jestem w stanie w tak krótkim
czasie uzbierać takiej kwoty... mówi ze smutkiem
Aby nadzieja znowu nie zgasła, pani Ilona prosi o wsparcie.
- Za każdą pomoc bardzo, bardzo
dziękuję!
Tekst i foto: Justyna Bajko

Zbiórka pieniędzy trwa na stronie: www.zrzutka.pl/vf9cnz

foto-migawka
skiego
Uczniowie knurowskiego liceum im. Ignacego Jana Paderew
cją i wystrojem
hucznie obchodzili Walentynki. Zaczęli we wtorek. Organiza
ną uwagę zaszkoły zajęła się klasa I a. Spisała się znakomicie. Na szczegól
bez użycia rąk,
sługuje akademia, którą uświetniły konkursy (jedzenie jabłek
ki przygotowane
zabawa w krzesełka). Ponadto można było zjeść przysma
dyskoteka. Każdy,
przez uczniów. Nazajutr z wieczorem odbyła się szkolna
niepytanego”.
kto wziął w niej udział, otrzymał nagrodę w postaci „dnia
Szymon Kędzier ski, foto: Monika Sontag

Hanna Ołowiak z Gliwic

ur. 16.02.2017 r., 3535 g, 53 cm

Mikołaj Sieniek z Knurowa

ur. 18.02.2017 r., 3780 g, 55 cm

Oskar Turek z Czerwionki

ur. 17.02.2017 r., 3570 g, 55 cm

Hanna Gołębska z Wilczy

ur. 20.02.2017 r., 3710 g, 57 cm

Przegląd Lokalny Nr 8 (1248) 23 lutego 2017 roku

Laura Podbioł z Gliwic

ur. 18.02.2017 r., 4160 g, 60 cm

Nadia Herdzina z Zabrza

ur. 21.02.2017 r., 2990 g, 52 cm
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06, 793 181 986

7-26/17

www.przegladlokalny.eu

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

1-8/17

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/16-41/17

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

5-26/17

Docieplenia budynków, remonty mieszkań.
Tel. 665 639 146

2-13/17

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

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

1/17-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/17-odw.

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

1/17-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214
1/17-odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399

1/17-odw.

ZDROWIE I URODA

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

1/17-odw.

DAM PRACĘ

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

3-8/17

Łazienki - projekt, remont, materiały, transport. Tel. 882 066 201
3-8/17

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

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXIX/387/17 Rady Miasta Knurów
z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Knurów,
od 1 kwietnia 2017 r. będą obowiązywały dotychczasowe ceny
i stawki opłat za świadczenie następujących usług:
1) za dostawę wody dla wszystkich Odbiorców usług obowiązuje
taryfa niejednolita, wieloczłonowa:
I taryfowa grupa Odbiorców usług: Odbiorcy rozliczani na podstawie
wskazań wodomierzy głównych:
• cena za 1 m3 dostarczonej wody:
5,59 zł netto + 8 % VAT = 6,04 zł
• stawka opłaty abonamentowej, na Odbiorcę usług, na miesiąc,
naliczana dla każdego punktu poboru wody posiadającego
wodomierz główny:
9,68 zł netto + 8 % VAT = 10,45 zł
II taryfowa grupa Odbiorców usług: Odbiorcy rozliczani na
podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych wody oraz wskazań dodatkowych wodomierzy:
• cena za 1 m3 dostarczonej wody:
5,59 zł netto + 8 % VAT = 6,04 zł
• stawka opłaty abonamentowej, na Odbiorcę usług, na miesiąc,
naliczana dla każdego punktu poboru wody posiadającego
wodomierz zainstalowany przy punkcie czerpalnym wody lub
dodatkowy wodomierz:
8,44 zł netto + 8 % VAT = 9,12 zł

• cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:
8,49 zł netto + 8 % VAT = 9,17 zł.

SPRZEDAM

Powyższa taryfa będzie obowiązywała do 31.03.2018 r.

Sprzedam 5 szt. felg stalowych 5,5Jx15.
Rozstaw śrub 4x114,3; otwór centrujący
67mm, odsadzenie ET46. Tel. 509 632 926

8/17

48/16-8/17 Y

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

CENA WODY I ŚCIEKÓW BEZ ZMIAN!

2) za odbiór ścieków dla wszystkich Odbiorców usług obowiązuje
taryfa jednolita, jednoczłonowa:

5-8/17

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

OGŁOSZENIE

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

3-26/17

M ężcz y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/17-odw.

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

2/17-odw.

Technika elektroradiologa na pół etatu
lub umowę zlecenie w Knurowie przyjmę
od zaraz planex@poczta.fm
8/17

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

INFORMACJA
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji podaje
do wiadomości wykaz nr 1/2017 lokali użytkowych przeznaczonych
do wynajmu lub dzierżawy z dnia 16.02.2017 r.
Wykaz ten wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA
przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczony na stronie internetowej BIP
Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pok. nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie informuje, że na drugi przetarg z dnia 8.02.2017 na
najem lokali użytkowych o pow. 20,69 m2, 18,83 m2 , 15,32 m2 przy
ul. Szpitalnej 8 o pow. 18,10 m2 przy ul. I Maja 6, o pow. 87,00 m2,
34,70 m2 przy ul. H. Kołłątaja 5b, o pow. 15,00m 2 przy ul. H. Kołłątaja
4b, o pow. 14,00 m2 przy ul. H. Kołłątaja 3b nie wpłynęła żadna oferta.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone
na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta. (www.knurow.bip.info.pl)
Informacji można zasięgnąć w Dziale Administracji MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18.

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

Mieszkanie do wynajęcia – 4 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, piwnica. 1200 zł + media.
Tel. 503 405 389

8/17

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

7-9/17
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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 3/GD/17 nieruchomości gruntowych przewidzianych
do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres
do 3 lat oraz
wykaz nr 2/GP/17 dot. oddania w użytkowanie wieczyste
na 99 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki
nr 3557/1, 3557/2, 3557/3 położonej w Knurowie przy ul. 1 Maja
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
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Szusowali
po „Złotym Groniu”

T

e goro cz ne Z awo dy
N a r c i a r s k o - S n o wboardowe o Puchar
Prezydenta Miasta Knurów
odbyły się na stoku Ośrodka
Narciarskiego „Złoty Groń”
w Istebnej. Organizator knurowski MOSiR - postanowił zaprosić do rywalizacji
nie tylko narciarzy, ale i tych,
którzy uwielbiają jazdę na
jednej desce.
- Zastaliśmy bardzo dobrze przygotowaną trasę, dopisała również pogoda oraz
frekwencja wśród startujących, bowiem do rywalizacji
przystąpiło około dwieście
osób - słyszymy w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Knurowie.
Rekord trasy w tegorocznych zawodach „wykręcił”
Michał Res, który na mecie
otrzymał od dyrektora MOSiR-u Krzysztofa Stolarka
pamiątkową statuetkę. Na
nagrody mogli też liczyć
inny amatorzy białego szaleństwa.

Miejsca na podium wśród
narciarzy w poszczególnych
kategoriach zajęli:
- uczniowie k las I-II i
młodsi - dziewczynki - 1.
Martyna Porembska (MSP-2),
2. Zosia Michalak (MSP-2),
3. Marta Gajówka (MSP7), - chłopcy - 1. Aleksander
Szafarz (MSP-7), 2. Daniel
Wojtanowski (MSP-9), 3. Michał Renke (MSP-9),
- uczniowie klas III-IV dziewczynki - 1. Aleksandra
Rapacz (MSP-4), 2. Amelia
Szczeszak (MSP-7), 3. Maja
Ponicka (MSP-9), - chłopcy
- 1. Jakub Nowak (MSP-2), 2.
Dominik Dudek (MSP-4), 3.
Franciszek Stężały (MSP-7),
- uczniowie klas V-VI dziewczynki - 1. Karolina Nowak (MSP-2), 2. Maja Skiba
(MSP-7), 3. Weronika Morciszek (MSP-1), - chłopcy - 1.
Mateusz Zmuda (MSP-2), 2.
Bartosz Surówka (MSP-7), 3.
Jakub Lewicki (MSP-4),
- uczniowie gimnazjum
- dziewczęta - 1. Bożena Woj-

Przegląd Lokalny Nr 8 (1248) 23 lutego 2017 roku

tanowska (MG-3), 2. Wiktoria
Cudok (MG-4), 3. Paulina Biskup (MG-3), - chłopcy - 1. Mateusz Jasto (MG-3), 2. Tomasz
Matuszek (MG-1), 3. Aleksander Szczygielski (MG-1),
- kobiety open - 1. Anna
Długosz, 2. Paulina Kapica,
3. Małgorzata Szafarz,
- mężczyźni open - 1.
Michał Res, 2. Paweł Kieś, 3.
Patryk Kapica,
Najlepsi w rywalizacja
snowboardzistów:
- uczniowie szkół podstawowych - dziewczęta - 1.
Zuzanna Wanat (MSP-9),
- chłopcy - 1. Maksymilian
Ziółek (MSP-4), 2. Kacper
Steiman (MSP-4), 3. Borys
Zakrzewski,
- uczniowie szkół gimnazjalnych - dziewczęta 1. Aleksandra Suchanek, 2.
Marta Winnicka, 3. Bożena
Wojtanowska, - chłopcy - 1.
Bartosz Chmielewski, 2. Łukasz Szopa, 3. Filip Lis.
PiSk

Foto: MOSiR
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Marek Saganowski
na trenerskiej ławce
w Knurowie

S

Marek Saganowski
usiadł na ławce
trenerskiej
w Knurowie,
ale Zbigniew
Matuszek może
spać spokojnie,
bo popularny
„Sagan” Concordii
nie poprowadzi
Foto: Piotr Skorupa

tołeczna Legia tydzień temu rozegrała
pierwsze spotkanie 1/16 finału Ligi Europy UEFA z Ajaxem Amsterdam. Dzień
wcześniej na ławce trenerskiej w Knurowie
usiadł… Marek Saganowski. To nie żart. Popularny „Sagan” gościł w Knurowie z drugą drużyną mistrzów Polski. Legia II przebywała na
zgrupowaniu w Wodzisławiu Śląskim, a mecze
kontrolne rozgrywała na obiekcie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie. Dzięki
temu mogliśmy przyjrzeć się zawodnikom, którzy jesienią ubiegłego roku mieli okazję zagrać
m.in. przeciwko Realowi Madryt w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Piłkarze stołecznego
klubu najpierw zremisowali w Knurowie 2:2 z
Rekordem Bielsko-Biała, a następnie pokonali
3:0 ROW Rybnik.
PiSk

Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie - tak pisał jakieś dwieście lat temu Stanisław Jachowicz. I
tak mówią dzisiaj przedstawiciele klubów piłkarskich, którzy nie
wyobrażają sobie zimy bez możliwości skorzystania z knurowskiego obiektu ze sztuczną murawą posiadającą certyfikat FIFA. Przyjeżdża tu Odra Wodzisław, Piast Gliwice, kilka, jak nie kilkanaście
klubów występujących w niższych ligach. To tu odbywały się treningi w ramach Piłkarskiego Diamentu, i to tu ostatnio przyjechała
Legia Warszawa. Ta sama, której prezes Bogusław Leśnodorski w
niedzielnym Cafe Futbol stwierdził, że jego drużyny, począwszy
od rezerw a kończąc na żakach, mają do dyspozycji jedno boisko.
Jedno! Klub ze stolicy, mistrz Polski, uczestnik fazy grupowej
Champions League, a dzień po wizycie rezerw Legii w Knurowie,
zespół rywalizujący w Lidze Europy. Dzień po... Ostatnio sporo
szumu w mediach o tabletce „dzień po”, którą będzie można nabyć
tylko na receptę. A to dla niektórych w potrzebie może być problem.
Problemu nie powinno być dzisiaj z kupnem pączków, chociaż jak
sobie przypomną ubiegłoroczny tłusty czwartek i kilkunastometrową kolejkę przed moją ulubioną cukiernią to chyba zdecyduję się
na konsumpcję jednego z nadzieniem różanym, dzień po. Dzień
po czwartku oczywiście. W ten sposób, jak na łasucha przystało,
pozostanę wierny tradycji i uniknę stania w kolejce.
Smacznego!

foto-migawka
Foto: Górnik Zabrze

Z obiektu knurowskiego
MOSiR-u korzystali już
reprezentanci Polski
i Włoch, często goszczą
na nim piłkarze Piasta
Gliwice i innych śląskich
klubów. W minionym
tygodniu murawę chwalili
przedstawiciele Legii
Warszawa

Foto: Piotr Skorupa

Dzień po...

przedszkoli. Górnikowi
Vouchery dla naszych dzieci ze szkół i
dawnych lat - to wpis
za
jak
ł
zagra
ł
zagra
aby
my,
życzy
wójta Pilchowic, Macieja
na jednym z portali społecznościowych
„Jorguś”.
dził
odwie
temu
dni
kilka
go
Gogulli, które

Zginął Marcin Maszka
W minioną sobotę odbyły się uroczystości pogrzebowe Marcina Maszki, który przez wiele sezonów był zawodnikiem

maja 2 016 rok u
Toma sz M ł y nek
najpierw wpisał się
na listę strzelców, a następnie
doznał poważnej kontuzji w
wyjazdowym meczu Concordii z Przyszłością Ciochowice.
Rozbrat z piłką, a dokładnie
rzecz ujmując, z występami w
meczach trwał do 15 lutego br.
Tomasz Młynek wrócił
do gry w towarzyskim meczu z Jednością 32 Przyszowice i uczcił to zdobyciem
gola. Knurowianie wygrali
to spotkanie 4:2, a do siatki
rywali trafiali jeszcze Grzegorz Górka, Piotr Buchalik i
Michał Nowosielski.
Trener Concordii Zbigniew Matuszek w wyjściowym składzie postawił na
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następujących zawodników:
Misiak, Gałązka, Michał Mikulski, Kasprzyk (testowany z
Płomienia Czuchów), Bociek,
Knot, Buchalik, Wiśniewski
(testowany z Naprzodu Żernica), Młynek, Górka, Zieliński.
Na ławce rezerwowych
rozpoczęli: Stanek, Lipka, Wyskiel, Idziaszek, Nowosielski.

Artur Łopatka nie
dla Concordii

Od początku okresu przygotowawczego z zespołem
Concordii trenował Artur
Łopatka z KS 94 Rachowice.
W sobotę trener Zbigniew
Matuszek nie mógł z niego
skorzystać. Skrzydłowy wrócił do drużyny z Rachowic,
co oznacza, że temat jego

pozyskania przez Concordię
jest już nieaktualny. W tym
miejscu warto dodać, że zawodnik ten kilka lat temu był
już zawodnikiem knurowskiego klubu.
Po raz pierwszy tej zimy w
sparingu wystąpił Łukasz Pilc.
Defensora mogliśmy zobaczyć
w spotkaniu z KS Panki, które
zakończyło się remisem 2:2.
Bramki dla knurowian strzelili niezawodni Piotr Buchalik
i Michał Zieliński.
Trener Concordii skorzystał w sobotę z 17 zawodników: Stanek, Hałas, Michał
Mikulski, Bąk, Mateusz Mikulski, Pilc, Buchalik, Knot,
Gałązka, Wyskiel, Kominiak,
Idziaszek, Lipka, Młynek,
Nowosielski, Górka, Zieliński.
PiSk

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Udany powrót Tomasza Młynka
21

Tempa Paniówki.
Marcin Maszka zginął
w wypadku samochodowym. Miał 30 lat.

Artur Łopatka drugi raz do tej samej rzeki nie wejdzie,
a to oznacza, że wiosną nie zagra w barwach Concordii
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Foto: Waldemar Jachimowski

IPA znowu liderem

Zawodniczk i k nurowskiego Fight Clubu zostały
medalistkami Mistrzostw
Polski Młodzieżowców i Juniorów Ju-Jitsu Fighting Ne-waza. Ze złotym medalem
z Mysłowic wróciła Alicja
Stypułkowska, a z brązowym
– Wiktoria Kamieniak. Obie
podopieczne Pawła Bańczaka
wystąpiły w kategorii 52 kg.
W krajowym czempionacie wystąpił również fighter
Mateusz Zakrzewski.
PiSk

Foto: Fight Club

Złoto i brąz

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej
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Fragment meczu Tritech - IPA Knurów

Waldemar Jachimowski

16. KOLEJKA Z 20 LUTEGO 2017:
TKKF Mistral Intermarché – Team Stalmet 1:4 (1:3)
J. Nowak – A. Suchiński 2, M. Mularczyk, D. Kraska
żółta kartka: D. Bartoszewicz (TKKF Mistral Intermarché).
Tritech – IPA Knurów 3:6 (1:3)
K. Przybylski 2, S. Napierała – G. Brózda 3, Ł. Spórna, M. Rozumek,
J. Stępień
żółte kartki: K. Przybylski, B. Lewandowski (Tritech) – Ł. Spórna
(IPA Knurów) – dwie, czerwona kartka: Ł. Spórna.
Bud-Expert Team – Paderek Team 3:6 (0:1)
A. Czerkies, L. Kastelik, K. Paczkowski – B. Czopek 3, M. Nowosielski, J. Bajer, P. Burliga
żółta kartka: P. Burliga (Paderek Team).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

STRZELCY
Ariel Mnochy
Łukasz Spórna
Michał Szczurek
Paweł Mastyj
Jarosław Stępień
Dawid Wiercioch
Kacper Idziaszek
Grzegorz Górka
Maciej Stopa
Adrian Zabłocki
Marcin Rozumek
Krystian Boroń
Przemysław Jędrzejczak
Łukasz Pilc
Jacek Nowak
Mateusz Mularczyk
Szymon Szulc
Mateusz Bogumiło
Damian Kraska
Kamil Paczkowski
Leszek Kastelik
Robert Kasiński
Bartosz Lewandowski
Dariusz Flis
Tomasz Dura
Grzegorz Krusiński
Przemysław Zagórski
Radosław Jachimowski
Michał Nowosielski
Grzegorz Brózda

14
13
13
14
14
14
14

32
29
27
23
12
10
5

87-46 10
87-46 9
60-38 8
86-50 7
46-76 4
35-91 3
37-91 1

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

2
2
3
2
0
1
2

2
2
2
5
10
10
11
26
22
17
17
17
16
16
15
12
11
11
9
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6

Foto: Fight Club

o pięciu tygodniach na
pozycję lidera rozgrywek Miejsk iej Lig i Pi ł k i
Nożnej Halowej powrócił
zespół IPA Knurów wykorzystując fakt, iż dotychczasowy lider, Vibovit, zgodnie
z terminarzem pauzował.
W poniedzia łek druży na
Marcina Rozumka i Łukasza Spórny pokona ła nie
bez trudu osłabiony Tritech, w sk ładzie którego
zabrakło trzech czołowych
graczy. Pomimo kłopotów
kadrowych zespół Wojciecha Górki nawiązał walkę z
mistrzem i jeszcze w przedostat niej minucie meczu
przegrywał tylko 3:4.
Aby zdobyć trzy punkty,
równie mocno napracował
się trzeci z kandydatów do
mistrzostwa, Team Stalmet.
„Stalowi ” pokonali ekipę
TK K F-u, która toczyła z
nimi równorzędny pojedynek, ale ustępowała skutecznością.
W t rz eci m meczu tej
kolejki spotkały się ostatnia
i przedostatnia drużyna w
tabeli. Pojedynek o szóste
miejsce w ygra ł beniaminek, Paderek Tea m, odnosząc trzecie zwycięstwo
w sezonie. Pokonany Bud-Expert Team „umocnił
się” na ostatnim miejscu i
trudno będzie mu je opuścić
do końca rozgrywek, gdyż
czekają go jeszcze mecze
z IPA, Teamem Stalmet i
Tritechem.

Medalistki mistrzostw Polski mają wsparcie
w męskiej części knurowskiego Fight Clubu

Pierwsze koty za płoty
D

wóch zawodników Spartana Knurów wystartowało w Amatorskiej Lidze
MMA 126 o Puchar Śląska w
Świętochłowicach. Zarówno
Adam Długaszek, jak i Daniel
Skrzypczak dopiero rozpoczynają swą przygodę z tą trudną

dyscypliną. Adam Długaszek
wystartował w kategorii 70 kg
NO GI (białe pasy) i pierwszą
walkę przegrał, z kolei drugą
wygrał i ostatecznie zajął trzecie miejsce.
Daniel Skrzypczak zaprezentował się w kategorii

70 kg (pierwszy krok) i zanotował dwie porażki.
- Przegrana nie zawsze
oznacza porażkę. Ona uczy, że
nigdy nie wolno się poddawać
i trzeba walczyć dalej - mówią
w knurowskim Spartanie.
PiSk

PROGRAM 17. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 27 LUTEGO):
IPA Knurów – Bud-Expert Team (19.30), Team Stalmet – Tritech
(20.15), TKKF Mistral Intermarché – Vibovit (21.00).

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

Foto: Spartan

P

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska
(mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu) DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu) WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk,
Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu Skład komputerowy własny.
Druk: Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl,. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Przegląd Lokalny Nr 8 (1248) 23 lutego 2017 roku

15

www.przegladlokalny.eu

Sylwetka

Szedłem jak taran,
ale było warto
G

dy w roku 1994 doktor nauk medycznych
Marek Sitkiewicz obejmował funkcję ordynatora
oddziału polożniczo-ginekologicznego, szpitalna rzeczywistość była zupełnie inna
niż dziś. Na oddziale sale dla
pacjentek były wieloosobowe,
sanitariaty wspólne w niewystarczającej liczbie, brakowało
pokoju zabiegowego na położnictwie. Oddział mieści się
w budynku z początku XX
wieku i aż prosiło się o remont.
Udało się dzięki wsparciu
sponsorów, zarówno firm prywatnych, jak i gmin (pomogły
gminy Knurów, Gierałtowice,
Czerwionka i Ornontowice).
Na przełomie lat 1999 i 2000
przeprowadzono generalny
remont: wykafelkowano i pomalowano cały oddział i porodówkę, którą wyposażono
w specjalne łóżka porodowe
sterowane pilotem, wannę do
porodu w wodzie oraz KTG
do monitorowania porodów.
Utworzono pracownię USG,
dla pacjentek leżących na oddziale i przychodzących z zewnątrz oraz noworodków. Po
remoncie pokoje były bardziej

kameralne – dwu- i trzyosobowe, wyposażone w nowe
meble, sprzęt RTV, sanitariaty,
a dla noworodków – mobilne
łóżeczka. Ta modernizacja była
podyktowana zmianą w postępowaniu z kobietą rodzącą i jej
dzieckiem. Wprowadzono system rooming-in – odtąd matki
i dziecko mogą przebywać
razem przez całą dobę. Umożliwiono odbywanie porodów
w znieczuleniu zewnątrzoponowym, miejscowym i wziewnym, stosując gaz rozweselający. Wprowadzono możliwość
prowadzenia porodów siłami
natury, w wodzie i cięć cesarskich w obecności osób
najbliższych (porody rodzinne). Utworzona przy oddziale
szkoła rodzenia, prowadzona
przez lekarzy i położne pracujących na oddziale, wpłynęła
znacznie na spadek porodów
zabiegowych.
Lata 90. to początek akcji Rodzić po Ludzku, która
wybitnie przyczyniła się do
zmiany sytuacji na polskich
porodówkach. Ordynator nie
miał wątpliwości, że trzeba
do niej przystąpić. Po trzech
latach intensywnych szkoleń,

opartych o materiały WHO,
w 2000 roku knurowski oddział otrzymuje wyróżnienie
w akcji Rodzić po Ludzku,
a rok później zdobywa tytuł
Szpitala Przyjaznego Dziecku.
Trafia do czołówki oddziałów
polożniczo-ginekologicznych
w Polsce, co szybko przekłada
się na większą liczbę porodów.
- Gdy zdawaliśmy egzamin
do tytułu Szpitala Przyjaznego Dziecku, komisja WHO
z Warszawy spędziła u nas
trzy dni – opowiada ówczesny
ordynator. – Pierwszym sygnałem, że jest tak jak powinno,
były słowa przewodniczącej
komisji. Powiedziała: „jak
tylko weszliśmy na oddział,
wiedzieliśmy, że jest dobrze, bo
nie słyszeliśmy płaczu dzieci”.
Rzeczywiście, dawniej wchodząc na oddział położniczy,
słyszało się płacz dzieci. Bo
one były pozbawione ciepła,
kontaktu z matką. A odkąd
wprowadziliśmy rooming-in,
jest spokój jak w sanatorium.
Duże zmiany zaszły również w ginekologii, która dzięki nowoczesnemu sprzętowi,
diagnostyce i doświadczeniu
lekarzy umożliwia skutecz-

- Wychodzę z założenia, że lekarz musi lubić drugiego
człowieka - mówi dr n. med. Marek Sitkiewicz

niejsze leczenie i profilaktykę.
Wyposażono oddział w laparoskopię (1995 r.), histeroskopię, kolposkopię, wprowadzono badania cytologiczne jako
scrining w profilaktyce raka
szyjki macicy. Oddział stawia
dziś na małoinwazyjne zabiegi
operacyjne (laparoskopowe).
W związku z tym ordynator
wysłał jednego z asystentów
na szkolenie w zakresie laparoskopii ginekologicznej
do Strasburga. Z nabytej tam
wiedzy skorzystali potem
(i korzystają nadal) wszyscy
asystenci tutejszej ginekologii. Oprócz tego lekarze
brali i biorą udział w licznych
szkoleniach laparoskopowych,
histeroskopowych, kolposkopowych w Polsce. Do palety
zabiegów operacyjnych ordynator Sitkiewicz wprowadził

również operacje z zakresu
ginekologii onkologicznej.
W trakcie jego długoletniej
pracy prowadzony przez niego oddział został akredytowany do specjalizowania
lekarzy w zakresie ginekologii
i położnictwa, wpisany na
listę ministra zdrowia. W tym
czasie specjalizację zdobyło
siedmioro lekarzy. Po 22 latach kierowania oddziałem
dr n. med. Marek Sitkiewicz
przekazał stery swojemu następcy, a zarazem uczniowi
– nowym ordynatorem od
listopada jest lek. Krzysztof
Arabski. Jednak długoletni
ordynator, choć jest już na
emeryturze, nadal pracuje
na oddziale w charakterze
konsultanta, operuje, służy
radą i doświadczeniem swoim
kolegom. Widać, że należy

Foto: Mirella Napolska

- Wiele trzeba było zmienić w naszej
mentalności i postępowaniu z rodzącą
kobietą, co było znacznie trudniejsze
niż zakup nowego sprzętu – wspomina
dr n. med. Marek Sitkiewicz, były wieloletni
ordynator oddziału ginekologiczno
-położniczego w Knurowie

do grona szczęśliwców, dla
których zawód jest pasją. - Nie
wyobrażam sobie, by pracować
niesolidnie – przyznaje doktor
Marek Sitkiewicz. – Wychodzę
z założenia, że lekarz musi
lubić drugiego człowieka. Jeśli
nie lubi, niech robi coś innego.
Powołanie, misja – choć to dziś
wyświechtane słowa i nie lubię
ich używać, ale z zawodem
lekarza mają wiele wspólnego.
Trzeba do tego serca. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim państwu,
którzy ze mną pracowali przez
te 22 lata za trud ciągnięcia wozu, nie zawsze pełnego
szczęścia, nadziei, radości,
bowiem uczestniczyliśmy nie
tylko w narodzinach dzieci, ale
i w leczeniu naszych pacjentek.
MiNa

informacja własna wydawcy
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