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Żołnierze wyklęci żyją w pamięci

W niedzielę wypadał Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W kilku
miastach aglomeracji odbyły się uroczystości. O żołnierzach niezłomnych
pamiętano też w Knurowie

Ś

więto ustanowił 1 marca 2010 r.
Sejm RP. Jego celem jest upamiętnienie żołnierzy polskiego podziemia
niepodległościowego i antykomunistycznego, głównie okresu 1944-1947.
Partyzantów, sprzeciwiających się sowietyzacji Polski i podporządkowaniu
jej Związkowi Radzieckiemu.
W czasach PRL ten ruch partyzancki określany był mianem „reakcyjnego podziemia”. Dzisiaj mówimy
o nich jako o żołnierzach „wyklętych”,
„niezłomnych” bądź „drugiej konspiracji”.
Ich liczba szacowana jest na 120180 tys. Około 7 tys. z nich zginęło.
Ostatni – Józef Franczak, ps. „Lalek”
– zginął 18 lat po wojnie, w 1963 r. w
obławie w Majdanie Kozic Górnych
(woj. lubelskie).
Święto po raz pierwszy było obchodzone 1 marca 2011 roku. Data
miała wymiar symboliczny – 60 lat
wcześniej został wykonany wyrok
śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Odbywające się po raz piąty święto powoli zyskuje na popularności.

informacja

Pamięć o żołnierzach wyklętych odżywa – na zdjęciu uroczystości przed pomnikiem powstańców śląskich w Knurowie

W kilku miejscowościach regionu
odbyły się uroczystości poświęcone
żołnierzom wyklętym. W Skoczowie
na rynku odbył się apel poległych, a w
teatrze projekcja filmu „Inka 1946”. W
Raciborzu przygotowano rekonstrukcję odbicia żołnierza AK z Urzędu Bezpieczeństwa, a w Tychach odtworzono
odbijanie więźniów z rąk NKWD i UB.

Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych
odbył się w Jaworznie.
W Knurowie w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
z inicjatywy Gazety Polskiej – Klubu
Ziemi Gliwickiej zostało odprawione
nabożeństwo „w intencji zabitych,
zamordowanych i zmarłych żołnierzy podziemia niepodległościowego,
walczących z sowieckim okupantem i
utrwalaczami władzy ludowej na terenach dzisiejszej Polski i w jej przedwojennych granicach”. Po mszy uczestnicy przeszli – w asyście orkiestry
kopalni „Knurów”, harcerzy, pocztów
sztandarowych i klasy mundurowej
ZSZ nr 2– przed pomnik powstańców
śląskich. Złożono kwiaty, odbył się
apel poległych.
Zwieńczeniem uroczystości było
popołudniowe spotkanie w knurowskiej kawiarni Maszkiety, w trakcie
którego przypomniano działalność
żołnierzy wyklętych.
/bw/

Foto: Maria Kuśnierz

Ważne

Informacja Drugiego Urzędu
Skarbowego w Gliwicach
W
związku z licznymi pytaniami
dotyczącymi wstępnego wypełniania zeznań rocznych (PFR) PIT-37
od połowy marca 2015 r. informujemy,
iż jest to jedynie dodatkowa pomoc,
udogodnienie w rozliczeniach, a nie
złożenie zeznań podatkowych za podatników przez administrację podatkową (urząd skarbowy). Jest to wyłącznie propozycja rocznego rozliczenia,
przygotowana przez administrację podatkową. Skorzystanie z tej propozycji
nie jest obowiązkiem (przymusem)
dla podatnika. Jest to jedynie jeden z
dodatkowych sposobów na złożenie
zeznań PIT-37, które można nadal
składać na dotychczasowych zasadach
– od 1 stycznia do 30 kwietnia przez
system e-Deklaracje lub papierowo.
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) PIT-37 sporządzone
będzie wyłącznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, otrzy-

manych od płatników PIT. Uwaga!
Nie obejmie ono m.in. przychodów
otrzymy wanych od organów rentow ych (np. ZUS). Jeśli podatnik
otrzymał przychody od organów
rentowych, winien je uwzględnić w
zeznaniu lub dopisać do wstępnie
wypełnionego zeznania [PFR] PIT-37.
Źródłem danych dla przygotowywanych przez administrację PFR
są wyłącznie informacje przesyłane
do administracji podatkowej przez
płatników – PIT-11, PIT-8C, PIT-R za
2014 r., a więc podatnicy znajdą tam
tylko informacje o swoich dochodach,
przychodach, zaliczkach i składkach.
Jeśli będą chcieli skorzystać z ulg czy
przekazać 1 % podatku na OPP, będą
to musieli do PFR dopisać. Rozliczenie
wstępne PFR dostępne będzie w części
ogólnodostępnej Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).
/-/

Zdrowie

Całodobowa infolinia NFZ

801 002 903 - dla telefonów stacjonarnych
i 32 790 09 03 – dla komórek – to numery
całodobowej informacji telefonicznej,
uruchomionej przez Śląski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu

I

nfolinia czynna jest siedem dni w
tygodniu. Pozwala uzyskać informacje na temat:
zasad i miejsc wykonywania
świadczeń medycznych (gdzie się
leczyć);
karty EKUZ i eKUZ (obowiązującej w województwie śląskim
elektronicznej karty ubezpieczenia
zdrowotnego);
potwierdzenia prawa do świadczeń (eWUŚ) i praw pacjenta;

adresów i godzin otwarcia Sekcji
i Delegatur Śląskiego OW NFZ;
średniego czasu oczekiwania
świadczenia opieki zdrowotnej i
wolnego terminu udzielania świadczeń (kolejki oczekujących);
pakietu onkologicznego.
Zmieniła się lokalizacja Działu
Skarg i Wniosków. Od ubiegłego
czwartku jego siedziba znajduje się
w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(tel. 32 735 05 45).
/bw/

Knurów

Nerwy puszczają po północy

W ubiegły poniedziałek, nieco po północy, przy ul. Kapelanów Wojskowych
doszło do awantury pomiędzy dwoma mężczyznami

R

reklama

ozjemczej roli podjął się patrol Straży Miejskiej i Policji. Jak się okazało,
sprawca sprzeczki był pod wpływem
alkoholu. Perswazje nie skutkowały,
nadal zachowywał się agresywnie i
arogancko. Mundurowi zdecydowali, że
powinien trafić do Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. Pozostał tam do wytrzeźwienia. Dalsze czynności prowadzi
Komisariat Policji w Knurowie.
Kilka dni wcześniej, także po północy, nerwy puściły małżonkom w
mieszkaniu przy ul. Spółdzielczej. Na
miejsce udał się patrol Policji i Straży
Miejskiej. Tym razem funkcjonariuszom udało się skłonić pokłóconych do

spokoju. Poprzestali na pouczeniach.
Środek nocy nie wszystkim służy,
czego kolejnym dowodem była sytuacja
w domu przy ul. Dworcowej. I tutaj, tuż
po północy, doszło do awantury. Tym
razem na klatce schodowej posprzeczali się sąsiedzi. Wizyta mundurowych
skutecznie ochłodziła gorące głowy.
Skończyło się na pouczeniu.
Interwencja strażników miejskich
okazała się też niezbędna w lokalu przy
ul. Kapelanów Wojskowych. Znajdującym się w restauracji dał się we znaki
głośno i arogancko zachowujący się
mężczyzna. Jak się okazało, emocje
wzburzał wypity przezeń alkohol.

Strażnicy uznali, że konieczne jest
przewiezienie awanturnika do Komisariatu Policji. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.
Nietrzeźwy pacjent dał „popalić”
obecnym w niedzielny wieczór na izbie
przyjęć w szpitalu. Mężczyzna głośno
krzyczał, a nie szczędził przy tym wulgaryzmów. Interweniowali strażnicy
miejscy. Pacjent wymagał hospitalizacji, toteż musieli poradzić sobie na
miejscu. Udało im się przytemperować
nerwowego pana. Ale sprawa się nie
kończy. Gdy się wyleczy, będzie musiał
tłumaczyć się ze swojego zachowania w
siedzibie Straży Miejskiej.
/bw/

ogłoszenie

INFORMACJA
Miejski Zespół Gospodarki Lokaloweji Administracji
w Knurowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
Podinspektora do Działu Opłat i Windykacji,
szczegóły na stronie http://www.knurow.bip.info.pl/ w zakładce
Jednostki Organizacyjne/MZGliA/Ogłoszenia o naborze pracowników
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Więcej
o deputacie

Sprawa deputatu dla emerytów
górniczych nadal budzi wiele pytań
i wątpliwości. Na prośbę Czytelników do tematu wrócimy w jednym
z najbliższych wydań PL.
/b/

Przegląd Lokalny Nr 9 (1147) 5 marca 2015 roku

AKTUALNOŚCI
Foto: Archiwum

www.przegladlokalny.eu

- Razem z tymi samochodami
spłonął nasz spokój
- mówią szczygłowiczanie

Wołanie
o sprawiedliwość

D

ramat kobiety trwał 8 lat
i rozgrywał się w czterech
ścianach. Sprawcą był jej
ex-mąż z w yraźnym problemem
alkoholowym. Nie było świadków
toksycznej relacji, którzy by zareagowali - dorosłe dzieci wyfrunęły z
rodzinnego gniazda.

Mija 9 miesięcy od pożarów w Szczygłowicach.
W czerwcu, w ciągu tygodnia spłonęły trzy samochody. Policja
od początku podejrzewała podpalenia i typowała sprawcę.
Zebrane dowody nie wystarczyły, aby komukolwiek postawić
zarzuty. - Śledztwo zostało umorzone, ale działania operacyjne
trwają - zapewnia podinsp. Maciej Kawa, komendant
Komisariatu Policji w Knurowie
Może lepiej od razu zróbmy składkę,
niech każdy da po 5 zł na bandytów.
Ułatwimy im zadanie, a sami będziemy mieli spokój. Ja tak nie mogę. Nie
wolno mi. Trzeba być człowiekiem, a
nie tchórzem.
Pan Piotr kupił stary samochód,
aby mieć czym jeździć po towar. Parkuje tam, gdzie zwykle - na parkingu
przy ul. Staszica.
- Jak podjeżdżam swoim autem,
to inni kierowcy odjeżdżają. Boją się
koło mnie stać. Przecież wtedy razem
z moją osobówką, jakby przy okazji,
spłonął samochód sąsiadki - opowiada szczygłowiczanin.
Pan Piotr ma żal do policji. Od
początku nie miał wątpliwości, kto
stał dla podpaleniami: - Wszyscy to
wiedzą. Ludzie nie pytają mnie, kto
to zrobił, ale czy już mu udowodnili.
Nie udowodnili... A sprawca śmieje
mi się w twarz, z miną, że gówno mu
zrobię. I ma rację, niestety.
Komendant Maciej Kawa tłumaczy, że od typowania do udowodnienia komuś winy daleka droga.
Obiecuje jednak, że to nie koniec
działań policji.
- Śledztwo for malnie zostało
umorzone, ale to nie znaczy, że nic
w tej sprawie nie robimy - zaznacza.

Pastwił się
nad byłą żoną

Mimo że byli już po rozwodzie,
to nadal mieszkali pod jednym
dachem. Wtedy 51-latek zgotował
swojej byłej żonie piekło. Tydzień
temu, na wniosek prokuratora,
agresor zabrał najpotrzebniejsze
rzeczy i wyniósł się z mieszkania

Szczygłowice. Policja umorzyła śledztwo w sprawie podpaleń

Przypomnijmy. Do pierwszego
pożaru doszło w nocy z 7 na 8 czerwca 2014 roku. Około godz. 4 straż
pożarna otrzymała zgłoszenie, że
na parkingu przy ul. Staszica płonie
samochód dostawczy. Kilka dni później scenariusz się powtórzył - tym
razem ogień strawił dwa samochody
osobowe.
Pomimo upływu czasu w Szczygłowicach nie milkną echa czerwcowych wydarzeń. Podobno po dzielnicy krąży piosenka o płonących
samochodach...
- Pewnie, że pamiętamy. Przecież
było o tym głośno - mówi szczygłowiczanka. - Pożar za pożarem. Razem
z tymi samochodami spłonął nasz
spokój. I jeszcze zamiast skazać tego
bandytę, co to zrobił, to pozwalają mu
chodzić wolno.
Pan Piotr, poszkodowany, stracił
dwa samochody, spokój i zdrowie.
- Już dwa razy byłem w szpitalu.
Za dużo stresu, ciśnienie za wysokie
- mówi szczygłowiczanin.
Nie było mu łatwo wrócić do
dawnego życia - handlu na pobliskim
targowisku. Wrócił, bo jak mówi, nie
da się zastraszyć.
- Jeśli wszyscy zaczniemy się bać
gangsterów, to co to będzie za świat?

Knurów. Agresorowi grozi 5 lat więzienia

Szczygłowiczanin chce sprawiedliwości.
- Pójdę do prokuratury, zgłoszę
się do telewizji. Nie zamierzam tego
tak zostawiać - zapowiada pan Piotr.
- Podpalaczy musi spotkać kara.
jb

Przemoc psychiczna, jaką stosował agresor, nie zostawiała śladów.
Mężczyzna podporządkował
sobie kobietę. Poniżał ją, wulgarnie
wyzywał, szarpał, popychał, groził
pozbawieniem życia i bił.
Toksyczna relacja nie uszła
uwadze pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Knurowie. Zgłosili sprawę Policji.
- Przesłuchaliśmy świadków,
zebraliśmy materiał dowodowy i
zatrzymaliśmy podejrzanego - informuje podinsp. Maciej Kawa,
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie.
Mężczyzna przyznał się do

stawianych mu zarzutów. Decyzją
prokuratora został zmuszony do
natychmiastowego opuszczenia
mieszkania. Nie może zbliżać się
do byłej żony, objęto go też dozorem policyjnym.
51-latka czeka teraz proces
karny, grozi mu do 5 lat więzienia.
Uwolnienie się od oprawcy
bywa dla ofiary niezwykle trudne.
Komendant Kawa wspomina kobietę, która - kierując się impulsem
- przyszła do komisariatu i zgłosiła
przemoc. Miała już dość. Kiedy
zaczęła o wszystkim opowiadać ze
szczegółami, nabrała wątpliwości,
czy aby na pewno mąż jest wszystkiemu winien. Do tego doszedł
jeszcze wstyd przed sąsiadami. W
efekcie kobieta wycofała się.
Policja namawia, by zgłaszać
przypadki znęcania się nad rodziną. Tylko szybka reakcja pozwala
uniknąć większych tragedii.
/pg/
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Knurów. Komisja Rewizyjna zakończyła pracę

„Stałe zamieszkanie”
na cenzurowanym
W poniedziałek Komisja Rewizyjna Rady Miasta
zakończyła postępowanie wyjaśniające w sprawie
„stałego zamieszkania” czworga radnych. Wkrótce
efekty pozna i wypowie się Rada Miasta, potem głos
będzie należeć do wojewody
Przypomnijmy. 29 grudnia 2014 roku
do wojewody wpłynęło zawiadomienie,
wedle którego radni Robert Furtak,
Barbara Gawlińska-Twardawa, Tomasz
Rzepa i Marek Sanecznik mieliby rzekomo w dniu wyborów nie zamieszkiwać
na terenie Knurowa. Gdyby tak było, nie
mieliby prawa wybieralności. Krótko mówiąc: nie mogliby pełnić funkcji radnych.
19 stycznia 2015 roku wojewoda powiadomił o sprawie Radę Miasta. Na sesji 28
stycznia Rada przyjęła uchwałę w sprawie
„zbadania zarzutów zawartych w zawiadomieniu organu nadzoru z dnia 19.01.2015 r.”.
Jej istotą było zlecenie „Komisji Rewizyjnej
zbadania, czy radni Barbara Gawlińska-Twardawa, Marek Sanecznik, Tomasz
Rzepa i Robert Furtak naruszyli art. 11 §
1 pkt 5 w zw. z art. 10 § 1 pkt 3 lit a ustawy
z dnia 5.01.2011 r. Kodeks wyborczy (...) i w
związku z tym utracili prawo wybieralności
lub nie posiadali go w dniu wyborów”.
W międzyczasie do RM wpłynęło też
pismo z gliwickiej prokuratury. Informuje w nim o podobnym zawiadomieniu,
dotyczącym „stałego zamieszkania”, i
wnosi o odniesienie się do sprawy.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła
postępowanie. W poniedziałek zakończyła pracę.
Oparła się o pisemne wyjaśnienia złożone przez poszczególnych radnych oraz
dokumenty otrzymane z Urzędu Miasta
(m.in. dotyczące zameldowania, obowiązku
podatkowego, opłat za odpady, spełniania
przez dzieci obowiązku szkolnego).
- Komisja ustaliła, że sprawa „stałego
zamieszkania” (...) była przedmiotem
weryfikacji Miejskiej Komisji Wyborczej
na etapie zatwierdzania list kandydatów,
która nie znalazła podstaw do kwestionowania ich prawa wybieralności do Rady
Miasta w Knurowie – czytamy w protokole
końcowym przyjętym we wtorek, 3 marca.
Czynności sprawdzające dotyczące
miejsca zamieszkania przeprowadzono odrębnie w stosunku do każdego z
radnych. Poniżej publikujemy obszerne
fragmenty protokołu.
***

Radny Marek Sanecznik

jest zameldowany na pobyt stały w
Knurowie przy ulicy (...) [nazwa i numer
zastrzeżone ze względu na ochronę danych osobowych - dop. red.] od (...) do
nadal. Jest płatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów,
uiszcza opłaty za odpady komunalne z
nieruchomości położonej przy ulicy (...).
Ponieważ w dokumentach będących
przedmiotem analizy, a także pisemnym
oświadczeniu radnego z dnia 16.02.2015
r. brak jest informacji na temat spełnienia
obowiązku szkolnego przez dzieci radnego,
Komisja Rewizyjna poprzez Biuro Rady,
wystąpiła do radnego Marka Sanecznika o
udzielenie informacji w tym zakresie.
Radny Marek Sanecznik odmówił
udzielenia informacji odnośnie do spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci.
W przedłożonym pisemnym wyjaśnieniu z dnia 16.02.2015 r. radny oświadczył między innymi, że zamieszkuje na
terenie miasta Knurów pod adresem (...),
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które stanowi jego centrum życiowe. W
związku z powyższym posiada wszystkie
prawa, jakie przysługują z tytułu zamieszkiwania na terenie gminy Knurów,
w tym do prawa wybieralności.
W okresie wyborczym oraz w trakcie
samych wyborów nikt nie kwestionował
jego prawa wybieralności i nie było żadnych protestów wyborczych związanych
z jego miejscem zamieszkania. W jego
ocenie kwestia zamieszkania wypłynęła
dopiero po wyborach i jest wynikiem frustracji kontrkandydata, który startował
z tego samego okręgu i nie dostał się do
Rady Miasta. Wyjaśnia, że w Knurowie
się urodził, tutaj mieszka, ma rodzinę,
znajomych i przyjaciół, z którymi utrzymuje kontakty towarzyskie, a także w
większości dokonuje zakupów w lokalnych sklepach.
Od samego początku swojego życia
zawodowego płacił i płaci podatki jako
zamieszkały w gminie Knurów. Na potwierdzenie zamieszkania w Knurowie
przedkłada kserokopie: zaświadczenie i
dokumenty związane z zamieszkaniem.
Potwierdzeniem tego zamieszkania
w Knurowie przy ul. (...) jest również
korespondencja z organami samorządowymi oraz administracją państwową
i dokumenty związane z rozliczeniami
podatkowymi i kontrolą. Tutaj także
prowadzi działalność gospodarczą od
2002 r. oraz działa społecznie: należy i posiada honorowy tytuł Sympatyka Śląskiej
Grupy Wojewódzkiej IPA Regionu IPA
Knurów oraz działa w organizacji pozarządowej pn: Stowarzyszenie Knurowska
Inicjatywa Obywatelska. We wszystkich
instytucjach bankowych, finansowych i
ubezpieczeniowych oraz zakładach pracy, gdzie jest zatrudniony, jako miejsce
zamieszkania podaje Knurów, ul. (...). Na
terenie Knurowa korzysta także ze służby zdrowia. Na potwierdzenie swojego
zamieszkania przy ul. (...) przedkłada
oświadczenie pani (...). Radny oświadcza,
że w Knurowie realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe. Na potwierdzenie
swojego zamieszkana w Knurowie do pisemnych wyjaśnień dołączył kserokopie
następujących dokumentów: * kserokopia
dowodu osobistego, * kserokopia aktu
notarialnego o nabyciu nieruchomości i
wypis z ksiąg wieczystych domu i działki
w Knurowie przy ul. (...), * zaświadczenie
o zameldowaniu na pobyt stały, * kserokopia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z dnia (...) wraz z dowodami wpłat za tę
usługę, * kserokopia umowy na dostarczanie energii elektrycznej, * kserokopia
na dostawę wody, * rachunek nabycia
węgla do celów grzewczych, * kserokopia
deklaracji podatkowej za 2013 rok – adres
zamieszkania Knurów (...), * kserokopia
decyzji podatkowej Burmistrza (...) –
adres zamieszkania Knurów (...), * kserokopia decyzji podatkowej (...) – adres
zamieszkania Knurów (...), * kserokopia
protokołu z kontroli przeprowadzonej
przez Dyrektora Kontroli Skarbowej w
Katowicach z dnia 12.09.2014 r. – adres
zamieszkania Knurów (...), * w swoim
oświadczeniu radny Marek Sanecznik

informuje, iż siedzibą prowadzonej działalności gospodarczej, której głównym
udziałowcem jest jego żona, jest posesja
w Knurowie przy ulicy (...) – wypis z KRS.

Radna Barbara
Gawlińska-Twardawa

jest zameldowana na pobyt stały przy
ul. (...) do nadal oraz na pobyt czasowy
ponad 3 miesiące w Knurowie przy ul.
(...). Jest płatnikiem podatku od nieruchomości na terenie miasta Knurów,
uiszcza opłaty za odpady komunalne jako
właścicielka nieruchomości przy ul. (...).
W przedłożonym pisemnym wyjaśnieniu radna oświadczyła, że stale zamieszkuje na terenie gminy Knurów przy
ul. (...). Oświadczyła, że jest właścicielką
nieruchomości z domem mieszkalnym w

Ustalenia i wnioski
zostaną przekazane
zarówno do
prokuratury, jak
i do wojewody,
któremu przysługuje
ocena przebiegu
postępowania
i jego efekty
Knurowie przy ulicy (...) od 1988 r., zatem
od 27 lat, w tym jedyną właścicielką od
2011 r., na dowód czego przedkłada odpis
z Księgi Wieczystej. Jest zameldowana pod
tym adresem od 1991 r., zatem od 24 lat.
Wyjaśnia, że nieprzerwanie odprowadza
podatek od nieruchomości na rzecz miasta Knurów, a także ponosi wszelkie inne
opłaty związane z utrzymaniem domu, np.
za media, na dowód czego przedkłada ksero
dokumentów. Córka uczęszczała do szkoły
podstawowej i gimnazjum – w Knurowie.
Nadto jest właścicielką lokalu mieszkalnego
w Knurowie, gdzie radna jest zameldowana
na pobyt czasowy (...). Oświadcza, że gmina
Knurów stanowi ośrodek jej interesów majątkowych i osobistych. Tutaj realizuje swoje
podstawowe funkcje życiowe: mieszka,
odpoczywa, spotyka się z rodziną, stołuje,
przechowuje swoje rzeczy codziennego
użytkowania. W Knurowie koncentruje
się również jej miejsce pracy; pracuje jako
lekarz POZ, co obejmuje opiekę stacjonarną, tj. przyjmuje pacjentów, realizuje
wizyty domowe, dyżuruje. Z knurowską
służbą zdrowia jest związana od 1992 r.,
a przez kilkanaście lat miejscem pracy był
szpital w Knurowie. Obecnie jej czynne
życie zawodowe toczy się w mieście codziennie pomiędzy 7:30/8:00 a 19:00/19:30
(czasem dłużej). Na terenie gminy Knurów
prowadzi także od ok. 10 lat działalność
gospodarczą, tj. Gabinet Lekarski. Ponadto wskazuje, że obowiązek podatkowy
realizuje we właściwym dla mieszkańców

Knurowa Drugim Urzędzie Skarbowym w
Gliwicach. Aktywnie również uczestniczy
w życiu kulturalnym miasta poprzez udział
w koncertach i spotkaniach edukacyjnych.
W miarę możliwości wspiera również
lokalny biznes we wszystkich dziedzinach
życia codziennego. Radna oświadcza, że
gmina Knurów z punktu widzenia majątkowego i osobistego jest dla niej miejscem
kluczowym.
W wyjaśnieniach radna przedstawia
kserokopie: * dowodu osobistego, * postanowienie o nabyciu spadku, * nakaz
płatniczy podatku od nieruchomości
oraz gruntu przy ul. (...), dowód wpłaty
za wodę i odprowadzenie ścieków (...), *
umowę kompleksową dostarczania energii
elektrycznej, * zeznanie podatkowe PIT 36.

Radny Tomasz Rzepa

jest zameldowany na pobyt stały w
Knurowie przy ulicy (...) do nadal oraz
na pobyt czasowy ponad 3 miesiące pod
adresem (...).
W przedłożonym pisemnym wyjaśnieniu z dnia 15.02.2015 r. oświadczył,
że od urodzenia mieszka w Knurowie do
nadal. W Knurowie skupiona jest jego aktywność życiowa związana z pracą zawodową, rodziną i działalnością społeczną.
Szczegółowo opisał swoją pracę i
zaangażowanie na rzecz mieszkańców
Knurowa, jako na okoliczności zewnętrzne świadczące o zamiarze stałego przebywania w Knurowie. Między innymi:
- od 1992 r. jest kuratorem społecznym do spraw Rodziny i Nieletnich
przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
obecnie sprawuje nadzór nad pięcioma
rodzinami. Wiąże się to między innymi
z odwiedzinami w domu małoletnich, w
szkole, wizytami w MOPS itp.;
- przez dwadzieścia lat jako kurator
społeczny prowadził zajęcia w Ośrodku
Kuratorskim w Knurowie. Nadal ma kontakt z tą instytucją i angażuje się czynnie
w organizowanie różnych przedsięwzięć
i pozyskiwanie funduszy dla podopiecznych Ośrodka;
- razem z żoną od 1993 r. działa w
Ruchu Światło Życie oaza przy Parafii
Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie, gdzie organizuje festyny parafialne i
prowadzi warsztaty dla małżeństw, organizuje imprezy charytatywne;
- w roku 2007 był pomysłodawcą i
współzałożycielem Pływackiej TKKF
Szczygłowice Knurów;
- angażuje się w organizowanie obozów sportowych, zawodów pływackich,
imprez z okazji Dnia Dziecka,
- jest pomysłodawcą i organizatorem
Knurowskich Dni Integracji „Bądźmy
Razem”, a także inicjatorem powstania w
Knurowie Karty Rodzina 3+.
Radny oświadcza, że wszystkie czynności życia codziennego realizuje w
Knurowie, zakupy w sklepach przy ul.
Szpitalnej.
Nadto cała rodzina korzysta z opieki
zdrowotnej w przychodniach zlokalizowanych na terenie Knurowa (przychodnia Bracka, Medan, ZOZ przy ul.
K. Wielkiego). W 2011 r. musiał opuścić
lokal kamienicy przy ul. (...) w Knurowie ze względu na jego sprzedaż przez
właściciela. Ze względów rodzinnych
postanowił, że (...) on zamieszka u teściów w Knurowie przy ul. (...). Teściowie
zgodzili się na jego u nich zamieszkanie,
partycypuje w kosztach utrzymania gospodarstwa domowego, dokłada się do
czynszu, wyżywienia, opłat za gaz, prąd,
wodę, ponosi opłaty z tytułu odpadów
oraz za windę. Dodaje, że Knurów nie
przestał być centrum życia jego rodziny,
żona również jest zawodowo związana z
Knurowem, a dzieci radnego uczęszczają
do szkół w Knurowie oraz aktywnie
uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych
na terenie Knurowa (lekcje angielskiego,
zajęcia pływackie, Ruch Światło Życie
przy parafii knurowskiej). Fakt uczęszczania dzieci radnego do szkół na terenie
Knurowa potwierdził Miejski Zespół
Jednostek Oświatowych.
Nadto obecnie radny został właścicielem budynku mieszkalnego w

Knurowie przy ul. (...), który w pełni zaspokoi potrzeby mieszkaniowe
wszystkich członków jego rodziny. (...).
Na potwierdzenie swego zamieszkania
w Knurowie do pisemnego wyjaśnienia
z dnia 15.02.2015 r. dołączył kserokopie następujących dokumentów: *
deklarację podatkową PIT 37, * umowę
przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Knurowie przy ul. (...), * umowę
kredytu mieszkaniowego Bank PKO
SA na zakup w/w nieruchomości, * akt
notarialny własność domu w Knurowie
przy ul. (...), * wydruk z LWSM – opłaty
z wyszczególnieniem 3 osoby za windę
(dźw ig osobow y) i 3 osoby odpady
komunalne (zameldowane 3 osoby),
oświadczenie (...) Państwa (...) o stałym
zamieszkiwaniu i partycypowaniu w
kosztach utrzymania.

Radny Robert Furtak

zameldowany na pobyt stały w Knurowie przy ul. (...) do nadal oraz na pobyt
czasowy ponad 3 miesiące (...).
W przedłożonym pisemnym wyjaśnieniu z dnia 15.02.2015 r. radny
oświadczył, że stale zamieszkuje na
terenie gminy Knurów, a jako adres
zamieszkiwania wskazuje (...) 44-196
Knurów. Radny oświadczył, że mieszka
u swoich rodziców 5 lat, ze względów
osobistych. Wyżej wymieniony lokal
mieszkalny począwszy od 3.05.2014 r.
zamieszkuje wraz z matką, ponieważ
ojciec w międzyczasie zmarł. Podkreśla,
że partycypuje w kosztach związanych z
utrzymaniem mieszkania, a mianowicie
uiszcza połowę czynszu, płaci za wywóz
śmieci, zajmuje jeden pokój i ma dostęp
do wszystkich mediów. Radny informuje, że jego dzieci uczęszczają do szkół na
terenie Knurowa: córka (...) uczęszcza
do szkoły podstawowej , a córka (...) do
gimnazjum – co potwierdził Miejski
Zespół Jednostek Oświatow ych. Po
zajęciach szkolnych dzieci przychodzą
na ul. (...) na obiad. Po lekcjach, w czasie
wolnym córki uczestniczą w zajęciach
dodatkowych prowadzonych na terenie Knurowa (zajęciach sportowych w
TKKF w Szczygłowicach, pływackich,
kursie młodszego ratownika). Radny
oświadcza, ze podatki rozlicza z Drugim Urzędem Skarbowym w Gliwicach
na ul. Młodego Hutnika 2, zgodnie z
adresem swojego miejsca zamieszkania.
W Knurowie robi zakupy, przeważnie w
Tesco przy ul. Szpitalnej lub Biedronce
przy ul. Witosa, paliwo kupuje na stacji
benzynowej przy ul. Rybnickiej. Nadto
radny związany jest również zawodowo z
Knurowie, gdyż pracuje 21 lat na Poczcie
Polskiej, wykonując zawód listonosza.
Poza tym oświadczył, że posiada udziały w nieruchomości położonej (...) w
wysokości (...) wartości nieruchomości,
którą aktualnie zamieszkują (...) oraz
zameldowana jest tam też (...). Na zakup
w/w nieruchomości został zaciągnięty
kredyt przez radnego, (...) pomaga im i
spłaca swoją część kredytu.
Dla pot w ierd zenia swojego z amieszkania w Knurowie przy ul. (...)
do pisemnego w y jaśnienia załączył
oświadczenie (...).
***

Co dalej?

Protokół końcowy z postępowania
wyjaśniającego zostanie przedłożony
Radzie Miasta celem zajęcia stanowiska
i podjęcia stosownych uchwał. Stanie się
to na najbliższej sesji RM.
Ustalenia i wnioski zostaną przekazane zarówno do prokuratury, jak i wojewody, któremu przysługuje ocena przebiegu
postępowania i jego efekty.
/bw/

Pełna treść protokołu

końcowego dostępna jest na stronie
BIP: www.knurow.bip.info.pl (Rada
Miasta / Kadencja 2014-2018 / Komisje Rady Miasta / Komisje stałe / Komisja Rewizyjna / Protokoły). Opublikowano też dokumenty
zebrane w toku pracy komisji.
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Knurów. Wystające płytki na ul. Rybnickiej

Chodnik poczeka
na większy remont

Mimo niedawnych prac nad wyrównaniem
chodnika przy Rybnickiej, spacerujący tamtędy
piesi muszą uważać, aby nie wejść w kałużę lub nie
potknąć się na nierówności. Szansą na poprawę
sytuacji jest gruntowny remont drogi

Za kilka lat drogę czeka
gruntowny remont,
teraz naprawiana jest
doraźnie

L

edwo pod koniec ubiegłego roku
chodnik na ul. Rybnickiej został
wyrównany, a już mieszkańcy
skarżą się, że w wielu miejscach płytki
ponownie się wykrzywiły.
Rzeczy wiście, nierówności na
chodniku są widoczne, zwłaszcza po
deszczu, kiedy w miejscach nie trzymających poziomu tworzą się kałuże.
Rybnicka jest drogą wojewódzką,
jednak Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach zleca jej bieżące utrzymanie Zarządowi Dróg Powiatowych
w Gliwicach. Tam też szukaliśmy
odpowiedzi na to, czy wykrzywione
odcinki chodnika mają szansę na kolejne poprawki.
Zeszłoroczne prace objęły tylko
niektóre fragmenty chodnika przy
Rybnickiej – te najbardziej zniszczone.
Według ZDP te wyrównane części nie
są problemem, a mieszkańcy skarżą
się zapewne na te fragmenty, które nie
zostały objęte remontem.
– Wykonaliśmy znacznie więcej niż
wymagał Zarząd Dróg Wojewódzkich –
informuje Dariusz Wieteska z Działu
Zarządzania Drogami Zarządu Dróg
Powiatowych w Gliwicach. – Najgorsze
miejsca zostały wyrównane, do tego

została wykonana solidna podbudowa.
Wcześniejsza podbudowa była piaszczysta, co sprawiało, że chodnik bardzo
łatwo ulegał zniszczeniu, zwłaszcza że
niektórzy kierowcy na nim parkowali.
Według ZDP w Gliwicach, stan
techniczny chodnika przy Rybnickiej
nie stwarza niebezpieczeństwa dla
przechodniów.
Na kolejny szybki, bieżący remont
chodnika nie ma co liczyć przede
wszystkim z jednego powodu – droga
wojewódzka 921, której częścią jest
ulica Rybnicka, w najbliższych latach
ma być gruntownie przebudowana.
Inwestycja figuruje na liście projektów
przewidzianych do realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Przebudowa DW 921 od
DK 78 do granicy Zabrza ma kosztować 58 mln zł, z czego 46,4 mln ma
pochodzić z dofinansowania. Raczej
trudno się spodziewać, aby przed
tą poważną inwestycją decydowano
się na kolejne przeróbki. Wyjątkiem
zapewne będą takie, które ktoś uzna
za konieczne ze względów bezpieczeństwa.
Tekst i foto: MiNa

Krywałd

Grząsko na Szkolnej
Traktor rozjeździł odcinek ul. Szkolnej
w Krywałdzie. Mieszkańcy domów grzęzną
w błocie, a Nadleśnictwo Rybnik zapewnia,
że droga zostanie wyrównana... jak obeschnie.
Na to się na razie nie zanosi
Roztopy i ciężki sprzęt to dla leśnej drogi nienajlepsza
kombinacja – widać to po stanie ul. Szkolnej

Porady eksperta:
Kalendarz ogrodnika
Jak pr z ygotować się
do całorocznej pracy w
ogrodzie?

Należy dokładnie rozplanować co chcemy zrobić w
danym roku, jakie rośliny
mają się pojawić i gdzie. Poc z y t ajmy na temat danej
roślinności, pielęgnacji, wiedzy w tym przypadku nigdy
za wiele. Sprawdźmy też co
już posiadamy, a co musimy
kupić.

Kiedy powinniśmy rozpocząć prace w ogrodzie?

Najczęściej prace możemy rozpocząć na przełomie
marca i kwietnia, ale najwięcej może nam podpowiedzieć
aura. Trzeba mieć na uwadze ewentualne przymrozki,
które mogą wyrządzić sporo
szkód.

Od czego zacząć swoje
działania?

Wi o s ną z a c z y namy o d
sprzątania. Usuńmy zimowe
okr ycia dr zew, kr zewów i
bylin. Należy też posprzątać
liście i łodygi. Dodatkowo
wykonujemy cięcie prześwietlające drzewek owocowych,
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usuwamy z nich zaschnięte owoce.

Wiosna to nie tylko porządki,
ale również czas wysiewania
nasion i sadzenia roślin…

Tak, wcześniej musimy zadbać
o właściwe podłoże. Ziemia musi
się najpierw nagrzać od słońca,
sami z kolei powinniśmy jej pomóc
nawozami, które w późniejszym
czasie pobudzą wzrost roślin.
Wyczyśćmy też dokładnie miejsca
gdzie mamy zamiar umieszczać
nową roślinność. Z początkiem
maja rozpoczynamy wysiewanie nasion roślin jednorocznych,
wcześniej sadzimy rośliny z gołym
korzeniem. Pozostałe możemy sadzić na przełomie kwietnia i maja.

Po wiośnie przychodzi lato,
jakie prace wtedy są konieczne w ogrodzie?

Musimy regularnie podlewać
ogród. Należy zadbać, aby nie podlewać roślin w dzień, wtedy gdy
nasłonecznienie jest największe.
Podobnie jest w przypadku trawnika. Systematycznie powinniśmy
również usuwać chwasty.

Jesień to nie tylko przygotowania do zimy…

Jesienią sadzimy i przesadzamy drzewa oraz krzewy. Przed

Datuna Birówka, kierownik
działu ogród w Bricomarché
Knurów
końcem września przesadzamy
iglaki, a w październiku - krzewy
i drzewa liściaste. Wrzesień to
odpowiedni czas na zasadzenie
żywopłotu. Na początku września sadzimy rośliny dwuletnie,
aby zdążyły się dobrze ukorzenić
przed nadejściem zimy.

Kiedy rozpocząć zabezpieczanie ogrodu przez zimą?

Pierwsze prace powinniśmy
wykonać w październiku, obserwujmy też prognozy pogody. Jeśli
będą zapowiadane przymrozki
– musimy działać. Natomiast już
w zimie warto również zaglądać
do ogrodu, chociażby po to, aby
usuwać nadmiar śniegu, który
może doprowadzić do połamania
krzewów.

P

ierwszych dziesięć numerów ul.
Szkolnej ma szczęście sąsiadować z lasem. Nie dociera tu zgiełk
z ul. Michalskiego. Jest spokojnie i
zacisznie.
Ostatnio sąsiedztwo lasu dało się
mieszkańcom we znaki, kiedy Nadleśnictwo Rybnik zleciło wywózkę
drewna. Trzy ładunki przewieziono
po nieutwardzonym odcinku ul.
Szkolnej.
Zdaniem leśniczego, Piotra Nieszporka, nic drastycznego się nie
stało. Okoliczni mieszkańcy mają
jednak odmienne zdanie.
- Narzekają, i słusznie, bo nie
mają jak dojść do domów, ani dojechać samochodami. Grzęzną w
błocie - mówi Jan Furgoł, radny z
Krywałdu. Mówi, że kontaktował się
z leśniczym, ale usłyszał, że trzeba
czekać, aż rozorana droga wyschnie,
wtedy nadleśnictwo przystąpi do
działania.
Zdaniem krywałdzian, na słońce, które i tak nie dociera do za-

cienionego odcinka Szkolnej, w
najbliższym tygodniu nie zanosi się
wcale. Za to na deszcz, owszem. Irytuje ich, że muszą kluczyć między
koleinami i grzęznąć w podmokłej
nawierzchni.
- Ależ nie było tam ż adnej
nawierzchni - zauważa leśniczy
Nieszporek. - To droga publiczna,
nieutwardzona i można tamtędy
jeździć.
Przekonuje, że sam miał okazję
przemierzyć ostatnio samochodem
odcinek ul. Szkolnej i nie zauważył
żadnego problemu. Słysząc o pretensjach mieszkańców i pomysłach
na rozwiązanie problemu (np. o
wysypaniu na drogę żwiru), leśniczy
obiecuje reakcję, choć w nieco inny
sposób.
- Wyrównamy drogę na sam koniec prac w lesie - dodaje i powtarza,
że krywałdzianie muszą poczekać, aż
teren obeschnie.
/pg/

Foto: Paweł Gradek
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Knurowianie – trzymać kciuki!

Nasz człowiek
w teleturnieju

Szczygłowice

Podróże
Michała Bajora

Ireneusz Kotowicz ma słuch absolutny. Już w najbliższy
piątek w programie „Jaka to melodia?” będziemy
mogli po raz kolejny kibicować knurowianinowi
w teleturniejowej rywalizacji

T

o już 12. odcinek teleturnieju
„Jaka to melodia?”, w której
pan Irek bierze udział. Mimo
to, jak przyznaje, gdy się wejdzie do
studia telewizyjnego, zawsze jakiś
stresik jest. – Wiadomo, że teraz jest już

zupełnie inaczej niż za pierwszym razem – mówi pan Irek. – Kamery już nie
peszą, nawet ich powoli nie zauważam.
Z takim doświadczeniem człowiek nie
skupia się już na tym, co wokół, tylko
na tym, co trzeba zrobić.

Foto: zbiory własne Ireneusza Kotowicza

- Po kilku telewizyjnych
występach kamery już nie
peszą - zapewnia pan Irek
(pierwszy z prawej)

Wygrana w dużej mierze zależy
od szczęścia i od tego, na jakich zawodników się trafi, choć kto ogląda
ten teleturniej, wie, że nie ma tam
uczestników z przypadku – wszyscy
mają świetny słuch i z reguły są dobrze
przygotowani.
– Ale tak naprawdę to nieważne,
czy się dojdzie do finału, czy nie – podkreśla knurowianin. – Ważne jest, aby
dobrze się przy tym bawić.
Jak tym razem poszło panu Irkowi – przekonamy się w już w piątek , 6
marca. Emisja w TVP 1 o godz. 17.25.
To nie jedyny teleturniej, w jakim
knurowianin ostatnio wziął udział.
W niedzielę, 21 marca, będzie można
kibicować rodzinie Kotowiczów w
telewizyjnej „Familiadzie” (emisja w
TVP 2 o godz. 14.00). Oprócz samej
głowy rodziny biorą w nim udział
dzieci i zięć pana Irka.
– To nasz pierwszy udział w tym
teleturnieju, nowe doświadczenie,
zwłaszcza dla moich dzieci, które nie
miały dotąd styczności z czymś takim
– przyznaje knurowianin. – Wszyscy
wynieśliśmy z „Familiady” bardzo
pozytywne wrażenia.
MiNa

Po 3 latach nieobecności Michał Bajor wraca
do Knurowa. Tym razem z nową płytą pt. „Moje
podróże”. Teksty napisał Wojciech Młynarski, muzykę
skomponowali uznani twórcy: Włodzimierz Nahorny,
Janusz Sent, Jerzy Derfel i Wojciech Borkowski.

K

oncert będzie nostalgiczny, czasem dramatyczny, nie zabraknie
momentów zabawnych, a
nawet żartobliwych. Artysta obiecuje zaprezentować też kilka piosenek
ze starszego repertuaru:
„Ogrzej mnie”, „Błędny
rycerz” czy „Moja miłość
największa”.
Konc e r t o d b ę d z i e
się 26 kwietnia o godz.
18.00 w Domu Kultury w
Szczygłowicach. Bilety w
cenie 50 zł można będzie
wkrótce rezerwować pod
numerem tel. 32 332 63 84.
/g/

Zapowiedzi

LemON
w Knurowie!

2 maja w Domu Kultury w
Szczygłowicach wystąpi grupa LemON - zwycięzca programu „Must
be the music”. Zagra największe
przeboje: „Wkręconych”, „Napraw”, „AKE”. Więcej szczegółów
podamy za tydzień.
/g/

Dla kobiet
i o kobietach

8 marca o godz. 17 w Centrum
Organizacji Kulturalnych w Gliwicach
(ul. Studzienna 6) wystąpi Agnieszka
Bielanik-Witomska z zespołem. Koncert „Kobieta w ogniu uczuć” to muzyczno- literacka opowieść o kobiecie
kochającej i pragnącej miłości. Bilety
w cenie 20 zł do nabycia w Księgarni
Antykwariacie przy ul. Plebańskiej 10
w Gliwicach.

Sprawdź go!

8 marca o godz. 18 w Grzejnik
Cafe premiera książki „Sprawdź go,
zanim się zakochasz”. W czasie spotkania będzie można kupić książkę
(cena - 35 zł) oraz spotkać się z autorami - Anetą Nowak, Renatą Irytowską
i Kamilem Urbańczykiem. Premierę
uświetni występ zespołu Le FleuR.
Wstęp wolny.

Zamień się

10 marca Maminka i AleBabki
Bistro&Cafe organizują akcję wymiany ciuszków dziecięcych, zabawek i
akcesoriów niemowlęcych. Udział w
akcji kosztuje 10 zł. Zapisy i więcej
informacji pod nr. tel. 509 803 792 lub
asia.maminka@gmail.com.

reklama

Zrób kroszonkę
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6 i 13 marca o godz. 16 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach warsztaty z tworzenia śląskich
kroszonek. Zajęcia prowadzi Joanna
Urbanik. Zapisy pod numerem tel.
32 301 15 11. Koszt pojedynczych
zajęć - 5 zł.
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Miłosierdzie w praktyce
Knurów. Rodzi się myśl o hospicjum przy parafii

- Jeżeli taka jest wola Boża, to hospicjum powstanie,
jeśli zaś to tylko moja fanaberia – pomysł upadnie
– mówił ksiądz Mirosław Pelc, proboszcz parafii pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego na sobotnim
spotkaniu poświęconym opiece paliatywnej

J

edno jest pewne – wszyscy umrzemy. Może nie dziś, może nie jutro,
ale kiedyś na pewno. Nie da uciec
przed śmiercią, ale - jak przekonują
mędrcy - można się do niej przygotować, choć trochę ją oswoić. Miejscem,
gdzie szczególnie doświadcza się obecności końca jest hospicjum.
Być może już niedługo takie miejsce
powstanie w Knurowie. Aby przybliżyć
parafianom ideę opieki paliatywnej,
ksiądz Mirosław Pelc zaprosił znawców
tematu. O umieraniu i cierpieniu opowiadali wiernym: Józef Binnebesel - profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, ks. dr hab. Piotr Krakowiak
- duszpasterz krajowy hospicjów oraz dr
Marek Krobicki - prezes Bronifraterskiej
Fundacji Dobroczynnej.

Kochać siebie

Prof. Józef Binnebesel zajmuje się
tanatopedagogiką, czyli pedagogiką
śmierci.
– Czy chcieliby państwo być w
niebie... – spytał „na dzień dobry”,
zawieszając głos.
- Oczy w i ście! – wsz ysc y byl i
zgodni.
- ...Ale za pięć minut? – uśmiechnął
się profesor.
Odpowiedziała mu cisza...
Tanatopedagogoka w ychowuje
do świadomości śmierci i uczy odpowiedzialności za życie. Śmierć,
według profesora, jest zadaniem do
wykonania, a opieka nad umierającymi jest naszym obowiązkiem. Na
zakończenie swojego w ystąpienia
profesor radził: - Stań przed lustrem, spójrz na siebie i powiedz:
Kocham cię. Bo tylko kochając
siebie, możemy kochać innych. Jeśli
kochasz się poranioną miłością, to
takim samym uczuciem obdarzysz
swoich bliskich.

Potrzebna opieka

Społeczeństwo się starzeje. Rośnie
liczba osób potrzebujących opieki.
W Knurowie coraz więcej młodych
wyjeżdża, pozostawiając swoich chorych samych sobie. O marzeniu, aby w
Knurowie powstało hospicjum, czyli
miłosierdzie w praktyce, opowiadał na
kazaniach i w trakcie spotkania w salce
ksiądz Piotr Krakowiak - duszpasterz
krajowy hospicjów.
Kościół od wieków pochyla się z
troską nad cierpiącym człowiekiem.
Jedną z najpiękniejszych przypowieści
w Biblii jest przypowieść o miłosiernym
Samarytaninie. Jan Paweł II w liście
„Salvifici Dolores” pisał, że, tak jak Samarytanin, powinniśmy zatrzymywać
się przy chorym człowieku. Zatrzymać
się przy jego cierpieniu, jakiekolwiek
by ono nie było – cielesne czy duchowe.

Budowy hospicjum
nie zaczyna się od
pięknej budowli,
zaczyna się ją od
gorących serc
Cierpienie zawsze jest próbą, nieraz
bardzo ciężką, ponad siły chorego i jego
bliskich. Próbą i tajemnicą. Bo kiedy
pada dramatyczne pytanie: „Dlaczego
cierpię?”, brakuje słów. Kościół powtarza gest Samarytanina. Do tego samego
zachęca wiernych. Aby hospicjum
działało, potrzebni są wolontariusze.
Jak mówił ksiądz Krakowiak, żyjemy
w świecie, gdzie pomimo lepszej opieki
lekarskiej ludzie są samotni.
- I po to są wolontariusze, żeby człowiek chory był mniej samotny, żeby także

rodzina nie była tak przygnieciona tą
opieką. Żeby to miłosierdzie, które głosimy z ambon, było w praktyce realizowane
w naszym życiu - tłumaczył ksiądz. -Wolontariusze są bezcenni, są gwarantem
bezinteresowności i miłosierdzia.
Bywa, że chory czuje dystans wobec lekarzy czy księży. Wolontariusz,
człowiek podobny do chorego, często z
tego samego środowiska, jest rodzajem
łącznika z dawnym życiem. Wolontariusz przypomina o normalności, o
tym, że istnieje świat bez cierpienia,
świat zwyczajnych problemów.
- Pamiętam pana, który bardzo
długo się nie spowiadał i na próbę
wyspowiadał się wolontariuszce. Nie
wiem, czego się obawiał - zapomniał
formułki albo wydawało mu się, że
już ma takie grzechy, że jak je ksiądz
usłyszy, to umrze. Więc na próbę się
wyspowiadał i okazało się, że wolontariusz przeżył, więc i ksiądz przeżyje
- opowiadał ksiądz Krakowiak.
Ostatni z zaproszonych gości, Marek Krobicki przybliżył ponad 400-letnią historię zakonu bonifratrów. Zgromadzenie założono w myślą o opiece
nad chorymi. Obecnie prowadzi kilka
szpitali w Polsce, m.in. w Krakowie,
Warszawie i Katowicach.
Ksiądz proboszcz Mirosław Pelc
nie krył radości, że tak wiele osób
przyszło na spotkanie. Chciałby, aby
już pod koniec roku hospicjum sprawnie działało.
- Może właśnie po to zostałem tutaj proboszczem, aby zatroszczyć się o
człowieka cierpiącego - mówił.
Póki co poszukiwani są wolontariusze. Wszyscy, którzy chcieliby
zaangażować się w to dzieło miłosierdzia, proszeni są o kontakt z księdzem
proboszczem.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Wielu knurowian interesuje temat opieki paliatywnej
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O trudnym temacie cierpienia opowiadali wiernym dr Marek
Krobicki, ks. dr hab. Piotr Krakowiak i ks. proboszcz
Mirosław Pelc

Można oswajać się
ze śmiercią
Większość ludzi boi się śmierci. Oddają swoich
chorych do zakładów, aby nie patrzeć na ich
cierpienie, nie uczestniczyć w nim. Jak przekonać ludzi, aby nie bali się zostać wolontariuszami. Aby nie obawiali się tego zderzenia
ze śmiercią, która jest przecież w hospicjum
wszechobecna?
Ksiądz dr hab. Piotr Krakowiak, Duszpasterz Krajowy
Hospicjów: - Trzeba zacząć rozmawiać. I to się dzisiaj zaczyna.
Nie można oswoić śmierci, ale
można ją oswajać. Trochę za
szybko uwierzyliśmy, że jak będziemy się dobrze uczyć na studiach medycznych, to wyleczymy wszystkie choroby. Długość
życia się wydłużyła, uwierzyliśmy w nieśmiertelność. A to
jest niemożliwe. Śmierć kiedyś
będzie miała moje i twoje oczy.
I trzeba się na ten moment
przygotować.
Czy śmierć jest tylko dla
dorosłych?
- Nie, w hospicjach prowadzimy edukację już dla przedszkolaków. I okazuje się, że
dzieci mniej boją się rozmawiać
o śmierci. To tabu lęku przed
śmiercią budujemy w okresie
dojrzewania. To my, dorośli, się
boimy, dzieci uważają śmierć za
coś naturalnego. Świetnie się
sprawdza w hospicjum zbuntowana młodzież. Bo tam nie ma
nic na żarty, na niby, umiera się
naprawdę.
W hospicjum też jest życie?
- Ludzie są zaskoczeni, kiedy
się spotykają z chorymi, a ci
chcą rozmawiać o pierdołach.
Kiedyś przyszedłem do człowieka, który nie chciał się spowiadać, bo skakał Adam Małysz.
Usiadłem obok i rozmawialiśmy
o Małyszu. To my, przychodzący
do hospicjum, tworzymy patos,
bo nie wiemy, jak się zachować i
wchodzimy tam jak do trupiarni.
A tam są żywi ludzie. Kiedyś
zrobiłem dla moich pacjentów
pokaz tańca latynoamerykańskiego. I panowie, często schorowani, nie chcieli wyjść z sali,
gdzie odbywał się pokaz. W
hospicjum jest muzyka, radość,

śpiew. Po prostu życie.
Jaki charak ter miałoby
knurowskie hospicjum?
- Nie zaczyna się od pięknych budowli, zaczyna się od
gorących serc. Musimy zacząć
od wolontariatu, potem byłoby
domowe hospicjum i dopiero
w następnym etapie możemy
myśleć o instytucjonalizacji.
Dzisiaj samo pojęcie hospicjum
się przesuwa, mówimy już nie
tylko o chorych onkologiczne,
ale także przewlekle. Żyjemy
dłużej, ale ostatnie lata nie są
najlepsze. Cierpimy na choroby,
wobec których medycyna jest
bezradna, jak np. demencja
starcza czy choroby kardiologiczne. Przewlekle chorzy są w
domach, rodzina jest przemęczona opieką - i do tych ludzi
chcielibyśmy trafić. Czasami
większą ofiarą staje się opiekun
rodzinny, najczęściej jest to
kobieta 50 +, który poświęca
ż yc ie dla c horego. Dlatego
jako wspólnota parafialna czy
sąsiedzka musimy sobie nawzajem pomóc.
Każdy może być wolontariuszem?
- Każdy, ale nie każdy może
być przy pacjencie. Różne są
formy pomocy, można prowadzić stronę internetową, roznosić ulotki. Ludzie lubią pomagać,
szczególnie młodzi emeryci.
Zrobiliśmy badania. Aż 70 proc.
ludzi w starszym wieku jest uzależnionych od telenowel, są niewolnikami seriali, ale 50 proc. z
nich zrobiłoby coś, gdyby zostali
poproszeni. Młodzi emeryci są
w najlepszej kondycji życiowej,
można na nich liczyć. Dzięki
pomocy mają poczucie misji.
Widzę to po mojej mamie, która
ma 80 lat i jest wolontariuszką
w hospicjum. Odżyła, odkąd
pracuje w wśród chorych.
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Obóz nas dworcu autobusowym w Tokacie

Jaskinia Ballica

Pilchowice, Turcja

Między Europą a Azją

Przez dwa tygodnie podróżowali wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego. Bez
precyzyjnego planu i tony bagażów. Odwiedzili miejsca popularne wśród
turystów i te, niewielką kropką zaznaczone na mapie. Szkolna Ekspedycja
po raz ósmy wyruszyła na podbój świata. Tym razem w stronę Turcji

N

ajtrudniej się zdecydować.
Przekroczyć próg własnego
domu i wyruszyć na spotkanie
z nieznanym. Obawy są zawsze. Strach
przez tajemniczymi miejscami, obcymi ludźmi i dziwnie brzmiącym językiem. Najmłodsi członkowie Szkolnej
Ekspedycji mają po kilkanaście lat, na
co dzień są uczniami Zespołu Szkół w
Pilchowicach. Dla większości był to
pierwszy tak poważny wyjazd w życiu.
Już obiecują, że nie ostatni.
Wyruszyli 1 lutego. Po kilkunastu
godzinach podróży dotknęli tureckiej
ziemi. Pierwszym miastem na ich liście
był Trabzon.
- To właśnie tutaj zjedliśmy naszego
pierwszego kebaba, danie o wielu obliczach, z którego słynie Turcja. Jeszcze
wtedy nie wiedzieliśmy, że będzie to najtańszy posiłek na mieście i że dane nam
będzie jeść go kilka razy dziennie. Kebab
podawany jest bardzo często z ayranem
(popularnym jogurtowo-wodnym napojem o słonym smaku) - opowiada Adam
Ziaja, kierownik wyprawy.
W Trabzonie zwiedzili m.in. Monastyr Sumela.
- To monumentalna, niemal przyklejona do skalnej ściany, budowla z
naściennymi malowidłami i freskami,

otoczona gęstym lasem - mówi Adam
Ziaja. - Bardzo tajemnicze miejsce.
Turcja jest krajem kontrastów.
Miejscem, gdzie spotyka się Wschód
z Zachodem. Chrześcijaństwo z Islamem. Dla Turków jedną z najważniejszych postaci w historii jest
Mustafa Kemal, czyli Atatürk (Ojciec
Turków). Jego portrety wiszą w prywatnych domach i urzędach, pomniki

Nad Stambułem
wisi mgła. Gęsta jak
mleko, spowijająca
mosty i budynki.
Orhan Pamuk, turecki
pisarz, twierdził, że
esencją Stambułu
jest hüzün, czyli
melancholia jak mgła
przenikająca każdego
stambułczyka

Amasya - widok na miasto

stoją na większości skwerów, a wizerunek widnieje na wszystkich banknotach. Kim był Atatürk?
- Dzięki jego reformom w Turcji
wprowadzono kalendarz gregoriański,
alfabet łaciński, oczyszczono język turecki ze słów pochodzenia arabskiego
i wprowadzono nazwiska. Mustafa
Kemal ograniczył też w znacznej mierze
rolę islamu w polityce państwa. Za jego
rządów wprowadzono obowiązkowe nauczanie kobiet, a także ustawy gwarantujące im równość społeczną i polityczną,
promowano też zachodni styl ubierania
się - tłumaczy kierownik wyprawy.
Szkolna Ekspedycja poruszała się
po Turcji głównie autobusami. Już
na początku wyprawy podróżników
zaskakuje standard linii dalekobieżnych. Autobusy są czyste i nowoczesne,
wyposażone w monitory z dostępem
do internetu i videoteki. Marzenie
Polaków!
Pilchowiczanie śpią w różnym
miejscach, m.in. na dworcach, w
hotelikach bez łazienki, hostelach i
200-letnich zabytkowych budynkach.
Nie potrzebują wygód.
Turecka kuchnia szturmem zdobyła europejskie podniebienie. Budki z
kebabami można spotkać praktycznie

wszędzie. W Amasayi członkowie
wyprawy skosztowali inne tureckie
przysmaki.
- Jedliśmy corby (zupy), lachmandzumę, czyli turecką pizzę (placek z
mięsem mielonym i sosem) oraz wiele
innych potraw podawanych na zmianę
z serem lub mięsem - opowiada Adam
Ziaja.
W Gerede podróżników zaskakuje
pogoda.
- Wysiadamy z autobusu i szok!
Miasto jest białe, temperatura poniżej
zera, a kilka godzin wcześniej plus piętnaście i słonko - śmieje się kierownik.
Po zwiedzeniu Sefranopolu, miasta słynącego z upraw y szafranu,
Szkolna Ekspedycja przenosi się do
Stambułu - ostatniego punktu na tureckiej mapie.

Stambuł

Nad Stambułem wisi mgła. Gęsta
jak mleko, spowijająca mosty i budynki.
Orhan Pamuk, turecki pisarz, twierdził,
że esencją Stambułu jest hüzün, czyli
melancholia jak mgła przenikająca każdego stambułczyka. Hüzün to smutek po
utracie, żal za dawną świetnością i świadomość rozkładu. Miasto jest położone
na dwóch kontynentach - europejskim
i azjatyckim. Pamięta czasy panowania
cesarzy bizantyjskich i osmańskich
sułtanów. Kryje historie piękne, jak
miłość cesarza Justyniana I do artystki
cyrkowej Teodory, i tragiczne.

Do Stambułu Szkolna Ekspedycja
dociera po prawie 10 dniach podróży.
Podróżnicy w ynajmują pry watne
mieszkanie. Oczywiście z kuchnią.
- Kuchnia jest bardzo ważna śmieje się Adam Ziaja. - Możemy
sami gotować i ograniczyć koszty
utrzymania, a zaoszczędzone środki
zagospodarować na bilety wstępu,
które w Stambule są bardzo wysokie.
Ekspedycja uczy sztuki kombinowania,
by za jak najmniejsze pieniądze zobaczyć jak najwięcej.
Miasto wydaje się mało gościnne
- pada deszcz, jest zimno. Ale to za
mało, aby złamać ducha przygody. Przez
kilka dni pilchowicz a n ie z w ied z ają
Stambuł. Odwiedzają symbol Stambułu
- kościół Hagia Sofia, czyli Mądrości
Bożej. Niegdyś była
to świątynia chrześcijańska, dzisiaj meczet. Podobno
Hagia Sofia powstała z miłości cesarza
Justyniana do swojej żony Teodory.
Podobno przy budowie świątyni pomagali cesarzowi aniołowie. Niedaleko kościoła Mądrości Bożej wznosi się
Błękitny Meczet, przepiękny przykład
tradycyjnej sztuki islamskiej. Według
legendy meczet ufundował młody sułtan, aby uzyskać przebaczenie Allaha
za błędy młodości...
- Zobaczyliśmy także starożytną
Cysternę (podziemny sztuczny zbiornik na wodę), dwa okoliczne targi, na
których kupiliśmy pamiątki. Trafiliśmy
na pozostałości fortyfikacji obronnych
Konstantynopola, przypadkiem udało
nam się zwiedzić też nietypową wystawę, której motywem przewodnim był
krawat... - śmieją się podróżnicy.
Pilchowiczanie promem przepływają przez Cieśninę Bosfor na azjatycką stronę miasta, podziwiając we
mgle dwa mosty łączące Europę i Azję.
- Jeszcze wieczorny spacer wzdłuż
Morza Marmara i pora na drogę powrotną do domu - wspominają.

Koniec

VIII Szkolna Ekspedycja melduje
się w Gliwicach 14 lutego. Kilkugodzinna podróż powrotna wszystkim
dała w kość - najpierw samolotem
do Budapesztu, potem busikiem do
Bratysławy, stamtąd pociągiem do
Katowic. Zostają wspomnienia o
niezwykłych miejscach i życzliwych
mieszkańcach Turcji, którzy często
śpieszyli z pomocą podróżnikom,
nie bardzo przejmując się barierą
językową.
Pilchowiczanie już planują kolejną
wyprawę. Dokąd teraz?
Justyna Bajko, foto: archiwum
Szkolnej Ekspedycji

W Błękitnym Meczecie w Stambule

W ekspedycji uczestniczyli: Zofia Młotkowska - młodzieżowy kierownik wyprawy i uczennica klasy pierwszej turystycznej, Liwia Szafruga - uczennica
klasy pierwszej turystycznej, Magdalena Hrynyszyn - uczennica klasy pierwszej, Patrycja Honysz - uczennica klasy trzeciej, Szymon Starościk - uczeń
klasy trzeciej, Krzysztof Krztoń - opiekun i Adam Ziaja - kierownik wyprawy.
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rozrywka nr 9

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Antoni Cycoń ze Stanowic

ur. 25.02.2015 r., 3300 g, 54 cm

Justyna Wilk z Ornontowic

ur. 26.02.2015 r., 3130 g, 52 cm

Filip Czupryniak z Knurowa

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).

Amelia Mańka z Knurowa

ur. 25.02.2015 r., 2820 g, 49 cm

Gabriel Zemlak z Leszczyn

ur. 26.02.2015 r., 2720 g, 49 cm

Julia Hampel z Knurowa

ur. 27.02.2015 r., 3390 g, 53 cm

ur. 27.02.2015 r., 3540 g, 54 cm

Igor Brózda z Leszczyn

Piotr Dubiel z Czerwionki-Leszczyn

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr.7/2015 brzmiało: „OŚWIATA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Leokadia
Oślizło. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 28.02.2015 r., 3090 g, 53 cm

ur. 28.02.2015 r., 3210 g, 52 cm

6-11.03.2015 r.
PIĄTEK- ŚRODA
5. 03.2015 r.
CZWARTEK
Spongebob: na suchym lądzie
- godz. 16.00
Disco Polo
- godz. 18.00, 20.00

9

Julia Boryga z Knurowa

Lena Pancerz z Knurowa

ur. 1.03.2015 r., 2970 g, 52 cm

ur. 2.03.2015 r., 3400 g, 56 cm

Wojciech Biernat z Pilchowic

córka państwa Piechów z Książenic

Asterkis i Obeliks:
Osiedle Bogów 2D dubbing
- godz. 15.00
Asterkis i Obeliks:
Osiedle Bogów 3D dubbing
- godz. 16.30
Disco Polo
- godz. 18.00, 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

ur. 3.03.2015 r., 3490 g, 52 cm

ur. 3.03.2015 r., 3640 g, 54 cm
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Knurów. Magda Pyznar dołączyła do „Ekipy z Warszawy”

Foto: materiały prasowe

Nie ma granic

„Warsaw Shore”, czyli hit MTV, niebawem wraca
na antenę. W trzecim sezonie kontrowersyjnego
reality show zobaczymy knurowiankę, Magdalenę
Pyznar. - Piękna, młoda, nieznająca granic - tak
anonsuje ją produkcja programu

„W

arsaw Shore” to polska odpowiedź na „Ekipę z New
Jersey”. Grupa 4 kobiet i 4 mężczyzn
wprowadza się do willi w Warszawie.
Każdy jej krok śledzą kamery. A że
głównym zajęciem ekipy jest imprezowanie, widzowie często są świadkami kontrowersyjnych scen (pijaństwa,
bijatyk, seksu).
Od pierwszego odcinka na program
sypały się gromy. Głosy krytyczne tylko
podkręcały zainteresowanie reality
show, a kanał MTV Polska notował
największą widownię w swojej historii.
Program wykreował kilku celebrytów,
np. Trybsona i Elizę.
Niebawem „E k ipa z Wa rsz aw y” wraca na antenę. W trzecim
sezonie zobaczymy knurowiankę,
absolwentkę Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego, Magdalenę Pyznar.
24-latka jest utytułowaną tancerką.
Wystąpiła w kilku teledyskach oraz
tańczyła u boku gwiazd estrady na
największych imprezach. W ubiegłym roku bez powodzenia próbowa-

ła sił w programie TVN „Kto poślubi
mojego syna?”.
- Życie to impreza - brzmi motto
Magdy, zwanej przez znajomych Lemoniadą. W tańcu nie przeszkadza
jej nawet połamana stopa - ból można
przecież uśmierzyć alkoholem.
Je j t ajn a bro ń t o u r z e k aj ą cy uśmiech, którym zjednuje sobie
wszystkich, bez względu na płeć.
Na parkiecie indywidualistka,
jednak w łóżku potrafi współpracować
z grupą. Cóż, ta dziewczyna nie jest
szczególną fanką monogamii. Zdarza
się, że po alkoholu wpadnie jej w oko
dziewczyna. Dla niej każdy melanż
jest udany, niezależnie
od towarzystwa, choć
zależnie od alkoholu
- im go więcej, tym
ubrań na niej mniej
- tak przedstawia Magdę produkcja
programu.
Największym marzeniem Lemoniady jest impreza w Las Vegas. Zapytana o to, czego nie zrobi w programie,

Zaproszenie

Otwarci na gości

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, działający w Ośrodku Matka Boża
Uzdrowienie Chorych w Knurowie, zaprasza wszystkich zainteresowanych
na dzień otwarty. Prezentacja działalności odbędzie się 12 marca (czwartek)
o godz. 11.00 przy ul. Szpitalnej 29.
Polecamy!

/g/

informacja własna wydawcy

odpowiedziała: - Generalnie nie ma
granic.
Nowe odcinki „Ekipy z Warszawy”
będzie można zobaczyć na wiosnę.

/pg/

Knurów. Pierwsi nauczyciele przeszkoleni za granicą

Językowe szlify w Paderku

Projekt Erasmus+, w którym biorą udział wszyscy nauczyciele języków
obcych z Zespołu Szkół im. I. J. Paderwskiego w Knurowie, podniesie poziom
nauczania i ich kompetencje językowe

nglistki Anna Ludwiczak i Beata
Hulak wróciły już ze szkolenia w
Lake School of English w Oksfordzie.
Przez 2 tygodnie zdobywały i wymieniały
się doświadczeniami z kadrą z innych
kontynentów. Panie odwiedziły angielskie szkoły - podstawową i średnią, gdzie
podpatrywały pracę pedagogów i zaznajamiały się z tamtejszym systemem oświaty.
Uczestniczki projektu pt. „Lingwistyczne szlify” miały też okazję poznać
kulturę i obyczaje panujące w Wielkiej
Brytanii.
Dyrektor Paderka, Dorota Gumienny,
uczestniczyła w kursie „Język angielski w
biznesie” w szkole w Brighton.
- Nabyte umiejętności i kontakt z
żywym językiem pozwolą naszej szkole
na łatwiejsze pozyskanie partnerów do
przyszłej współpracy międzynarodowej
- zapewniają uczestnicy Erasmusa+.
oprac. /g/

Foto: arch. ZS im. I. J. Paderewskiego

A

Beata Hulak, Anna Ludwiczak z innymi uczestnikami
kursu i wykładowcą

Knurów

Z francuskim poprzez śpiew

27 marca (piątek) w Domu Kultury w Szczygłowicach odbędzie
się II Wojewódzki Festiwal Piosenki Frankofońskiej „Z francuskim
poprzez śpiew”

I

mprezę organizują Centrum Kultury i Miejskie Gimnazjum nr 3.
Inicjatorzy liczą na udział uczniów
podstawówek, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i młodzieży skupionej w miejskich domach kultury.
Uczestnicy zostaną podzieleni na
kilka kategorii. Jury, oceniające ich

występy, weźmie pod uwagę umiejętności wokalne, opracowanie i stopień
trudności wykonywanego utworu,
poprawność językową i ogólne wrażenie artystyczne.
Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do 23 marca 2015 r. drogą elektroniczną (e-mail: mg3knurow@poczta.

Przegląd Lokalny Nr 9 (1147) 5 marca 2015 roku

onet.pl i dk@centrum-kultury.pl).
Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są na stronie internetowej gimnazjalnej „Trójki” – www.
mg3knurow.republika.pl.
/bw/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986
1/14-odw.

www.przegladlokalny.eu

Zamienię kawalerkę komunalną 16,5 m 2
w Knurowie na kawalerkę o większym metrażu.
Tel. 792 530 131
6-9/15

MOTORYZACJA

Docieplanie domów, podbitki, malowanie
elewacji, gładzie, malowanie, kafelkowanie,
adaptacje poddaszy, sufity podwieszane.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190,
785 948 716
8-12/15

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.03.2015 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:

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

2-25/15

•
•
•
•
•

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-12/15

Tynki maszynowe. Docieplanie budynków.
Tel. 508 245 239

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

5-12/15

9-13/15 (Y)

FINANSE

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625

5-12/15

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo
i inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

5-12/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

9-12/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

9-12/15

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

6-25/15

6-10/15

SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka.
Tel. 793 953 727

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Słoniny
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

3-odw.

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

INFORMACJA

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

Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 wykazu nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin wywieszenia
wykazu od 2.03.2015 r. do 23.03.2015 r.

2-odw.

Ale sz ybka gotówka do 25.0 0 0 z ł!!!
Sprawdź. Tel 794 383 085

–
–
–
–
–

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 2.03.2015 r.
do 22.02.2015 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

2-odw.

ZDROWIE I URODA

1
3
4
6
9

INFORMACJA

EDUKACJA
MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

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

9-11/15

Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł!
Tel. 794 383 085

DAM PRACĘ

9-11/15 (Y)

EKSPRES gotówkow y! Poż yczymy
do 25.000 zł! Tel. 794 383 085
9-11/15 (Y)

informacja własna wydawcy

NIERUCHOMOŚCI

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 600 942 058

9-11/15

Do wynajęcia 2-pokojowe, umeblowane,
36 m2, Gliwice Trynek. Tel. 788 487 695
9/15

Do wynajęcia mieszkanie, 3 pokoje+kuchnia,
66 m2. Tel. 607 269 261

9-12/15

Do wynajęcia mieszkanie, 95 m , ul. Niepodległości. Tel. 510 238 269
2

8-10/15

Knurów. Sprzedam nowe, bezczynszowe
m i e s z k a n i e , 3 - p o k o j o w e , 7 6 m 2.
Tel. 602 638 719
8-9/15

Spr zedam działkę budowlaną, 5,53 a,
Knurów. Tel. 509 216 657
8-9/15

Sprzedam M- 4, 62 m 2, 3 pokoje, WP II,
Knurów (umeblowane, sprzęt RTV i AGD).
Tel. 605 744 277
7-9/15

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2,
WP II. Tel. 32 235 22 52, 605 321 641
9-11/15

S p r z e d a m m i e s z k a n i e d w u p o ko j o w e
w K n u r o w i e , o s . Wo j s k a P o l s k i e g o .
Tel. 604 571 896
6-9/15

Sprzedam nowy dom. Tel. 508 192 750

9-12/15
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Słoneczny
slalom

B

renna, stok „Pod Starym
Groniem”. Trasa slalomu
rozjaśniona promieniami słońca, a na starcie blisko
setka uczniów knurowskich
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na mecie czekają na
nich medale i puchary prezydenta Knurowa.
Po kilkugodzinnej rywalizacji poznajemy najlepszych
narciarzy w poszczególnych
kategoriach wiekowych.
Miejsca na podium wywalczyli:
- uczniowie klas I-II i młodsi - dziewczęta - 1. Aleksandra
Rapacz (MSP-4), 2. Zuzanna
Moż d ż eń (MSP-9), 3. Maja
Panicka (MSP-9), - chłopcy - 1.
Dominik Dudek (MSP-4), 2.
Oliwier Czempiel (MSP-1), 3.
Jakub Nowak (MSP-2),
- uczniowie klas III-IV dziewczęta - 1. Karolina Nowak

SPORT

(MSP-2), 2. Weronika Morciszek
(MSP-1), 3. Sabina Cudok (MSP4), – chłopcy - 1. Mateusz Zmuda (MSP-2), 2. Marcin Matuszek
(MSP-6), 3. Kacper Kremiec
(MSP-4),
- uczniow ie k las V-VI dziewczęta - 1. Wiktoria Cudok (MSP-4), 2. Bożena Wojtanowska (MSP-7), 3. Daria
Starzomska (MSP-6), chłopcy
- 1. Tomasz Matuszek (MSP-6),
2. Damian Godula (MSP-2), 3.
Daniel Osada (MSP-2),
- gimnazjaliści - dziewczęta - 1. Martyna Malich (MG-3),
2. Dominika Szkółka (MG-3),
3. Aleksandra Szyrmel (MG-3),
- chłopcy - 1. Bartosz Chmielewski (MG-3), 2. Maksymilian
Haponik (MG-3), 3. Mikołaj
Wojdalski (MG-1).
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Foto: MOSiR
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Foto: Piotr Skorupa

Z IV-ligowcami
wciąż bez wygranej
C

oncordia ma za sobą kolejny tydzień przygotowań
i kolejne trzy mecze kontrolne
rozegrane w środę, w piątek i w
sobotę. Tempo oszałamiające,
tym bardziej, że knurowianie
nie dysponują zbyt liczną kadrą.
A skoro o niej mowa to nowymi
zawodnikami są już pomocnik
Tomasz Młynek i bramkarz
Bartłomiej Krzywicki. Niestety
nie zaznali oni jeszcze smaku
zwycięstwa z IV-ligowym ry-

walem. W środę Concordia
przegrała z Iskrą Pszczyna
1:2, a w sobotę uległa innemu
IV-ligowcowi - Przyszłości
Ciochowice 1:4. Między tymi
spotkaniami knurowianie rozgromili niżej notowane Tempo
Paniówki 7:1.
W piątek o godzinie 17.30
Concordia zagra z ŁTS-em
Łabędy, a w sobotę o 10.00 z
Szombierkami Bytom.
PiSk

WYNIKI 16. KOLEJKI Z DNIA 2.02.2015

Bartłomiej Krzywicki - nowy kandydat
do gry między słupkami w zespole Concordii

Concordia - Iskra Pszczyna 1:2
bramka: Mikulski
Concordia: Krzywicki, Śliwa, Cieślik, Mikulski, Grodoń, Młynek,
Rozumek, Maciejewski, Spórna, Mawo, Gajewski. Ponadto grali:
Jasiński, Kempa, Jaroszewski, Bączkiewicz, Kozdroń.
Concordia - Tempo Paniówki 7:1
bramki: Jaroszewski 2, Mawo, Mikulski, Młynek, Spórna, samobójcza.
Concordia: Krzywicki (Krasoń), Śliwa (Wieliczko), Mikulski
(Grodoń), Cieślik (Kempa), Bączkiewicz, Spórna, Maciejewski
(Karwowski), Młynek (Marczak), Kozdroń (Jaroszewski), Mawo,
Krusiński.
Concordia - Przyszłość Ciochowice 1:4
bramka: Maciejewski.
Concordia: Krzywicki (Krasoń), Wieliczko, Cieślik, Mikulski
(Krusiński), Grodoń (Kempa), Młynek, Maciejewski, Szewczyk,
Jaroszewski, Modrzyński (Śliwa), Mawo.

Doszli do ćwierćfinału

Tea m Sta l met K nu rów
w zią ł ud zia ł w I Ogól nopolsk i m Tu r n ieju Fut sa lu
o Puchar 10ka.pl w Rudzie
Śląskiej. Pierwszym rywalem
knurowskiej „5” był Królewscy Team, a mecz zakończył
się w ygraną naszej druży-

ny 4:0. W kolejny m Tea m
Stalmet uległ 1:4 TS 10ka.pl
Zabrze, ale mimo tej porażki
awansował do ćwierćfinału,
w którym uległ 1:2 Johnson
Controls Siemianowice Śląskie.
Turniej w ygra ł mBa n k

foto-migawka

Victoria Klimzowiec, drugie
miejsce zajął ZZRG Bielszowice, a trzecie - Reprezentacja
Śląskiej Ligi Górniczej.
MVP turnieju i jednocześnie królem strzelców został
Tomasz Golly (mBank), a najlepszym bramkarzem - Adam

Błeszyński (RŚLG Katowice).
W turnieju wzięło udział
14 drużyn, organizatorem był
Wesołowski Corporation, a
sponsorem głównym - Serwis
kurierski 10ka.pl.
PiSk

Spróbuj
„szczypiorniaka”
Wśród wielu ofert sportowych dla dzieci i młodzieży,
ostatnio pojawiła się propozycja dla dziewcząt, które chcą
spróbować swych sił w piłce
ręcznej. - Ta dyscyplina ma w
Knurowie tradycje i może ta inicjatywa pozwoli odrodzić sekcję
piłki ręcznej - mówi trener

Stanisław Rudzki, który zaprasza na treningi uczennice klas
IV-VI ze szkół podstawowych.
Zajęcia odbywają się w sali
gimnastycznej MSP-6, we wtorki od 15.30 do 17 oraz w soboty
od 10 do 12 (wejście na salę od
strony boiska).
PiSk

Za wysokie
progi

Juniorzy Concordii - rocznik 1999 - po dobrych występach w rundzie jesiennej wywalczyli prawo gry w barażach
o awans do III ligi. Rywalem
knurowian był Górnik Zabrze

i jak się okazało, był to przeciwnik ze zdecydowanie wyższej
półki. Świadczą o tym wyniki.
Zarówno w Knurowie, jak i w
Zabrzu Górnik wygrał 5:0.
PiSk

Gwiazda
w Turnieju
Gwiazd
W niedzielę – 1 marca –
minęła trzecia rocznica śmierci
Henryka Bałuszyńskiego. Popularny „Balu” w czasie swej
kariery piłkarskiej i trenerskiej
był związany m.in. z Concordią
Knurów i Gwiazdą Chudów. Reprezentacja tego drugiego klubu
wystąpi w kolejnym Turnieju
Gwiazd im. Henryka Bałuszyńskiego, który 8 marca odbędzie
się w hali w Sośnicy. Zespół z
Chudowa zagra w grupie B z
Piastem Gliwice oraz Fluor SA.

W pozostałych grupach
zmierzą się: - A - Przyjaciele
Domu Dziecka Nr 3, Urząd
Miejsk i w Gliwicach, Dom
Dziecka Nr 3, - C - NSZZ Solidarność, Reprezentacja Oldbojów Śląska, Górnik Zabrze,
- D - Gwarek Zabrze, NGK
Ceramics, Futsal Team.
Turniej rozpocznie się o
godzinie 8.00, a zakończenie
zaplanowano na godzinę 15.00.
Wstęp wolny.
PiSk

Foto: Dariusz Hermiesz

Młodzi zawodnicy z sekcji piłkarskiej LKS 35 Gierałtowice mieli zaszczyt wyprowadzić w sobotni wieczór drużyny Górnika Zabrze
i Śląska Wrocław. Mecz ekstraklasy zakończony remisem 3:3 dostarczył chłopcom niezapomnianych wrażeń, a po ostatnim
gwizdku sędziego był czas na pamiątkowe zdjęcie z kilkoma zawodnikami „trójkolorowych”.
Dodajmy, że chłopców z roczników 2003 do 2006 prowadzą w Gierałtowicach Jarosław Stępień i Dariusz Szkatuła.

PiSk

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

IPA mobilizuje rywali

Foto: UKS Eugen

www.przegladlokalny.eu

N

iełatwo przychodzi zdobywanie punktów w rozgrywkach MLPNH drużynie
IPA Knurów. Większość rywali na hasło „IPA” przeprowadza powszechną mobilizację i mecze z tą drużyną
traktuje bardzo prestiżowo.
Kilka tygodni temu aktualnemu wiceliderowi punkty
odebra ł TKK F Mistra l Intermarché, potem Vibovit,
tydzień temu bliska tego była
Nacynianka, a w poniedziałek
niespodziewany opór postawiła najmłodsza drużyna ligi
Team 98. Juniorzy jeszcze na 8
minut przed końcem remisowali 2:2 i dopiero w końcówce
IPA rozstrzygnęła mecz na
swoją korzyść.
Zw yc ię st wa od n ios ł y
rów nież pozosta łe zespoł y
spośród prowadzącej trójki i
zrobiły to w sposób przekonujący. Team Stalmet ograł
Nacyniankę, która w rundzie
rewa n ż owej pozostaje bez
zdobyczy punktowych, a TS
10ka.pl Zabrze pewnie w ygrała z UKS Milenium I. Lider
dał tym samym znać, że jego
gra bez superstrzelca Ariela
Mnochego, który pauzował
za kar t k i, w ygląda rów nie
dobrze.
Ciekawostką tej kolejki jest
strzelenie dwóch samobójczych
bramek przez tego samego zawodnika w meczu Vibovitu z
Olympiakosem. Dodać trzeba
zresztą, że oba gole były nieprzeciętnej urody.
Waldemar Jachimowski

Reprezentanci Eugena mają się czym chwalić
po Mistrzostwach Śląska w Żorach

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

TS 10ka.pl Zabrze
IPA Knurów
Team Stalmet
Tritech
ZZ Kadra
Vibovit
Olympiakos Gierałtowice
Nacynianka
TKKF Mistral Intermarché
UKS Milenium I
Veritax Gumiland
TKKF Team 98 Knurów
UKS Milenium II

19
18
18
18
19
19
19
18
18
18
19
18
19

51 180-46
47 129-68
45 119-56
39 102-64
33 87-79
32 99-81
27 92-100
24 81-89
17 89-89
16 51-94
15 59-106
9 74-110
0 33-210

17
15
15
13
11
10
9
8
5
5
4
3
0

0
2
0
0
0
2
0
0
2
1
3
0
0

2
1
3
5
8
7
10
10
11
12
12
15
19

STRZELCY
Ariel Mnochy
Grzegorz Górka
Jarosław Stępień
Dominik Kabała

TS 10ka.pl Zabrze
Tritech
IPA Knurów
Olympiakos Gierałtowice

101
36
35
31

PROGRAM 21. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 9 MARCA):
ZZ Kadra – Tritech (18.00), Olympiakos Gierałtowice – TS 10ka.pl
Zabrze (18.45), Team Stalmet – TKKF Team 98 Knurów (19.30),
Nacynianka – TKKF Mistral Intermarché (20.15), UKS Milenium
II – Vibovit (21.00), UKS Milenium I – IPA Knurów (21.45).

WYNIKI 20. KOLEJKI Z DNIA 2.03.2015
TKKF Mistral Intermarché - ZZ Kadra 10:4 (1:2)
Andrzej Niewiedział 6, B. Pietras 2, M. Duraj, P. Jaroszewski - P.
Jędrzejczak 2, P. Mastyj 2
IPA Knurów - TKKF Team 98 Knurów 5:3 (2:2)
J. Stępień 2, M. Klaczka, K. Kwietniewski, Ł. Spórna - R. Jachimowski 2, M. Bociański
żółta kartka: W. Kempa (IPA).
Team Stalmet - Nacynianka 7:1 (2:0)
G. Krusiński 2, M. Stopa 2, D. Kraska, T. Młynek, B. Flis – S.
Bartyzel
żółte kartki: R. Zostawa, L. Bartyzel, P. Zagórski (Nacynianka).
Vibovit - Olympiakos Gierałtowice 7:3 (4:1)
K. Kijak 3, M. Sikora 2, samobójcze 2 – Ł. Górczyk, S. Artemuk,
D. Kabała
Veritax Gumiland – UKS Milenium II 4:2 (1:0)
A. Pawlas 2, M. Nowosielski, B. Czopek – Roman Wala, R. Brociek
żółta kartka: Roman Wala (UKS Milenium II).
TS 10ka.pl Zabrze - UKS Milenium I 10:2 (3:0)
R. Hajok 3, T. Tankowski 3, M. Andrecki 3, A. Neznal – W. Żur,
D. Burzawa
informacja

Rekord
na antybiotyku

E

ugeniusz Mehlich został mistrzem Śląska w
wyciskaniu sztangi w
kategorii masters. W czasie
zawodów w Żorach wycisnął
175 kg, ustanawiając tym samym rekord życiowy. Knurowianin cieszył się z wyniku
podwójnie, bo startował nieco
osłabiony przebytą chorobą i
leczeniem antybiotykiem.
Po mistrzowski tytuł sięgnęła również jedna z podopiecznych Eugeniusza Mehlicha - Emilia Flis, która

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

W seniorkach debiutowała z kolei Katarzyna Dzieżok,
zajmując V miejsce z wynikiem 55 kg.
Medalowy dorobek knurowian powiększyli panowie:
Paweł Jur (wynik 120 kg - rż
- II miejsce w juniorach do
lat 20, kategoria +83 kg) oraz
debiutant Sebastian Jonda
(wynik 55 kg, III miejsce w
juniorach do lat 16.
Był to pierwszy tegoroczny
start ekipy Eugena i jednocześnie ostatni sprawdzian przed
Mistrzostwami Polski, które
odbędą się 14 i 15 marca w
Chorzowie.
PiSk

WYNIKI Z 17 LUTEGO:
1. Jerzy Pluta
2. Edward Nowak
3. Jacek Zacher
4. Zbigniew Ciszewski
5. Janusz Kopeć
6. Dariusz Skowron
7. Kazimierz Fąfara
8. Bernard Musiolik
9. Janusz Myszka
10. Tadeusz Kamczyk

- 2.343 pkt
- 2.119 pkt
- 2.092 pkt
- 2.088 pkt
- 1.947 pkt
- 1.912 pkt
- 1.910 pkt
- 1.811 pkt
- 1.805 pkt
- 1.683 pkt

WYNIKI Z 24 LUTEGO:
1. Jerzy Makselon
2. Zdzisław Mral
3. Michał Foit
4. Tadeusz Kamczyk
5. Ginter Fabian
6. Piotr Luberta
7. Wojciech Napierała
8. Janusz Nowak
9. Czesław Antończyk
10. Jerzy Kampa

- 2.388 pkt
- 2.166 pkt
- 1.968 pkt
- 1.938 pkt
- 1.912 pkt
- 1.858 pkt
- 1.815 pkt
- 1.704 pkt
- 1.687 pkt
- 1.659 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zbigniew Ciszewski
- 6.947 pkt
2. Michał Foit
- 6.670 pkt
3. Edward Nowak
- 6.637 pkt
4. Kazimierz Fąfara
- 6.586 pkt
5. Piotr Luberta
- 6.465 pkt
6. Leonard Spyra
- 6.388 pkt
7. Czesław Antończyk
- 6.328 pkt
8. Konrad Sobieraj
- 6.195 pkt
9. Dariusz Skowron
- 6.142 pkt
10. Janusz Myszka
- 6.119 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 10 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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z w ynikiem 70 kg (rekord
życiowy) wygrała rywalizację
w juniorkach do lat 23 open
(84,616 punktów Wilksa).
Trzecie miejsce w tej samej
kategorii zajęła Sylwia Mularczyk z kolejnym rekordem
życiowym - 52,5 kg (70,392
pkt Wilksa).
Rekord życiowy poprawiła
również Nikola Zaborowska
- 70 kg - co dało jej 69,846
punktów Wilksa i ostatecznie
IV miejsce. Pozycję niżej sklasyfikowana została debiutantka w knurowskiej drużynie Agnieszka Skowrońska, która
wycisnęła 35 kg.

Zza biurka

Kuracja na ławeczce
Dwadzieścia? Nie, więcej.
To już chyba trzydzieści lat minęło od czasów, gdy w knurowskim Domu Kultury odbywały
się prestiżowe zawody kulturystyczne. To na nich poznałem
mieszkańców naszego miasta,
którzy imponowali sylwetką.
Biceps, triceps, mięśnie brzucha,
czterogłowy uda. Wszystkie starannie wyrzeźbione.
Od tamtych zawodów minęło kilka dekad, a do „Domu
Kultury” chodzimy teraz na...
zakupy. Wiele się zmieniło, ale
jedna z osób, którą wtedy poznałem, wciąż jest wierna sportowi.
Jej miłość do ciężarów przetrwała mimo, że nie udało się uniknąć
tak zwanych trudnych lat. Był
okres, w którym sztangę, ławeczkę i inne przyrządy do treningu
trzeba było zastąpić czymś, co
gwarantowało stały dochód.

Wspomniana miłość do ciężarów była jednak tak silna, że
w pewnym momencie sztanga
i ławeczka znów zaczęły w
życiu tej osoby odgrywać pierwszoplanowe role. I tak jest do
dzisiaj. I tak będzie zapewne
jeszcze przez wiele lat, bo Eugeniusz Mehlich nie należy do
osób, które osiadają na laurach.
Udowodnił to już wielokrotnie,
regularnie wzbogacając kolekcję
medali, pucharów i tytułów.
Kilka dni temu ustanowił swój
rekord życiowy mimo, że tak
naprawdę powinien leżeć w
łóżku i zamiast walczyć z ciężarami, przyjmować antybiotyk
wojując w ten sposób z jakimś
paskudnym wirusem. Pan Eugeniusz wybrał jednak kurację
na ławeczce i w towarzystwie
sztangi.
Piotr Skorupa
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Knurów. Nowe przepisy – nowe problemy

„Źródło” bije
w urzędników
1

marca br. weszły w życie nowe
przepisy o dowodach osobistych,
ewidencji ludności i aktach stanu
cywilnego. Celem zmian jest ułatwienie
mieszkańcom załatwiania spraw w
urzędach. Jednak, jak się można było
spodziewać, pierwsze dni po zmianach do łatwych nie należą. Głównym
źródłem zamieszania jest nowy system
informatyczny przygotowany na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, noszący nazwę – nomen omen
– „Źródło”. Także w Knurowie nowości
wprowadzone w poniedziałek w życie
są sporym wyzwaniem – głównie dla
urzędników.

Mogło być gorzej

Dotąd urzędowe czynności związane z wnioskiem o nowy dowód były
dokonywane na bieżąco przy wnioskodawcy i trwały raptem kilka minut.
Teraz wszystko trwa znacznie dłużej.
Urzędnicy starają się oszczędzić mieszkańcom dyskomfortu, toteż większą
część niedogodności biorą na siebie.
Przyjmując wniosek, przy kliencie
przeprowadzają tylko niezbędną część
procedury, resztę zostawiając na później. Dzięki temu wnioskodawca spędzi
w urzędzie tylko nieco więcej czasu
niż przed 1 marca. Jednak urzędnik na
dopełnienie czynności związanych z
jednym wnioskiem musi poświęcić co
najmniej półtorej godziny.
W poniedziałek przyjęto w Knurowie 26 wniosków o wydanie dowodu
osobistego. We wtorek od godz. 7.30
do 10.30 udało się jedynie dokończyć
czynności związane z dwoma poniedziałkowymi wnioskami. Jednocześnie
przyjmowane są następne wnioski.
– Rano nie jest jeszcze najgorzej,
ale im później, tym obciążenie jest
większe, więc wszystko zwalnia – mówi
Adam Ostalecki, naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów.
– Przy wstępnym przyjmowaniu wniosków system jest powolny, ale działa,
natomiast przy przesyłaniu danych
do Warszawy, system zaczyna nas
wyrzucać. Czynności są wykonywane
wolniej niż dotąd, jednak niedociągnięcia systemu nie rzutują na obsługę
mieszkańców. Przyjmowanie wniosków
odbywa się w miarę płynnie, choć trwa
nieco dłużej niż dotychczas.
Słowem – szału nie ma, ale, jak
podkreśla naczelnik, mogło być gorzej.
Urzędnicy z WSOiZK, mając w perspektywie zmianę systemu, na wszelki
wypadek przygotowali się na katastrofę. A mogło być gorzej, bo przecież
system mógł w ogóle nie ruszyć.
– Byliśmy przygotowani na problemy przy wdrażaniu nowego systemu i
jesteśmy mile zaskoczeni, bo obawialiśmy się większych kłopotów. Tymczasem
system działa, choć bardzo topornie
– mówi Adam Ostalecki. – Główne
16
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W poniedziałek wraz z nowymi przepisami w urzędach
zaczął działać nowy system informatyczny „Źródło”.
Jak system spisuje się w Knurowie?

Rozjeżdżone podjazdy
sprawiają spore problemy
garażowiczom

Misz-masz
z garażami
Szczygłowice

niedociągnięcie to kwestia drożności.
Poza tym szereg funkcji nie działa,
choć trzeba przyznać, że MSW stara
się na bieżąco wprowadzać poprawki.
Wczoraj na przykład, gdy ktoś chciał
odebrać dowód wyrobiony według starej
procedury, w systemie wyskakiwał błąd.
Mieszkańcy tego nie odczuli, bo wydawaliśmy dowody mimo to. Dziś ten błąd
już się nie pojawia i można dokończyć w
systemie wczorajsze procedury.
Zdarza się, że w WSOiZK tworzą się
kolejki. Jednak, jak zapewnia naczelnik,
nie jest to sytuacja ciągła, lecz chwilowe
„zagęszczenie”, które udaje się opanować. Mimo wszystkich przeciwności, w
poniedziałek żaden klient nie został stąd
odprawiony „z kwitkiem”, choć trzeba
było okazać cierpliwość.
Przy całej opieszałości „Źródła”
trzeba być przygotowanym na to, że sam
okres produkowania dowodów się wydłuży. Maksymalny czas oczekiwania na
dokument to 1 miesiąc, jednak zwykle
dowody można było odbierać już 2-3 tygodnie po złożeniu wniosku. Dziś warto
wstępnie założyć, że nie otrzymamy dowodów wcześniej niż po miesiącu. Lepiej
się spotkać z miłym zaskoczeniem niż
niepotrzebnie się irytować.

Archiwum od nowa

Dla pracowników urzędów stanu
cywilnego nowości ustawowe i informatyczne to spore wyzwanie, nie tylko
ze względu na rozmiar tych zmian, jak
i sposób ich wdrożenia.
Knurowski USC już na początku
lat 90. wprowadził u siebie komputerowy system rejestracji akt stanu cywilnego. To jeden z niewielu urzędów mający
pełną komputerową bazę archiwalnych
aktów gromadzonych od początku jego
istnienia. Przez ponad 20 lat zebrano
ponad 100 tys. zdigitalizowanych
aktów stanu cywilnego. Teraz, wraz z
wprowadzeniem „Źródła“ urząd stracił
możliwość korzystania z tej bazy.
- Ustawodawca zadecydował, że
w nowym systemie pracę rozpoczynamy od zera – mówi Barbara Bismor,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Knurowie. – W ciągu najbliższych

lat oprócz normalnej codziennej pracy
trzeba będzie dodatkowo wprowadzić
wszystkie potrzebne akty, zarówno te
nowo sporządzone, jak i archiwalne.
Dotychczas szczyciliśmy się tym, że ok.
99 % spraw można było załatwić u nas
„od ręki”. W tej chwili to już prawie
niemożliwe.
Mało tego – nowe przepisy poszerzają też zakres obowiązków USC o
takie zadania jak nadawanie numerów
PESEL, meldowanie noworodków czy
wymeldowywanie zmarłych. Ponadto
klienci przy załatwianiu spraw w USC
nie mają już, jak dotąd, obowiązku
składania odpisów z akt stanu cywilnego, ale urząd ma je pozyskać we
własnym zakresie. Teoretycznie w
przyszłości (po wprowadzeniu aktów
do „Źródła“) ma to być wygodne dla
obywateli, jednak, póki co, będzie
powodować konieczność ponownej
wizyty w urzędzie i wydłużenie czasu
załatwienia sprawy o czas potrzebny na
sprowadzenie potrzebnych dokumentów z innych USC.
– W tej chwili robimy wszystko, aby
nasi klienci jak najmniej odczuli dolegliwości nowego systemu i staramy się, aby
najważniejsze sprawy, na przykład te
dotyczące zgłoszeń urodzeń czy zgonów,
można było załatwić podczas jednej
wizyty w urzędzie – zapewnia Barbara
Bismor. – Starając się zminimalizować
obciążenie klientów, pracujemy według
tzw. reguł przejściowych, czyli trochę po
staremu, trochę po nowemu. Oznacza to
także, że pracownicy naszego USC sporą
część czynności kończą już po wyjściu
klienta z urzędu.
Mimo wszystko, jak podkreśla
pani kierownik, należy liczyć się z
faktem, że nasza wizyta w USC i tak
potrwa dłużej niż dotychczas. Możliwe też, że będziemy musieli umówić
się z urzędnikiem na ponowną wizytę.
Czy marcowe zmiany okażą się w
przyszłości rzeczywistym udogodnieniem dla obywateli? Na razie urzędnicy
muszą być ofiarni, mieszkańcy – cierpliwi, a na pozytywne skutki zmian
– oby takie były – musimy poczekać.
Mirella Napolska

Kiedy stopniał śnieg, dojazd do garaży
przy ul. Parkowej znacznie się pogorszył.
Pan Mariusz, dzierżawiący blaszany
garaż, twierdzi, że to sprawka sąsiadów,
którzy w ubiegłym roku poprowadzili
w ziemi prąd. Co prawda zasypali
i utwardzili wykopy gruzem, ale nie
zdało się to na wiele
15 lat temu pan Mariusz kupił
blaszany garaż przy ul. Parkowej.
W przeciwieństwie do reszty blaszaków, ustawionych w zwartym
kompleksie, ten jego jest dostawką do
rzędu garaży murowanych.
W ubiegłym roku sąsiad pana
Mariusza podłączył prąd do swojego
garażu. Wcześniej koparka wykopała
rów, biegnący od słupa przy ul. Parkowej aż do murowanego garażu,
zahaczając po drodze o podjazd
do blaszaka pana Mariusza. Po zakończeniu robót teren wyrównano.
Krótko po tym elektryfikacji zapragnęło kolejnych 6 garażowiczów. Pan
Mariusz przypuszcza, że namówił
ich do tego sąsiad, aby zmniejszyć
wysokie koszty podłączenia.
Przed nastaniem zimy koparka
drugi raz rozorała podjazd do garażu
pana Mariusza. Po podłączeniu prądu wykop znów zasypano i utwardzono gruzem. Resztę mankamentów na kilka miesięcy przykrył śnieg.
Kiedy puch stopniał, a mróz zelżał,
samochody zaczęły grzęznąć tam,
gdzie poprowadzono kabel.
- Zwróciłem uwagę sąsiadowi, że
tak dalej być nie może. On mi na to:
zgłoś to gdzieś, to ci łopatą łeb uwalę
- opowiada szczygłowiczanin.
Twierdzi, że pozostali garażowicze, którym koleiny też przeszkadzają, boją się reagować, że są zastraszeni. Jak by tego było mało, właściciel
blaszaka dowiedział się niedawno, że

kolejni sąsiedzi chcą podłączyć prąd.
A to oznacza, że koparka raz jeszcze
rozkopie mu podjazd.
- Powiedziałem, że się na to nie
zgodzę - zarzeka się pan Mariusz.
M a ż a l do a d m i n i s t r ator a
(Miejskiego Zespołu Gospodarki
L ok a lowej i Ad m i n ist racji) z a
bierność. Płaci co miesiąc ponad
17 zł za dzierżawę garażu i zastanawia się, na co przeznaczane są
te pieniądze, skoro większość prac
(utwardzanie drogi dojazdowej,
podjazdów) biorą na siebie garażowicze.
Sprawa okazuje się nieco bardziej skomplikowana, niż się wydaje. Garaże murowane są własnością
osób fizycznych, a grunt pozostaje
w ich wieczystym użytkowaniu.
Właśnie d latego gmina nie ma
prawa ani prowadzić jakichkolwiek
prac na tym terenie, ani egzekwować np. naprawy dróg dojazdowych
po podłączeniu prądu.
Dyrektor MZGLiA, Mieczysław
Kobylec, nie ukrywa, że temat blaszaków przylegających do garaży
murowanych wymaga uregulowania. Zwłaszcza że obecnie znajdują
się już na terenie oddanym w użytkowanie wieczyste.
Aby zachować swój garaż, pan
Mariusz będzie musiał dogadać się z
wszystkimi (sic!) sąsiadami i uzyskać
ich zgodę.
/pg/
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