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PRZEGLĄD KADR

Urodzony w Knurowie

Mowa o Sławomirze Brodzińskim, od miesiąca
wiceministrze środowiska i Głównym Geologu Kraju
Brodziński (na zdjęciu) ministerialne stanowisko został powołany 19 grudnia przez premiera
Donalda Tuska.
Zapewnie niewiele osób wie,
że nowy szef resortu ochrony środowiska urodził się w Knurowie
w 1950 roku. Jest gliwiczaninem,
absolwentem Wydziału Górnicze-

go Politechniki Śląskiej. Uzyskał
stopień doktora. Jest autorem i
współautorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących górnictwa. W
latach 1998-2006 był dyrektorem
generalnym Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Od 2009 r.
był szefem Służby Cywilnej.
Jednym z najważniejszych za-

dań postawionych przed ministrem
Brodzińskim jest przyspieszenie
prac nad projektem ustawy o wydobyciu gazu z łupków.

Foto: Archiwum DPS Caritas

foto-migawka
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Foto: www.mos.gov.pl

7 lutego o godz. 19 w gliwickiej
Winharmonii odbędzie się hiszpański wieczór w „Tapas barze”. Na
wszystkich chętnych czeka wiele
atrakcji, m.in. ciekawostki i quizy
kulinarne, degustacje wina oraz różnego rodzaju tapas, czyli hiszpańskie
przystawki. Nie zabraknie również
konkursu z nagrodami, a wszystko to
przy dźwiękach hiszpańskiej muzyki.
DC

KNURÓW

Mandat
za psi gryz

Park
na językach
- Przed chwilą przyszliśmy z
wnukiem ze spaceru. Byliśmy
w parku przy ul. Parkowej.
Nasze wrażenia? Syf, kiła i
mogiła. Ktoś zagrabił liście
jedynie przy drodze i w sąsiedztwie placu zabaw. Reszta parku zaśmiecona. Przy
dworku „Na językach” chyba
jakaś zwierzyna rozszarpała
worki ze śmieciami, które
ktoś składował pod schodami.
Teraz wszystko się poniewiera po parku. Proponuję, aby
osoby odpowiedzialne za ten
teren ruszyły pupy zza biurek
i sprzątnęły bałagan, zanim
wszystko przykryje śnieg.

W ubie gły czwartek rest aura
cję Protos wypełnia ł gwar
i śmie ch. Nic
dziwnego – salę opanowali prze
bierańcy, zapr oszeni przez Dom
Pomocy
Społecznej Ośrodka Matka Boża
Uzdrowienie Chor ych Caritas.
Na dorocznym balu spotkali się podopiec
zni Placówki Opiekuńc zo-Wycho
wawczej
ośrodka, War sztatu Terapii
Zajęciowej, Środowiskowego
Domu Samopomocy, a także mieszkańcy
DPS-ów z Kuźni Nieborowskie
j, Pilchowic i
Sośnicowic. Impr ezę popr owa
dził zespół Przy jaciele z Rybn
ika.
Oprac. b

Foto: Archiwum ZSP Żernica

Odkryj
Hiszpanię

Foto:Bogusław Wilk

GLIWICE

Bernard ze Szczygłowic

not. /g/

/bw/

KNURÓW

Ślązisz Is Easy

W czwartek, 20 lutego, Kino
Scena Kultura będzie jednym z najweselszych miejsc w okolicy. To za
sprawą Kabaretu Młodych Panów,
którzy będą przekonywać, że „Ślązisz
Is Easy”. I zachęcać: godej z nami...
- To program przygotowany specjalnie dla goroli, półgoroli, basztardów i
krojcoków – twierdzą kabareciarze. - Hanysów też zapraszamy, utrwalicie sobie.
Występy będą dwa: pierwszy o godz.
18, drugi – o godz. 20.30.
Bilety w cenie 60 zł dostępne w
kasie Kina Sceny Kultury w godz.
15-20 (tel. 32 332 63 81).

lno-Przedw ubiegły piątek w Zespole Szko
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Zięb
Mai
ice
Mon
ek,
e Plac
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Uczniowie rywa
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lepszego tancerza. Była też
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ńczy
zako
paso doble. Impr ezę
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Foto: Archiwum MP-13

W sobotni wieczór patrol Straży Miejskiej został wezwany przez
jednego z mieszkańców na ul. Kazimierza Wielkiego. Mężczyzna
zgłosił, że został ugryziony przez
psa, a właścicielka czworonoga nie
chce okazać dokumentów potwierdzających szczepienie. Strażnicy
ukarali właścicielkę psa mandatem za
niezachowanie środków ostrożności.
Poinformowali ją też o obowiązku
poddania czworonoga obserwacji
weterynaryjnej na wypadek podejrzenia wścieklizny. Sprawa będzie
miała ciąg dalszy – prowadzi ją Straż
Miejska.

/bw/

KNURÓW

Śmietnik w ogniu

W piątkowy wieczór patrolujący Szczygłowice strażnicy miejscy
zauważyli płonący śmietnik przy
ul. Kołłątaja. Wezwali straż pożarną. Na miejsce przybyli strażacy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i
stłumili ogień.
/bw/

KNURÓW

Krew
nie woda

reklama

e wypełnił y
osi, wier szyki, piosenki i tańc
Przedstawienie o Jasiu i Małg
ku”, czyli przedszkolnej „Trzy
necz
„Sło
w
dka
Dzia
i
i
Babc
z
obchody Dni
m gośc iom jase łka. Każde
swoi
ły
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i
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nastce”. Star
dodatek do
przez siebie upominek, miły
wnucząt wręc zyło im wykonany
– przygotowując pyszny
się
arali
post
ci
dzie
ice
gorących życzeń. Rodz
smakowite
stnic y święta mieli również
poczęstunek - by wszyscy ucze
wspomnienia.
Kierchner
Barbara Pawlus, Izabela

reklama

W niedzielną noc, kwadrans
po trzeciej, patrol Straży Miejskiej
i Policji interweniował w jednym
z mieszkań przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Powodem była awantura
rodzinna – za czuby wzięli się ojciec
z synem. Wizyta mundurowych ostudziła emocje.
/bw/

2

Przegląd Lokalny Nr 4 (1090) 23 stycznia 2014 roku

aktualności

Wywrotka volvo

Wywrócona ciężarówka została
najpierw postawiona do pionu...

Foto: Bogusław Wilk

PILCHOWICE

Nie będzie mile wspominać poniedziałku kierowca
ciężarowego volvo, które wywróciło się na poboczu
drogi w Pilchowicach
Do zdarzenia doszło w godzinach
rannych na ul. Gliwickiej, około 200
metrów od skrzyżowania z DK 78.
Jadący od Pilchowic pojazd zjechał z
drogi na pobocze, po czym wywrócił
się na prawą burtę. Na ziemię wysypała

się część ładunku – węglowego miału.
Na szczęście nikomu nic się nie
stało. Droga została zablokowana
na kilka godzin. Miejsce zdarzenia zabezpieczyli strażacy z knurowskiej Jednostki Ratowniczo-

-Gaśniczej. Został ściągnięty specjalistyczny sprzęt. Jeszcze przed
południem ciężarowe volvo zostało
postawione „do pionu”, a następnie
wciągnięte z pobocza na asfalt.
/bw/

KNURÓW

Wymuszenie
na skrzyżowaniu

... po czym wyciągnięta na asfalt

Przez kilkadziesiąt minut przejazd
przez skrzyżowanie był utrudniony

Prowadząca samochód osobowy kobieta
trafiła do szpitala w wyniku wypadku, do
którego doszło w środę na skrzyżowaniu
ulic Szpitalnej i Wilsona w Knurowie
Wg ś w i ad ków z d a r z en i a w
chwili, kiedy pojazdy się zderzyły,
nie działały światła na skrzyżowaniu.
– Kiedy szedłem na działkę, tak
kwadrans po godzinie 9, to świeciły
się tylko te żółte światła, pulsacyjne.
Chwilę później usłyszałem huk i
zobaczyłem, że stuknęły się dwa samochody – wyjaśnia nasz rozmówca.
– To skrzyżowanie jakieś pechowe
jest. Zwykle, kiedy nie działają tutaj
światła, dochodzi do jakiegoś wypadku – dodaje kolejna osoba.
Dokładne okoliczności wypadku
bada Policja.
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Po uderzeniu przez ciężarówkę
osobówka „zaparkowała”
na barierkach

Foto: Dawid Ciepliński

Do zdarzenia doszło około godz.
9.30. Z wstępnych ustaleń Policji wynika, że poruszająca się ul. Wilsona w
stronę Krywałdu ciężarówka marki
Volvo prawdopodobnie wymusiła
pierwszeństwo na jadącym ul. Szpitalną w kierunku ul. Niepodległości
volkswagenem.
Na miejscu konieczna była interwencja służb ratowniczych. Pogotowie zawiozło do szpitala kierującą
volkswagenem. Odniosła bolesne
potłuczenia, ale – na szczęście - jej
życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Do usunięcia skutków wypadku
na drodze wprowadzono ruch wahadłowy.
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KNURÓW PROMUJE INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

Dotacje na czystsze powietrze
Zamierzasz wymienić piec c.o. na energooszczędny, może planujesz montaż
kolektorów słonecznych albo czeka cię podłączenie do kanalizacji sanitarnej
– w każdej z tych sytuacji możesz otrzymać dofinansowanie z Urzędu Miasta

ABY ODETCHNĄĆ
CZYSTYM POWIETRZEM...

W przypadku inwestycji służących ochronie powietrza dotacja
może być przyznana na:
podłączenie budynku do sieci
cieplnej,
zakup i montaż energooszczędnych kotłów c.o., opalanych gazem,
olejem opałowym lub zasilanych
energią elektryczną, ogrzewanie
elektryczne,
zakup i montaż niskoemisyjnych retortowych kotłów c.o. na
paliwo stałe, z jednym paleniskiem
– retortą lub kotłów c.o., opalanych
biomasą, o sprawności co najmniej 80
proc. (kocioł musi spełniać kryteria
standardu energetyczno-ekologicznego, stawiane urządzeniom małej
mocy, potwierdzone aktualnym certyfikatem energetyczno-emisyjnym,
wydanym przez akredytowane laboratorium),
zakup i montaż urządzeń do
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dla potrzeb wytwarzania
ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania budynku mieszkalnego (np.
instalacje solarne, pompy ciepła).
Kwota dofinansowania to 50
proc. poniesionych kosztów, ale nie
więcej niż 1.500 zł.
Osoby ubiegające się o dotację
muszą złożyć pisemny wniosek w
knurowskim Urzędzie Miasta. Wzory
dokumentu dostępne są w Biurze Podawczym UM (ul. Ogana 5, parter) i
na stronie internetowej www.knurow.
bip.info.pl (zakładka: dotacje na przedsięwzięcia proekologiczne). Co istotne,

wniosek należy złożyć przed zakupem i
montażem urządzenia grzewczego lub
przed podłączeniem do sieci cieplnej.
Do wniosku należy dołączyć
oświadczenie o posiadanym prawie
do nieruchomości lub wyciąg z ksiąg
wieczystych. Jeśli wnioskodawca
nie jest wyłącznym właścicielem
budynku (lokalu) potrzebna będzie
zgoda właściciela (współwłaścicieli). Na zmianę sposobu ogrzewania
lokalu mieszkalnego musi się też
zgodzić zarządzający budynkiem
– to w przypadku, gdy zarząd nie
jest wykonywany przez właściciela
budynku.
Dodatkowo do wniosku należy
dołączyć w przypadku:
ogrzewania elektrycznego warunki dostawcy energii,
ogrzewania gazowego – pozwolenia na wykonanie instalacji
gazowej wewnętrznej,
kotła olejowego, kotła na paliwo
stałe, biomasę – aktualne świadectwo
potwierdzające warunki ekologicznego spalania w danym typie kotła.
Wnioski rozpatrywane są według
kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta. Decyzja podejmowana jest do 20
dnia miesiąca następującego po dacie
złożenia wniosku (np.: wniosek złożony w styczniu zostanie rozpatrzony
do 20 lutego). Pozytywne rozpatrzenie
wniosku jest podstawą do zawarcia
umowy. Umowa określa przeznaczenie
i kwotę dotacji, a także termin i sposób
rozliczenia zadania objętego dotacją
(nie dłuższy niż do 20 listopada danego
roku) oraz termin wykorzystania dotacji (nie dłuższy niż 31 grudnia danego
roku budżetowego).
Miasto ma prawo kontroli sposobu i celowości w ykorzystania
dotacji. Jej wypłata jest uzależniona
od pozytywnego wyniku oględzin
przez upoważnionych pracowników
UM. Rozliczenie odbywa się w oparciu o kserokopie faktur (rachunków)
potwierdzających koszty poniesione
przez wnioskodawcę na realizację
inwestycji oraz o inne dokumenty
związane z rodzajem instalacji (np.
protokoły odbioru technicznego,
opinie służb kominiarskich).
W przypadku niespełnienia warunków zawartych w umowie w

okresie do pięciu lat od dnia jej
podpisania, cała kwota uzyskanej
dotacji (wraz z odsetkami) podlega
zwrotowi na rzecz budżetu miasta.
Informacje o terminach składania wniosków ogłaszane są na tablicy
ogłoszeń, w lokalnej prasie i na stronie
internetowej UM (www.knurow.pl).
Dotacja przysługuje raz na 10 lat.

CZYSTA WODA ZDROWIA DODA...

W przypadku inwestycji związanych z kanalizacją, dotacją objęte
są podłączenia do sieci kanalizacji
sanitarnej, wykonane i odebrane
przez PWiK w Knurowie w okresie obowiązywania uchwały RM,
jednak nie później niż do końca
czerwca 2015 r.
Dotacja może być przyznana w

Do solarów dopłaci też fundusz ochrony środowiska

Planujący montaż instalacji solarnej mogą ubiegać się o dotację połączoną z kredytem z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Procedura odbywa się za pośrednictwem banków współpracujących z NFOŚiGW. Są to: Bank Ochrony Środowiska,
Bank Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszone banki spółdzielcze, SGB-Bank oraz zrzeszone banki spółdzielcze,
Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy i Credit Agricole Bank Polska (dawniej Lucas Bank).
Wysokość dotacji sięga 45 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji. To znacząca kwota, gdyż koszt całej instalacji
mieści się zazwyczaj w granicach 8-15 tys. zł (oczywiście może być i znacznie droższa – rynek oferuje w tym względzie spore możliwości).
Zsumowanie dotacji NFOŚiGW i UM zmniejszają faktycznie ponoszone przez inwestora koszty inwestycji nawet o
ponad połowę. Obciążenie dla kieszeni zmniejsza rozłożenie reszty kredytu w czasie. Nagrodą są mniejsze rachunki
za prąd i ciepło.

Panie zbadały piersi

17 stycznia w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi przy sklepie Netto zaparkował
mammobus należący do Grupy Lux Media. − Z badań
skorzystało 79 pań − informuje Agata Jabłonowska,
specjalista ds. Marketingu PR Grupy Lux Media
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szansę na całkowite wyzdrowienie.
Mammografia to szansa na wczesne
wykrycie zmian nowotworowych.
Regularne badania diagnostyczne są
szczególnie ważne dla pań w wieku

Bogusław Wilk

Odnawialne źródła energii zyskują coraz więcej zwolenników - rosnącą
popularnością cieszą się instalacje solarne; dzięki różnym systemom
dopłat realny koszt instalacji można zmniejszyć o ponad połowę

KNURÓW. AKCJA BEZPŁATNEJ MAMMOGRAFII

Statystycznie co 16 Polka zachoruje na raka piersi. 15 proc. z nich
umrze. W leczeniu raka najważniejszy jest czas. Im wcześniej podejmiemy walkę, tym mamy większą

wysokości:
80 zł – do jednego metra bieżącego podłączenia,
200 zł – do jednej studni zabudowanej na podłączeniu, ale łącznie
nie więcej niż 3 tys. zł.
Podobnie do poprzedniej sytuacji, pisemne wnioski składa się w
UM (formularze w UM lub na stronie
www.knurow.bip.info.pl). Konieczne
są załączniki, czyli oświadczenie o
prawie do nieruchomości (lub wyciąg
z ksiąg wieczystych) oraz – w razie
potrzeby – zgoda właściciela bądź
zarządcy budynku. Dołączyć należy
też mapę zasadniczą z naniesionym wybudowanym podłączeniem
(wydaną przez Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gliwicach) i geodezyjną

Foto: Seemann/morgueﬁle.com

Niespełna połowa samorządów
w regionie promuje działania na
rzecz ochrony środowiska udzielając
dotacji na proekologiczne inwestycje.
Do tych gmin należy też Knurów.
Sankcjonuje to uchwała Rady Miasta.
W przypadku urządzeń służących ochronie powietrze dofinansowanie sięga zazwyczaj 1.500 zł.
Wyższe dotacje przysługują osobom
decydującym się na inwestycję w kanalizację sanitarną. W tym przypadku można otrzymać do 3 tys. zł. Dużo
to czy mało – można dyskutować.
Warto jednak się starać.

inwentaryzację powykonawczą wybudowanego podłączenia, sporządzoną przez uprawnionego geodetę.
Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane według kolejności
wpływu do UM. Pozytywna weryfikacja wniosku otwiera drogę do zawarcia
umowy pomiędzy wnioskodawcą i
miastem. Dalsza procedura jest podobna do wcześniej opisanej. Rozliczenie
dotacji odbywa się w oparciu o umowę
na odbiór ścieków, zawartą z PWiK,
oraz oświadczenie o likwidacji lub zaprzestaniu wykorzystywania zbiornika
bezodpływowego do odprowadzania
ścieków bytowych (szamba). Niewywiązanie się z umowy w ciągu 5 lat
skutkuje zwrotem dotacji z odsetkami.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miasta – Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
(tel. 32 339 22 99). Wbrew pozorom
procedura nie jest skomplikowana.
Warto spróbować.

od 50 do 69 lat. Inne czynniki ryzyka
to m.in. rak piersi u członków rodziny, późna menopauza po 55 roku
życia, czy leczenie z powodu innych
schorzeń piersi.

Co ważne, aby się zbadać panie
nie muszą daleko jeździć. 17 stycznia
mammobus gościł przy sklepie Netto.
− Do badań namówiła mnie
córka − mówi pani Teresa. − Ciągle
brakuje mi czasu, aby o siebie zadbać. W końcu kiedyś trzeba. Czy
się boję? Nie! A czego tu się bać!
Przycisną, pstrykną i gotowe. Mam
tylko nadzieję, że niczego mi nie
wykryją...
Niektórym paniom towarzyszyli
mężowie.
− Ja tylko przywiozłem żonę, z
badań nie skorzystam − śmieje się
pan Edward. − Żonę ma się tylko
jedną. Musi się badać, bo nie daj
Boże zaniedba, coś się stanie i gdzie
ja taką drugą znajdę!

− Już takich głupot nie gadaj.
Sam byś lepiej tę swoją prostatę
zbadał! − macha ręką żona pana
Edwarda.
Badanie piersi trwa kilka minut
i dla większości kobiet jest bezbolesne. Prowadzący przeprowadza
krótki wywiad, następnie kładzie
pierś na stoliku aparatu mammograficznego i delikatnie uciska za
pomocą płytki. Aparat wykonuje 4
zdjęcia, po 2 każdej piersi.
− Wyniki przyjdą drogą pocztową w ciągu 15 dni roboczych − informuje Agata Jabłonowska.
− Zachęcam wszystkie Panie do
badania. − mówi pani Teresa. − Nie
ma się czego bać.
Justyna Bajko
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Badanie alkomatem
nie dla każdego
- Nietrzeźwi nadal jeżdżą - alarmuje Komenda Miejskiej
Policji w Gliwicach. Nie powstrzymują ich nawet rządowe
zapowiedzi zaostrzenia kar. Ci, którzy dobrowolnie chcą
przetestować swoją trzeźwość, muszą liczyć się z odmową

manych dotychczas przez Janusza
Szydłę, nie myślał
o konsekwencjach
jazdy na podwójnym gazie.
- Oni nie zastanawiają się,
c z y k o mu ś z ro bią krzywdę. Jeśli
jadą na imprezę,
powinni zabezpieczyć swój powrót:
wezwać taksówkę
Nietrzeźwi kierowcy nie zastanawiają się, czy
lub poprosić niezrobią komuś krzywdę - wynika z doświadczenia
pijącego o odwie- mł. asp. Janusza Szydło z gliwickiej drogówki
zienie do domu.
- Dzień dobry. Mogę podejść i
Niestety, oni liczą, że uda im się
przemknąć niezauważonym, że tym przebadać się alkomatem?
- A co się stało? - dopytuje dyżurrazem nic złego się nie stanie - dodaje.
Jeśli alkomat w każdym samo- ny z knurowskiego komisariatu.
- Popiłem wczoraj ze szwagrem,
chodzie to przesada, może wystarczy
badanie „na życzenie” w najbliższym a dziś muszę odwieźć dzieci na ferie.
- Mamy przykaz badać tylko w
komisariacie Policji?
nagłych i niespodziewanych przypadkach. Inaczej mielibyśmy tu kolejkę
POBOŻNE ŻYCZENIE
Poniedziałek, kilka minut po ludzi, którzy wczoraj pili, a dziś muszą
jechać do pracy i chcą się przebadać.
godz. 8.00.

Foto: Archiwum KMP Gliwice

Nowy rok przyniósł serię śmiertelnych wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców. Pod kołami
rozpędzonych samochodów wciąż
giną dzieci i przypadkowi przechodnie. Rząd kolejny raz idzie na wojnę
z pijanymi kierowcami. Jedną z propozycji jest obowiązkowy alkomat w
wyposażeniu każdego samochodu.
Mł. asp. Janusz Szydło z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z rezerwą
podchodzi do tego pomysłu. Co dzień
ma do czynienia z nietrzeźwymi za
kółkiem i wie, że nawet alkomat w samochodzie nie powstrzyma ich przed
przekręceniem kluczyka w stacyjce.
- Próbują usprawiedliwiać się
problemami rodzinnymi, wydaje
im się, że są trzeźwi albo myślą, że
stężenie alkoholu w ich organizmie
jest mniejsze - opowiada policjant.
„Uważam”, „przecież wolno jadę”,
„jestem trzeźwy” - to stałe wymówki.
Są też pretensje do Policji, że nie łapie
złodziei, tylko dybie na pogubionych
w życiu kierowców. Zatrważające jest
to, że żaden z nietrzeźwych, zatrzy-

Z awizem do kiosku
KNURÓW. NOWE ZASADY ODBIORU PRZESYŁEK SĄDOWYCH

Polska Grupa Pocztowa przełamała
monopol Poczty Polskiej i to ona przez
najbliższe dwa lata będzie doręczać
korespondencję z sądów i prokuratur.
Jeśli kurier nie zastanie nas w domu,
list odbierzemy w kiosku, SKOK-u
lub u... dietetyka
Z okien kiosku, w którym pracuje pani Grażyna, widać budynek
poczty, jednak od nowego roku to
do niej trzeba zgłosić się z awizem,
by odebrać korespondencję z sądu
lub prokuratury. Przez ostanie trzy
tygodnie wydała już 10 przesyłek.
27 wciąż czeka na odbiór.
- Do wszystkiego idzie się przyzwyczaić - śmieje się kioskarka.
Jej szefowa była na szkoleniu.
Niby nic trudnego, ale to dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność
spora. Każdego adresata trzeba
wylegitymować - zupełnie jak na
poczcie, a dane wpisać do systemu
komputerowego.
- Listy z pieczątką przechowujemy w sejfie - zdradza pani Grażyna. - Nie wiem, jak jest w innych
kioskach.
Przyznaje, że wielu klientów było
zdziwionych nową profesją kiosku.

Niektórym nowe rozwiązanie jest na
rękę, zwłaszcza że kiosk Ruchu przy
ul. Dworcowej czynny jest dłużej niż
poczta, a kolejki są mniejsze.
- Są i tacy, którzy z różnych
powodów wcale nie odbierają korespondencji z sądu - dodaje kioskarka.
Inni kioskarze niechętnie komentują zmiany. Jeśli to robią, to tylko nieoficjalnie - Ruch zakazał im rozmów z
mediami. Słyszymy, że z jednego listu
otrzymują prowizję 1 zł. To więcej niż
za sprzedaż biletów czy znaczków.
Mimo to ciąży im odpowiedzialność
za przesyłki. W razie ich kradzieży
muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Dlatego są źli, że nie
mogli odmówić.
Pani Kazimiera nie widzi różnicy między kioskiem a pocztą. I tu i
tu może kupić gazety, kartki świąteczne, bilety autobusowe, kartę do
telefonu, zapłacić rachunki.

Przegląd Lokalny Nr 4 (1090) 23 stycznia 2014 roku

- Każdy chce zarobić. Przez to i
kolejki na poczcie dłuższe. Po dwa
znaczki i kopertę czekałam kiedyś
20 minut, bo ktoś zakładał konto w
banku pocztowym. Ludzie wycho-

- Czyli nie mogę poddać się badaniu?
- Nie ma do tego podstaw. Wiedział pan, że ma jechać z dziećmi,
a mimo to pił pan dzień wcześniej...
Chwilę później dzwonimy z tym
samym pytaniem do Straży Miejskiej. Dyżurny o nic nie wypytuje,
tylko zaprasza na badanie.
Podobnie było w przy padku
pana Marcina, który w ubiegłym
roku kilka razy próbował sprawdzić
swoją trzeźwość w knurowskim komisariacie. Ostatni raz 2 listopada.
- Stwierdzono, że jak zwykle
alkomat jest w legalizacji. Udałem
się na Straż Miejską, gdzie jeszcze
nigdy nie było żadnego problemu ze
zbadaniem się na trzeźwość - czytamy w e-mailu skierowanym do
redakcji. - Nasuwa się pytanie, ile
razy w roku trzeba kalibrować urządzenia do badania trzeźwości, i po co
apele Policji, by lepiej się przebadać
niż ryzykować, skoro nie ma takiej
możliwości? Dyżurny nawet nie
chce udzielić informacji, gdzie jest
najbliższy radiowóz, by móc przebadać się choćby na ulicy. Czy kiedyś
ten problem zniknie i będzie można
dobrowolnie sprawdzić trzeźwość?

Komendant KP Knurów, podinsp. Maciej Kawa w y jaśnia, że
alkomaty kalibrowane są co pół
roku. Utrudniony dostęp do badań
„na życzenie” tłumaczy obowiązującymi przepisami. Dodajmy, że
nie nakładają one na dyżurnych
obowiązku badania trzeźwości u
wszystkich chętnych.
- Przyjęliśmy zasadę, że robimy to
wyłącznie w nagłych i uzasadnionych
przypadkach, np. komuś wypadł
niespodziewany wyjazd, a jest po
imprezie. Zdarza się, że osoby nadużywają tej możliwości, a to oznacza
dla nas dodatkowe koszty – wyjaśnia
komendant Kawa.
Badanie w Straży Miejskiej przeprowadzane jest alkomatem bezustnikowym. Urządzenie nie jest kalibrowane, a w jego pomiary może wkraść się
błąd. Jeśli wykaże obecność alkoholu
w organizmie, badanie trzeba potwierdzić zalegalizowanym alkomatem.
Z doświadczenia Janusza Szydły
wynika, że wśród zatrzymanych kierowców prym wiodą tzw. „wczorajsi”,
którym wydaje się, że kilka godzin
od ostatniego kieliszka wystarczy, by
usiąść za kierownicą.
Paweł Gradek

Mniej, ale wcale niemało

Liczba przestępstw drogowych spadła o 15 002, czyli o 9,6 proc. w stosunku do roku 2012. Ogólna liczba przestępstw drogowych w 2013 roku
wyniosła 140 904, z czego 128 043 dotyczyło prowadzenia pojazdu w
stanie nietrzeźwości. Dane za poprzedni rok (2012) były wyższe i wynosiły odpowiednio: 155 906 (wszystkie przestępstwa drogowe) i 141 863
(nietrzeźwość „za kółkiem”).
Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2013 i 2012 roku, widać wyraźny
spadek liczby wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych.
W zeszłym roku doszło do 35 385 wypadków – o 1681 mniej niż w 2012
roku. Liczba ofiar śmiertelnych (3 291) oznacza, że na polskich drogach
zginęło o 280 osób mniej niż w roku 2012. Spadła również liczba osób
rannych: w 2013 wyniosła ona 43 471 osoby i było to o 2 321 osób mniej
niż w 2012 roku.
źródło: Komenda Główna Policji

dzili z siebie - wspomina.
Odbiór listów w kiosku wcale
ją nie dziwi. Liczy, że to rozładuje
kolejki na poczcie.
Pana Damiana nowe zasady
nie obchodzą. Mówi, że człowiek
jego daty trzyma się od sądów jak
najdalej. A do kiosku może pójść co
najwyżej po „Przegląd Sportowy”.
Na terenie Knurowa działa 11
punktów awizacyjnych. W większości są to k iosk i Ruchu przy
ulicach: Dworcowej, Mieszka I,

Szpitalnej, Batorego, Lignozy, Lotników, 1 Maja i Witosa. Wyjątkami
są: kiosk przy ul. Starowiejskiej,
dietetyk przy ul. Łokietka i Kasa
Stefcz yk a prz y u l. Ka zi m ierz a
Wielkiego.
W Żernicy punkt awizo znajduje się w sklepie przy ul. Leopolda
Miki, w Przyszowicach w sklepie
przy ul. Gierałtowickiej. Każdy
oznaczony jest specjalną naklejką.
Paweł Gradek
Foto: Paweł Gradek

KNURÓW. POLICJA NIE MA OBOWIĄZKU KONTROLI TRZEŹWOŚCI „NA ŻYCZENIE”...

Klienci są zaskoczeni nową profesją kiosku.
Do niedawna z dostarczaniem przesyłek
kojarzyła im się wyłącznie poczta

5

aktualności
KNURÓW

PUENTA jak z nut
Najpierw słowa, potem muzyka – tak
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku
podsumowało ubiegły rok
Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Platinium Cast

Nagroda była miłym
zaskoczeniem
dla knurowskiej
farmaceutki

WARSZAWA. KRZYSZTOFA FRELICH ANIOŁEM FARMACJI 2013

Taki farmaceuta to anioł

Krzysztofa Frelich z apteki św. Barbary w Knurowie
znalazła się w gronie 10 laureatów prestiżowego
wyróżnienia Anioły Farmacji 2013. - Czuję się bardzo
zmotywowana w dążeniu do perfekcji i jeszcze
lepszej opieki nad pacjentami - mówiła tuż po
odebraniu statuetki
Uroczysta gala odbyła się w
Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zgromadziła przedstawicieli
środowisk farmaceutycznego i medycznego. Organizatorzy plebiscytu
wielokrotnie podkreślali, że nagrodzeni ujmują ciepłem, życzliwością,
szczerością i uśmiechem, a to może
być dla pacjentów źródło odwagi i
siły w walce z chorobą.
Taka empatia zasługuje na uznanie, dlatego miesięcznik „Moda na
Zdrowie” postanowił uhonorować
najlepszych lekarzy i farmaceutów.
Po pomoc zwrócił się do swoich
czytelników, którzy nadsyłali kandydatury pocztą lub przez internet.
Z niemal 100 tys. zgłoszeń wyłonio-

no po 100 nominowanych w dwóch
kategoriach. Najlepszych wybrała
kapituła honorowa, której przewodniczył prezes Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego, prof. dr hab. n. med.
Jerzy Woy-Wojciechowski. W tym
gronie znalazła się mgr farm. Krzysztofa Frelich z apteki św. Barbary w
Knurowie.
- Pacjenci prosili o moje dane,
ale nie spodziewałam się, że będą tak
skuteczni, że zostanę nominowana,
wybrana i uhonorowana Nagrodą
Anioła Farmacji 2013 - mówiła w
trakcie gali.
Doskonale rozumie, że pojęcie
opieki farmaceutycznej oznacza
nie tylko fachową poradę czy rea-

lizację recepty. To pojęcie odnosi
się także do pomocy polegającej
na ż ycz l iwoś ci, u śm iechu cz y
chęci zrozumienia pacjenta i jego
potrzeb. Wyróżnienie jest dla niej
wielkim prestiżem oraz wyrazem
ogromnego zaufania, jakim obdarzyli ją pacjenci. Farmaceutka nie
osiada na laurach. Przyznała, że
czuje się zmotywowana w dążeniu
do perfekcji.
Z kronikarskiego obowiązku
dodajmy, że wśród setki nominowanych do tytułu Anioł Medycyny
2013 znalazł się doktor Jacek Piwowarczyk z Przychodni Rejonowej nr
2 w Knurowie.
/pg/

KNURÓW. RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

„Paderek” w pierwszej setce

Technikum nr 1 i I Liceum Ogólnokształcące
z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego znalazły się
w setce najlepszych placówek województwa
śląskiego w rankingu szkół miesięcznika Perspektywy
To 16 edycja zestawienia szkół
ponadgimnazjalnych ułożona przez
Perspektywy.
– Głównymi adresatami rankingu są uczniowie najstarszych
klas gimnazjów. W czerwcu muszą
podjąć bardzo ważną decyzję – wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną,
która doprowadzi ich do studiów i
ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu – wyjaśniają sens rankingu
jego twórcy.
Jak prezentują się na tle województwa i kraju knurowskie placówki?
6

Technikum nr 1 zajęło 36 miejsce w województwie (284 pozycja w
kraju) i otrzymało tytuł „Brązowej
Szkoły 2014”. To nieco gorzej niż rok
temu, gdy szkoła została sklasyfikowana na 19 miejscu w województwie
(152 w kraju).
Z kolei liceum z Zespołu Szkół

Przy ocenie

im. I. J. Paderewskiego znalazło się
na 87 pozycji w województwie. To
awans o 10 pozycji w porównaniu z
2013 rokiem.
W skali kraju szkoła nie mieści
się wśród 500 uwzględnionych w
rankingu.
DC

liceów brane pod uwagę są sukcesy na olimpiadach (30 proc.) oraz wyniki
maturalne - z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.) i dodatkowych (45
proc.). W przypadku techników uwzględniane są sukcesy olimpijskie (20
proc.), matura z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.) i dodatkowych (25
proc.) oraz wyniki egzaminów zawodowych (30 proc.).

Podczas sobotniej imprezy na scenie
zaprezentowali się m.in. Łebski i Dziekon

Impreza odbyła się w sobotę w
knurowskim klubie Sztukateria.
- Nasza PUENTA składała się z
trzech części. Najpierw podsumowaliśmy rok, potem omówiliśmy najbliższe
plany, a o finał zadbali muzycy –
mówi prezes SCPR Aneta Nowak.
Zagrali: Łebski & Dziekon &
Żaku, BB Klika, RazyDwa i formacja
Cropla.
- Było prosto, kameralnie i pozytywnie – dodaje prezes Nowak. - Jestem zadowolona, bo ci, którzy z nami

byli, dobrze się bawili.
Podczas koncertu zbierano też
datki. Zostaną przeznaczone na organizację zajęć w czasie ferii zimowych
dla absolwentów programu Ferajna.
Honorowego patronatu imprezie
udzielili m.in. europoseł Jerzy Buzek,
poseł Jan Kaźmierczak, starosta gliwicki Michał Nieszporek, UM Knurów,
medialnego - Przegląd Lokalny, TVK
Waldex, Wiadomości Powiatu Gliwickiego i TVS.
DC

POWIAT

Medale za zasługi
Dr Marian Gabryś, zastępca wójta
Gminy Gierałtowice Janusz Korus
i Joanna Wojciechowska z Urzędu
Gminy w Pilchowicach otrzymali
medale za zasługi dla obronności
kraju

Wyróżnienia zostały wręczone przewodniczący Powiatowej Kow ubiegły piątek w Starostwie Po- misji Lekarskiej dla powiatu gliwickiego. Został uhowiatowym w Gliwicach
norowa ny srebrny m
podczas narady szkomeda lem za zasług i
leniowo-rozliczeniowej
poświęconej kwalifika- w powiecie gliwickim dla obronności kraju.
cji wojskowej 2014 r. z rozpocznie się 3 lute- W ten sa m sposób
go, potrwa do 7 marudziałem przedstawi- ca. Pr zeprowadzona została doceniona Jocieli miast i gmin po- zostanie w siedzibie anna Wojciechowska
wiatu gliwickiego oraz Wojskowej Komendy z Ur z ę du Gm i ny w
Uzupe łnień w GliwiWojskowej Komendy cach przy ul. Zawiszy Pilchowicach. Z kolei
brązowy medal otrzyUzupełnień.
Czarnego 7.
ma ł z a stę pc a wójt a
Dr Gabryś to lekarz
znany wielu knurowianom i pa- Gminy Gierałtowice Janusz Korus.
/sisp, bw/
cjentom knurowskiego szpitala,

Kwalifikacja
wojskowa

Medal ”Za zasługi
dla obronności kraju”

to polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez ministra
obrony narodowej. Został ustanowiony w 1966 roku. Stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością
przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.
Medal może być też nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji.
Wraz z odznaką wyróżnienia wręczana jest legitymacja.
Medal posiada trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.
Źródło: wikipedia.pl
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rozmaitości
Z KART HISTORII

Lata 30.: hala produkcyjna
przedwojennej „Lignozy”

Śmierć
w fabryce prochu

Przez 125 lat fabryka prochu w Krywałdzie znaczyła
ślad na kartach historii Krywałdu, Knurowa
i Szczygłowic. Nie zawsze była to złota czcionka,
nieraz te historyczne stronice spływały krwią...

Pracownicy zakładu podczas napełniania rakiet

Ks. Alojzy Koziełek w swojej monografii wymienia osiem eksplozji.
Zdarzyły się one w latach 1895, 1903,
1908, 1913, 1916, 1918 oraz w lipcu i
grudniu 1921 roku. Miały tragiczne
skutki, gdyż pochłonęły wiele ofiar.
Sporo z tych wybuchów wynikało z niefrasobliwości i lekkomyślności pracowników. Tak było w 1921
roku, gdy napełniony prochem wagon przymarzł do szyn. Aby go uwolnić, robotnicy... podgrzali podwozie
wagonu. Nastąpiła eksplozja. O sile
wybuchu świadczy to, że koła wagonu... zawisły na pobliskim drzewie.
W bliższych nam czasach w
Zakładach Chemicznych Krywałd
(przemianowanych później na Zakłady Tworzyw Sztucznych Krywałd-Erg) również dochodziło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
Oto najważniejsze z nich:
* 1946 rok – zginęło trzech pracowników: Weisman spalił się żywcem, gdy wybuchł czarny proch,
Gendarz zginął od siły wybuchu, a
Długosz zmarł w następstwie oblania
kwasem w laboratorium;
* 3 stycznia 1959 roku – zginęły
pracownice Janina Szynalik i Katarzyna Staśkiewicz. Ciężkie obrażenia odniosła Maria Brachaczek (przeszła na

rentę inwalidzką). Powodem eksplozji
był samoczynny wybuch „kardoku”
– materiału górniczego. Doszczętnie
zniszczony został budynek wraz z
urządzeniami produkcyjnymi;
* 24 lipca 1961 roku – poparzeniu
II i III stopnia głowy i rąk uległ Marian Mańka;
* 13 września 1961 roku – podczas powlekania tkaniny winileum
maszyna zmiażdżyła rękę Leonowi
Nowakowi; konieczna była amputacja kończyny do połowy ramienia;
* 16 marca 1963 roku – doszło do
wypadku w trakcie pracy transportera taśmowego w kotłowni. W jego
następstwie Augustyn Ciupke doznał
złamania obydwu nóg (otrzymał rentę inwalidzką);
* 24 maja 1965 roku – niedługo
po pokazach pirotechnicznych w
Katowicach 14-letni chłopak znalazł
niewypał. Pocisk eksplodował mu
w rękach. Stracił trzy palce prawej
ręki i został mocno poparzony. Zakład został zobowiązany do zapłaty
odszkodowania (40 tys. ówczesnych
zł) oraz do dalszej opieki finansowej;
* 19 stycznia 1967 roku – na
skutek przenoszenia dużych ciężarów zmarł Joachim Suszka. Rodzina
otrzymała odszkodowanie;

Fajczył w prochowni

Krywałdzka prochownia powstała w 1875 roku. Produkowała materiały
łatwopalne i wybuchowe. Nic dziwnego, że eksplozje i pożary zdarzały się
dość często. Ks. Koziełek wspomina o kilku z nich.
W 1895 roku eksplodował mały magazyn. „Robotnika dozorującego znaleziono śmiertelnie ranionego, a przy nim fajkę” – pisze autor kroniki.
W 1903 roku eksplodowała mieszalnia. Jedna osoba zginęła. W 1908 roku
zapaliła się jedna z pakowni. Pięć robotnic uległo ciężkim okaleczeniom. Po
kilku godzinach wszystkie zmarły.
W 1913 roku podczas czyszczenia podłogi spalił się budynek, w którym
wyrabiano kartony. Jeden robotnik zginął, drugi odniósł ciężkie obrażenia.
W 1916 roku nastąpił wybuch podczas przerabiania prochu karabinowego.
Śmiertelne obrażenia odniosło 9 robotników i jedna robotnica. W 1918 roku
jedna osoba zginęła w następstwie eksplozji.
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* 8 lipca 1967 roku – w magazynie wybuchł pożar. Podczas walki
z ogniem ciężkiemu zatruciu uległ
jeden ze strażaków;
* 14 sierpnia 1967 roku – poparzony prądem (obydwie ręce) został
Franciszek Nosek;
Bardzo zły okazał się też 1968
rok:
* 30 stycznia – Elfryda Paszek
z oddziału zapłonników doznała
poparzenia twarzy, szyi, dłoni i nóg;
* 20 lipca – poparzeniu I i II
stopnia uległ pracownik podczas
produkcji granulek styropianowych;
* 13 listopada – w zbiorniku
spienionych granulek styropianowych udusił się jeden z robotników.
Wypadek był szeroko opisywany na
łamach prasy;
* 23 listopada – Józef Kufieta z oddziału zapłonników doznał ogólnych
oparzeń. W następstwie wypadku
otrzymał rentę inwalidzką (II grupa).
* W latach 70. XX wieku też
zdarzały się tragiczne w skutkach
wypadki. Podobnie w latach 80. – te
jednak starano się tuszować.
Dzisiaj niełatwo o dostęp do
szczegółowych informacji. Niektóre
ze zdarzeń trudno byłoby przywołać,
gdyby nie osobiste relacje ówczesnych
pracowników. Jeśli ktoś ze świadków
tego fragmentu historii miasta dysponuje źródłami (np. informacjami,
dokumentami, zdjęciami), autorka
chętnie wysłucha i pogłębi wiedzę
na ten temat. Lata mijają, pamięć się
zaciera, materialne archiwalia giną
bądź ulegają zniszczeniu. Wszystko
więc ulegnie zapomnieniu. Warto
temu zapobiec. Jeśli nie teraz, to
kiedy...

Tragiczna eksplozja

Najbardziej fatalny w skutkach był wybuch, do którego doszło w lipcu 1921
roku. Wspomina o nim ks. Alojzy Koziełek w swojej kronice:
21 lipca 1921 roku nastąpiła w fabryce materiałów wybuchowych saletrzano-amonowych eksplozja, którą zaliczyć należy do największych, jakie zdarzyły
się tego czasu na świecie. Wskutek wybuchu utraciło życie 19 robotników
i urzędników, między nimi kierownik ruchu i werkmistrz. Poza tym wielu
robotników i robotnic zostało ciężko poranionych. Część budynków fabryki
„Lignozytu” została kompletnie zniszczona, pozostałe budynki były silnie
uszkodzone. Przy odbudowie pojedyncze warsztaty zostały zmodernizowane
i dostosowanie do potrzeb bieżących.
Tegoż roku dnia 13 grudnia 1921 eksplodowały jeszcze dwa bębny mieszalnicze. Śmierć poniosło 5 robotników.
Źródło: Koziełek Alojzy: Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii
Ziemi Gliwickiej, Katowice 1937.

reklama

Maria Grzelewska

Foto: Archiwum autorki
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Tylko intensywna i regularna rehabilitacja
może przynieść efekty. Maik już nie potrafi
się doczekać, kiedy pobiegnie za swoją
siostrą

Dasz radę Maik!

KNURÓW

Paderek w finale
„Pojedynku na słowa”

mama Maika. − Później Maik pojedzie na miesięczny turnus rehabilitacyjny. Wszystko to wymaga bardzo
dużych nakładów finansowych.
Operacja będzie kosztowała 11
tys. złotych, turnus kolejnych 11 tys.

RADOŚĆ MIMO CHOROBY

Maik nie poddaje się losowi. Nie
potrafi biegać sam, więc biega z wózeczkiem. W zabawach pomaga mu
starsza siostra Lena. Są nierozłączni.
Nic nie jest w stanie ich zatrzymać.
– Chcemy, by cieszył się życiem.
Gdy wspinał się po drabinkach na placu zabaw, nie powstrzymywaliśmy go.
Wręcz przeciwnie. Mówiliśmy: „Trzymaj się mocno, dasz radę!” − opowiada Magdalena Skotniczny. − Wciąż
podsuwamy mu nowe zabawy, by nie
czuł, że jest w czymkolwiek ograniczony. Chcemy rozwijać w nim pasje,
które dadzą mu radość i satysfakcję.
Chłopiec uwielbia motory. Dostał jeden, plastikowy z akumulatorem, na urodziny, i - jak mówi jego
mama - najchętniej by się z nim nie
rozstawał.

– Nawet na rehabilitacji udaje, że
jeździ na motorze. Gdy kopie nogą,
to jakby zapalał Simsona – śmieje się
mama Maika.
Maik siłą ducha mógłby obdzielić niejednego dorosłego. Nawet po
ciężkim dniu potrafi się uśmiechać i
pomóc mamie w kuchni. Rzadko się
skarży. Wie, że te starania i ćwiczenia
są dla jego dobra. Chłopiec codziennie
dodaje sił swoim rodzicom. Gdy patrzą jak walczy o każdy krok, jaki jest
dzielny i mądry, wiedzą, że nie mają
prawa się poddać. Zbierają pieniądze
na rehabilitacje, szukają lekarzy,
sposobów i możliwości. Mówią, że
poruszą świat, aby pomóc Maikowi.
– Jedyne co można zrobić to działać, ćwiczyć, jeździć, gdzie tylko można… – mówi Magdalena Skotniczy. –
Zadaniem nas, rodziców jest pokazać
Maikowi, że może normalnie żyć i
cieszyć się życiem. Mamy tylko jedno
najważniejsze na świecie marzenie.
Marzenie, aby nasze dziecko było
samodzielne, stanęło na własnych
nogach i było szczęśliwe.
Justyna Bajko

Foto: Agnieszka Bala

– Maik urodził się w Boże Naro- mamy, która mówiła, że dzieci kocha botulinowej, ortezach i wszystkim
dzenie 2009 roku. Na świat przyszedł się aż do bólu. Nie chciałam słuchać innym, na co natrafiałam − mówi
jako zdrowy chłopiec z 10 pkt. Apgar. żadnych słów pocieszenia, były dla mama chłopca. − Miałam wrażenie,
Silny, śliczny i grzeczny bobas – mnie puste i bezsensowne. Wkroczy- że wszystkie inne mamy wiedziały tak
opowiada Magdalena Skotniczny, łam w świat mam dzieci niepełno- dużo, znały się na wszystkim i miały
mama Maika. – To były błogie dni. sprawnych. Przypuszczam, że tylko spore doświadczenie. Ja czułam się
Wszystkie kolejne kontrolne wizyty one potrafią tak naprawdę zrozumieć bezsilna, słaba i nieszczęśliwa.
lekarskie potwierdzały, że wszystko to, o czym mówię − wspomina mama
Po pierwszym szoku rodzice
jest w porządku.
chłopca.
zaczęli działać.
Maik miał 8 miesięcy, a wciąż
Do uszkodzenia mózgu Maika
nie potrafił siedzieć, nie raczkował. doszło prawdopodobnie w trakcie CIĄGŁA WALKA
Lekarze uspokajali rodziców, że porodu. Chłopiec urodził się twarzą
Maik jest bardzo inteligentnym
każde dziecko ma swoje tempo, że skierowaną ku górze.
i pogodnym dzieckiem. Gdy skońto nic takiego. Kiedy Maik skończył
– Usłyszeliśmy od położnych, że czył 2 latka, mówił już pełnymi
rok, lekarz zlecił 10 spotkań z fizjo- nasze dziecko jest niezwykłe, ponie- zdaniami. Choroba uniemożliwia
terapeutą, twierdził, że to wystarczy. waż przyszło na świat jak faraon – z mu chodzenie. Nóżki są cały czas
Rodzice zdecydowali się na
napięte i po pewnym
Możesz wspomóc Maika, przekazując mu 1 proc podatku. W
wizytę u neurologa.
czasie dochodzi do
– Do neurologa trafi- odpowiedniej rubryce w rocznym zeznaniu podatkowym naleprzykurczu. Rehabiży wpisać: KRS 0000037904 oraz w rubryce cel szczegółowy:
liśmy, kiedy Maik miał 15 15033 Skotniczy Maik Martin. Można także kierować wpłaty
litacja musi być comiesięcy. Lekarz po pięcio- na subkonto Maika: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
dzienna i regularna,
minutowym badaniu po- Bank BPH S.A numer konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018
tylko wtedy przynosi
informował nas, że dziec- 2615, tytułem: 15033 Skotniczy Maik Martin − darowizna na
efekty. Maik ćwiczy
pomoc i ochronę zdrowia.
ko ma mózgowe porażenie
z fizjoterapeutami 4
dziecięce… Dodał jeszcze,
razy w tygodniu, w
że mam się modlić, by umysłowo twarzą skierowaną ku gwiazdom – pozostałe dni ćwiczy w domu. Z NFZ
było zdrowe – opowiada Magdalena opowiada mama Maika. – Według przysługuje tylko jedna lub dwie
Skotniczny. – Miałam milion pytań pani profesor z Warszawy to mogło rehabilitacje tygodniowo. Pozostałe
w głowie, jedno za drugim, ale żadne być przyczyną MPD. Wystarczyło rodzice opłacają z własnej kieszeni.
niewypowiedziane na głos. Nie umia- więc zrobić cesarskie cięcie, a Maik To 70 zł za spotkanie, czyli ok. 600 zł
łam o nic zapytać, nie wiedziałam, co byłby zdrowy.
miesięcznie. Maik powinien jeździć
powiedzieć. Nie uwierzyłam lekarzoNie ma na świecie większego na turnusy rehabilitacyjne, najlepiej
wi, a raczej nie chciałam uwierzyć. bólu niż ból matki patrzącej na cho- co 3 miesiące. Koszt jednego turnusu
Działałam automatycznie, wyszłam re dziecko. Tak wiele chciałoby się sięga 5000 zł. Chłopiec był już na
z gabinetu, poszłam do rejestracji, wtedy oddać, tak wiele zmienić. Po- kilku takich turnusach. Jednak po
zrobiłam terminy do psychologa, lo- prawić świat nieubłagalnie skazujący każdym skoku wzrostu sytuacja się
gopedy, rehabilitanta.
na niepełnosprawność.
pogarsza. Rodzice chcą dodatkoPani Magdalena nie pamięta
– Nie wierzyłam, że jestem w wo rozpocząć terapię na basenie,
jak wróciła do domu, a o kolejnych stanie sprostać zadaniu. Czułam, że hipoterapię oraz serię ćwiczeń na
dniach też wolałaby zapomnieć. właśnie ja się do tego wcale nie na- lokomacie.
Świat, który znała do tej pory, roz- daję. Nie wiedziałam nic, kompletnie
− Maika czeka operacja, która
padł się, a nowy był dziwny i obcy.
nic o rehabilitacji, różnych terapiach, ma rozluźnić nóżki, żeby łatwiej mu
– Zrozumiałam słowa mojej turnusach, kombinezonach, toksynie było nad nimi zapanować − mówi

Foto: Archiwum rodzinne

Maik Skotniczny gdyby mógł, pobiegłby za swoją
siostrą Leną. Może pograłby w piłkę, pojeździł na
nartach. Czasami mówi do mamy: „Mamusiu, prawda,
że ja się inaczej urodziłem, że jestem inny”. Maik
cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Ma kłopoty
z chodzeniem. Chłopczyk codziennie ćwiczy, uparcie
walczy. To nie wystarcza. Potrzebna jest droga
operacja

Drugi raz z rzędu uczniowie Zespołu Szkół im.
I.J. Paderewskiego w Knurowie awansowali
do finału konkursu „Pojedynek na słowa”
- W pięknym stylu i po dość wyrównanej
walce nasza drużyna wywalczyła awans do
finału tej prestiżowej imprezy, który odbędzie
się 7 lutego w Rybniku – informuje Dawid
Szymała, jeden z opiekunów grupy. - Staniemy wtedy w szranki przeciwko II LO im. A.
Frycza–Modrzewskiego w Rybniku. Rywali8

zację okrasi występ znakomitej warszawskiej
aktorki i piosenkarki – Moniki Węgiel.
Przed rokiem drużyna „Paderka” zajęła
drugie miejsce, minimalnie przegrywając z
ekipą z Wodzisławia Śląskiego.
DC

Reprezentanci „Paderka”

Lilianna Reginek, Bartosz Kutypa, Julia Lisoń, Anna Długosz, Karol Dąbrowski, Natalia Kroczyk,
Dominika Skoczylas, Aleksandra Maziarz, Daniel Grychtoł. Opiekunami artystycznymi są Lilianna
Reginek i Dawid Szymała.
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także z młodzieżą, żeby nie zaniedbywała spraw ważnych dla życia
duchowego i religijnego, jakim są
sakramenty święte.
Starsi znacznie chętniej opowiadają o swoich bolączkach niż młodsi.
− Jeszcze kiedy żyła moja mama,
zawsze sobie z księdzem porozmawiała − mówi pan Rafał. − Teraz ksiądz
wejdzie, pomodlimy się, chwilę posiedzi, zapyta, co tam u kogo słychać i
wychodzi. My też się jakoś wstydzimy
pytać o cokolwiek. Zresztą przy żonie
to i tak nie da się porozmawiać tak
od serca.
Ksiądz Jan Buchta podkreśla, że
rzeczywiście ze zwierzeniami różnie
bywa.
− Jak to w życiu. Jedni od razu
się otwierają i czekają na wysłuchanie. Inni, choć widzę, że są ludźmi z
problemami, zamykają się. Trudno
wtedy wchodzić na siłę, wyciągać coś
z człowieka − opowiada proboszcz.
Dla księży kolęda to czas bar-

stansować i na progu następnego
domu zostawić dramatyczne sprawy,
o których jeszcze parę minut temu
słuchali. Każda kolejna rodzina dokłada nową historię, nowe smutki.
W czasie kolędy zdarzają się też
zabawne
sytuacje.
Gdy ksiądz przychodzi z wizytą duszpasterską, jedni
− Pamiętam takie fajne pieski.
szeroko otwierają drzwi, inni udają, że nie ma ich w domu
Nie można było spokojnie poroz− uciszają psy, by nie szczekały, zastygają w oddalonych
mawiać, bo biegały jak szynszyle
po mieszkaniu. Całe pomieszczenie
od wejścia pokojach. − Do nikogo na siłę nie wchodzimy −
zapełniły sobą − wspomina ksiądz
zaznacza ksiądz Jan Buchta, proboszcz parafii Matki Bożej
proboszcz.
Pojawia się coraz więcej głosów
Częstochowskiej. − Działa zasada zupełnej dobrowolności
krytykujących formę kolędy. Kontrowersje budzi przede wszystkim „koPani Maria z rozrzewnieniem
Stół już przygotowany
perta”. Choć ofiara jest dobrowolna,
wspomina kolędę sprzed lat.
na kolędę. Jeszcze tylko
wierni czują się zobowiązani, by ją
− Pamiętam nasz wielki stół
zapalić świecę i można
złożyć. Zapytania o sens odwiedzin
nakryty białym obrusem, lichtarze,
spokojnie czekać na
słychać co roku. Wierni narzekają,
krzyż, wodę święconą. Pamiętam
księdza
że ksiądz jest zbyt krótko, że czują
wystrojonych rodziców, siebie w białej
niedosyt.
bluzce i nastrój oczekiwania, czy już
− Kapłan po wizycie w tylu doidzie. Kolędą żyła cała ulica. Mama
mach ma prawo być zmęczony. Dla
zwalniała się z pracy, by od rana
mnie najważniejsze jest, że przyszedł,
sprzątać dom. Tata zawsze stał przed
pomodlił się i poświęcił
domem i czekał. Często zaWbrew powszechnie panującej opinii napis C+M+B, który
mieszkanie − mówi pani
kładali się z sąsiadem, kto ministranci kreślą kredą na drzwiach domów nie oznacza
Jadwiga.
będzie chodził. Gdy nadcho- imion Trzech Króli. C+M+B to skrót od łacińskich słów
Ok re s du sz pa sterdził ksiądz, tata mówił do „Christus Mansionem Benedictat”, czyli „Niech Chrystus
Błogosławi ten dom”.
skich odwiedzin powoli
mamy: „Idzie!”. Wtedy rzuzbliża się ku końcowi. Zacałyśmy się zapalać świece
− wspomina pani Maria. − Bałam się dzo intensywnej pracy. Na okres pytaliśmy knurowian, co im zostało
kolędy, bo ksiądz sprawdzał zeszyty odwiedzin nie zawieszają swoich po tegorocznej kolędzie?
− Chyba niewiele − śmieje się
Odwiedziny kolędowe, stary osobę w parafii, przyjrzeć się domowym do religii, a ja strasznie bazgrałam. dotychczasowych obowiązków, tylko
pan Rafał. − No może obrazek ze
kościelny zwyczaj, łączy się z błogo- problemom, porozmawiać o smutkach i Już od rana robiłam szlaczki, podkre- dokładają nowe.
− Jest to trud zarówno fizyczny stajenką.
sławieństwem domów z okazji święta radościach, popatrzeć na życie religijne ślałam tematy i nerwowo powtarzajak
i
psychiczny − mówi ksiądz pro− Ksiądz przynosi przede wszystłam
przykazania.
Bo
a
nuż
zapyta!
Trzech Króli. Kolęda rozpoczyna − mówi ksiądz Jan Buchta.
Przebieg kolędy niewiele się boszcz. − Każda rodzina ma inne kim modlitwę i błogosławieństwo
Odwiedziny są całkowicie dobrosię tuż po Bożym Narodzeniu, choć
problemy. Wychodzimy z jednego − uważa pani Maria. − Lubię patrzeć
niektórzy proboszczowie, ze względu wolne, nie ma przymusu, by przyjąć zmienił od czasów pani Marii.
− Może już nie pytamy z przy- domu, gdzie rozmawialiśmy o trud- też na napis C+M+B na drzwiach. To
na sporą ilość wiernych, decydują się kapłana.
zacząć wcześniej.
−Jeśli ktoś sobie nie życzy, nie kazań, ale jednak nadal oglądamy nych sprawach i zaraz wchodzimy jak znak dla innych, że ten dom został
− Na co dzień spotykamy się w cza- wchodzimy, a ci, którzy nas zapra- zeszyty z religii i przyglądamy się do innej rodziny z zupełnie innymi poświęcony.
sie mszy w większej wspólnocie. Kolęda szają są bardzo serdeczni − dodaje miesięcznej spowiedzi − śmieje się kłopotami.
Tekst i foto: Justyna Bajko
Kapłanom nie jest łatwo się zdyproboszcz Buchta. − Rozmawiamy
to dobra okazja, by poznać bliżej każdą proboszcz.

KNURÓW

Kapłan puka do drzwi

Promocja

KNURÓW

Zdrowie na talerzu

Sklep „Eko-Madzia” przy ulicy Batorego 5 powstał z pasji do ekologii. Na
przekór wszechobecnemu zalewowi taniej żywności, państwo Szołkowscy
stworzyli przestrzeń, gdzie uczą jak świadomie i mądrze korzystać
z dobrodziejstw Matki Natury. Jeśli masz dość wodnistych szynek,
papieru w parówkach i chemicznych kremów – to miejsce dla ciebie!
Pierwszy sklep otworzyli z miłości do syna. Chłopczyk cierpiał na
biegunkę i mdłości. Nie mógł chodzić
do szkoły, spotykać się kolegami.
Badania wykazały, że jest bezglutenowcem uczulonym na laktozę, cierpiącym także na drożdżycę pokarmową. Lekarze ostrzegli rodziców,
że chłopcu grozi rak jelita grubego.
Pomóc mogła tylko specjalna dieta.
– Był to dla nas szok, zupełnie
nie wiedzieliśmy jak dalej funkcjonować. Gdzie znaleźć jedzenie, które
nie zaszkodzi naszemu synkowi −
opowiada Magdalena Szołkowska,
właścicielka „Eko-Madzi”.
By ratować dziecko, zupełnie
zmienili sposób życia i nawyki żywieniowe. Godzinami studiowali książki
o diecie bezglutenowej, szukali odpowiednich sklepów z ekologiczną żywnością. Dieta przyniosła efekty. Synek wrócił do szkoły, może normalnie
funkcjonować. Państwo Szołkowscy

postanowili podzielić się swoją wiedzą
z innymi. Założyli sklep w Gliwicach,
po 2 latach w Knurowie. Dzisiaj sami
doradzają, wskazują dobre produkty,
wspierają w walce z chorobami.
– Sklep to nie jest żaden biznes,
tylko styl życia – podkreślają.

PRECZ Z CHEMIĄ!

Jesteśmy tym, co jemy. Wystarczy
przeczytać składy produktów w marketach, by z przerażeniem stwierdzić,
ile codziennie pochłaniamy chemii.
Konserwanty, ulepszacze, barwniki – to
wszystko ma wpływ na nasze zdrowie. Ogromne koncerny produkujące
żywność mają tylko jeden cel – przy
minimalizacji kosztów uzyskać jak
najwięcej trwałego i ładnego jedzenia. Mass media co rusz informują o
„aferach” w branżach spożywczych...
Ostatnio Polaków zmroziła wiadomość
o zanieczyszczonej soli, koninie w
mięsie czy „odświeżanych” kiełbasach.

Na półkach zero chemii, tylko zdrowa,
prawdziwa i smaczna natura...
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Sklep „Eko-Madzia”
jest czynny w tygodniu od 9 do 17, a w
soboty od 9 do 13.
W ofercie m.in. żywność, kosmetyki, zioła, książki o zdrowym
odżywianiu. Dla stałych i nowych klientów rabaty!

Gdy w grę wchodzi zysk, a nie jakość,
ludzkie zdrowie schodzi na dalszy plan.
Odpowiedzią na masową produkcję
żywności są ekologiczne gospodarstwa
i takie sklepy jak „Eko-Madzia”.

Knurów,
ul. Batorego 5
- Ekologiczny Sklep

Sklep „Eko-Madzia” wyrasta z
natury. Proponuje powrót do tego,
co dawniej jadał y nasze babcie i
dziadkowie.
– Chcemy nie t ylko jeść, ale
przede wszystkim chcemy jeść dobrze
– podkreślają państwo Szołkowscy.
„Eko-Madzia” sprzedaje tylko żywność tradycyjną i ekologiczną, czyli
nie zawierającą szkodliwych dodatków
chemicznych i konserwantów, wolną
od nawozów sztucznych, antybiotyków,
hormonów i organizmów genetycznie
modyfikowanych.
– Brudna marchew, ale fantast ycznie smakująca – śmieją się
właściciele „Eko-Madzi”. – Wystarczy
ją wrzucić do rosołu i od razu czuć, że
jest to zupełnie inny produkt niż ten
znajdujący się na targowiskach.
Według badań, warzywa ekologiczne zawierają więcej witaminy C,
żelaza, magnezu i fosforu niż te hodowane konwencjonalnie. Mają także
znacznie niższy poziom azotanów,
dzięki czemu tworzą naturalną barierę ochronną przez rakiem.

są certyfikatem, aby konsument miał
pewność, że żywność, którą kupuje
jest najwyższej jakości.
Prawie codziennie na Batorego
5 przyjeżdżają produkty z małych
gospodarstw na Zamojszczyźnie i
Mazurach. Na półkach m.in. parówki mające 99 proc. mięsa i 1 proc.
przypraw, pachnące, nieociekające
wodą szynki, swojskie masło, sery
wyrabiane tradycyjnymi metodami,
garmażerka, chleby na naturalnych
zakwasach. Ale to nie wszystko.
– Ze Śląska bierzemy tradycyjne wyroby: krupnioki, pasztetową i
żymloki z małej wędzarni za Bytomiem – mówi Magdalena Szołkowska
Jedzenie testują właściciele sklepów.
– Zanim cokolwiek trafi na półki,
jest przez nas sprawdzane − podkreślają. – Wszystko po to, aby mieć
pewność, że to, co polecamy naszym
klientom jest naprawdę dobre.
W ofercie sklepu znajdują się
także naturalne kosmetyki, m.in.
sprowadzany z Maroko olejek arganowy i olej kokosowy. Ponadto są
zioła, olej lniany, szminki z miodem
produkowane w wiejskich pasiekach,
kremy dla tych, którzy mają dość
chemii, preparaty lecznicze na problemy skórne.

JABŁKO Z CERTYFIKATEM

REWOLUCJA NA TALERZU

NATURALNE JEST NAJLEPSZE

„Eko-Madzia” sprzedaje produkty
z wiejskich gospodarstw, kilka razy w
roku badanych przez specjalne komisje. Produkty ekologiczne oznaczane

Nie trzeba być wielkim znawcą
produktów ekologicznych, by zajrzeć
na Batorego 5. Sprzedawcy pomogą i
doradzą, jak używać danego produktu

– U lekarza nie zawsze dostajemy informacje, co dokładnie jeść,
aby nam nie zaszkodziło, a leki to
nie wszystko, co może nam pomóc
− mówią Szołkowscy. − My doradzamy, pomagamy układać diety.
Nieraz siadamy wieczorem przy
stole i myślimy, jak pomóc np. na
cukrzycę ciążową. Dajemy od siebie
jak najwięcej, ale nie chcemy za to
pieniędzy. Wystarczy, że ten komu
pomożemy, wróci i będzie kupował
nasze produkty. W ten sposób pomagamy sobie nawzajem.
Państwo Szołkowscy ciągle się
szkolą. Jeżdżą na wykłady, spotykają się z profesorami. Mówią,
że ekologia to ich pasja. Ostatnio
odwiedzają także szkoły, bo mają
dość widoku dzieci, jedzących chleb
z nutellą i zapijających to colą. Chcą
uczyć młodsze pokolenia jak świadomie i mądrze jeść.
– Do naszego sklepu przyjeżdżają ludzie z różnych stron, nawet
z Rybnika. Dlaczego? Bo mamy
najniższe ceny w okolicy – mówi
Magdalena Szołkowska. – Chcemy,
by nasze produkty były dostępne
dla wszystkich
„Eko-Madzia” przy ulicy Batorego 5 to miejsce spotkania dla
tych, którzy tęsknią na pachnącymi
słońcem pomidorami, wędlinami
bez ton konserwantów, naturalnymi
olejkami.
– A nasze jedzenie wciąga! – nie
mają wątpliwości właściciele „Eko-Madzi”. − Zapraszamy!
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rozmaitości

ROZRYWKA NR 4/2014

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Filip Kaźmierski z Gliwic

ur. 13.01.2014 r., 2680 g, 51 cm,

Sandra Hettwer z Knurowa

ur. 13.01.2014 r., 3360 g, 52 cm

Klaudia Baczyńska z Leszczyn

ur. 15.01.2014 r., 3440 g, 56 cm

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

Maja Kaźmierska z Gliwic

ur. 13.01.2014 r., 2690 g, 49 cm

Agnieszka Sławińska z Gliwic

ur. 13.01.2014 r., 3790 g, 54 cm

Szymon Miera ze Stanicy

ur. 15.01.2014 r., 4270 g, 60 cm

rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 2/2014 brzmiało: „Królewna”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
Nikola Kowalska. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Dawid Bochenek z Gliwic

ur. 16.01.2014 r., 3000 g, 49 cm

Zuzanna Bochenek z Gliwic

ur. 16.01.2014 r., 2630 g, 49 cm

24-29.01.2014 r.
PIĄTEK-ŚRODA
Robaczki z Zaginionej Doliny
− godz. 15.30
23.01.2014 r.
CZWARTEK
Wkręceni
− godz. 17.30

Franciszek Naskręt z Knurowa

Paweł Zych z Zabrza

ur. 16.01.2014 r., 2230 g, 44 cm

Marcelina Skórniewska z Knurowa

Filip Niedziela z Czerwionki-Leszczyn

4

ur. 16.01.2014 r., 3140 g, 51 cm

Wilk z Wall Street
− godz. 19.30

Pod Mocnym Aniołem
− godz. 17.00, 18.45, 20.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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ur. 18.01.2014 r., 2660 g, 48 cm

ur. 20.01.2014 r., 3330 g, 55 cm
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aktualności
KNURÓW. TRWAJĄ FERIE

Pierwszy tydzień za nami!

Czas odkurzyć porzucone w piwnicy sanki, wydobyć z głębin szafy
rękawiczki i czapki! Drodzy Państwo mamy ferie! − W końcu −
śmieje się 10-letni Olek z Knurowa. Zajrzeliśmy do klubów, szkoły
i kina, sprawdzić, jak bawią się najmłodsi knurowianie

Tekst i foto: Justyna Bajko

Kroki hip-hopu i lockingu? Nic trudnego!
Na roztańczone ferie w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 9 zaprosiło dzieci Centrum
Kultury i Akademia Tańca „Perfect”
Koncentracja, uderzenie i gol! Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała dla najmłodszych m.in.
turniej piłkarzyków. − W poniedziałek były rozgrywki tenisa.
Przyszło aż 60 dzieci − mówi Wanda Dejneka z LWSM

„Sztukateria” w czasie ferii to raj dla małych artystów. Ponad 30 dzieci pod okiem
Joanny Kusy-Szpotańskiej i Anny Maksym rzeźbiło w glinie, tworzyło przedziwne
kubeczki, zaskakującą biżuterię i płaskorzeźby.− Bardzo nam się podoba. Zrobiłyśmy
sobie z gliny serduszko i króliczka − mówią Natalia i Roksana, uczestniczki zajęć

KNURÓW. V MIEJSKI KONKURS PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ

Nie tylko kolędy

Poznaliśmy laureatów V Miejskiego
Konkursu Piosenki Bożonarodzeniowej.
Jury podkreśliło w werdykcie wysoki
poziom umiejętności wokalnych
uczestników oraz ciekawy dobór
repertuaru
Miejska Szkoła Podstawowa nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Karola Miarki kultywuje tradycję kolędowania. Od 5 lat zachęca do tego
inne szkoły, organizując wyjątkowy
konkurs.
Dzięki gościnności Centrum
Kultury uczestnicy kolędowania
mogli spotkać się w „Sztukaterii”.
Tam byli oceniani przez profesjonalne jury: Mariusza Kowalczyka
- zastępcę dyrektora CK, Violettę
Kosowską - nauczycielkę muzyki z
Miejskiego Gimnazjum nr 2 oraz
Paulinę Kowalczyk - nauczycielkę ze

Szkoły Muzycznej w Rydułtowach.
Nikt nie miał wątpliwości, że
uczniowie zostali świetnie przygotowani przez swoich opiekunów,
zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności wokalnych oraz
ciekawy repertuar. Powody do zadowolenia miały organizatorki tegorocznego konkursu: Beata Wapińska,
Tatiana Bazylewicz i Patrycja Maciejczak z „Dwójki”.
Na koniec ogłoszono werdykt
i wręczono nagrody aż w siedmiu
kategoriach wiekowych.
oprac. /g/

Wyniki V Konkursu Piosenki
Bożonarodzeniowej:
Grupa „0” : I miejsce Natalia
Grondalska MSP-6 (op. E. Płonka),
II miejsce Jakub Rokita MSP-2 (op.
B. Wapińska), III miejsce Mateusz
Birówka MSP-9 (op. A. Długosz)
Klasa I: I miejsce Magdalena
Tkacz MSP-6 (op. E. Płonka), II
miejsce Inga Szostak MSP-2 (op.
B. Wapińska), III miejsce Mateusz
Wójcik MSP-9 (op. A. Długosz)
Klasa II: I miejsce Maria Królikowska MSP-2 (op. B. Wapińska ),
II miejsce Alicja Powiecka MSP-9
(op. A. Długosz), III miejsce Julia
Tkacz MSP-6 (op. E. Płonka)
Klasa III: I miejsce Martyna Ziółkowska MSP-9 (op. A. Długosz), II
miejsce ex aequo Sebastian Gabryś MSP-1 (op. M. Leśniowska) i
Ewelina Kasza MSP-6 (op. J. Żyła),
III miejsce Nikola Kocięba MSP-2
(op. B. Wapińska)
Klasa IV: I miejsce Karolina Zawadzka MSP-9 (op. A. Długosz),
II miejsce Wiktoria Pilanz MSP-6
(op. E. Płonka), III miejsce Alicja
Rokita MSP-2 (op. B. Wapińska)
Klasa V: I miejsce Bar tłomiej
Kaszuba MSP-7 (op. S. Stefaniak),
II miejsce Zuzanna Bazylewicz
MSP-2 (op. B. Wapińska), III miejsce Natalia Cichocka MSP-6 (op.
E. Płonka)
Klasa VI: I miejsce Julia Hemmerling MSP-7 (op. S. Stefaniak)

Roboty? To do roboty!...

Tygodniowa przygoda z robotami rusza w Kinie
Scenie Kulturze 27 stycznia, potrwa do 31
stycznia
− Podczas warsztatów dzieci
projektują, konstruują i programują
roboty LEGO oraz przeprowadzają
fascynujące eksperymenty naukowe
− informują organizatorzy.
Codziennie przez 3 godziny (od
godz. 12 do 15) instruktorzy z firmy
Roboty i Spółka będą wprowadzać
dzieci w świat fascynujących konstrukcji.
− Dodatkowo 27, 29, 31 stycznia

o godz. 10 dzieci będą mogły uczestniczyć w seansach filmowych, po
zakończeniu których od razu przejdą na zajęcia w robotyki − dodają
organizatorzy.
Koszt tygodniowych warsztatów wynosi 320 zł. Ilość miejsc
jest ograniczona, bo instruktorzy
pracują w małych grupach.
jb

Foto: Arch. MSP-2

informacja własna wydawcy

To był udany konkurs - powody do satysfakcji mieli
zwłaszcza jego organizatorzy i laureaci
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830
3-9/14

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

1/14-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27 lub 663 305 076

1/14-odw.

Docieplenia budynków wraz z materiałem.
Kompleksowe remonty pomieszczeń. Tel.
665 639 146
1-5/14

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
adaptacja poddaszy, ścianki. Panele, kafelkowanie. Docieplanie domów. Malowanie.
Podbitki. Ankrowanie. Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190, 785 948 716

SPRZEDAM KAWALERKĘ, KNURÓW. Tel.
693 441 820

4-5/14

Kosztorysant budowlany poszukuje pracy
lub zleceń. Tel. 501 374 910

1-9/14

Sprzedam mieszkanie 46 m 2, 2 pokoje,
Merkury. Tel. 502 678 954

DAM PRACĘ

3-6/14

Sprzedam mieszkanie 62 m , 3 pokoje
na os. WP II. Dzwonić po 17.00. Tel.
504 354 044
2

3-6/14

Sprzedam mieszkanie Knurów, ul. Ziętka
48,20 m2, 145 tys. Tel. 509 419 971

3-4/14

Sprzedam pilnie dom. Tel. 508 192 750

2-5/14

W y n a j m ę g a r a ż w K n u r o w i e . Te l .
600 128 380

4-5/14

Zamienię kawalerkę w Knurowie na Wieluń
(łódzkie). Tel. 600 774 134

2-8/14

2-5/14

EDUKACJA
Malowanie, panele, gładzie, tapetowanie.
Tel. 512 878 630

3-6/14

IBDF.pl (Indywidualno-Biznesowe Doradztwo Finansowe) Elastyczne godziny pracy. Atrakcyjne zarobki. Praca
dodatkowa lub stała. Branża finansowa – zapewniamy szkolenia. Kontakt:
504 411 180
1/14-odw.

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

Zatrudnię brukarzy. Tel. 609 775 488

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

Z AT R U D N I Ę F R Y Z J E R K Ę . Te l .
516 643 496

3-52/14

4-5/14

1-5/14

4-8/14

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

Zatrudnimy do pracy PFI Sp. z o.o. Tel.
32 236 60 77

51/52/13-4/14

SPRZEDAM
MOTORYZACJA

Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

3/14-odw.

SZUKAM PRACY
Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

1/14-odw.

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

Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

1/14-odw.

49/13-5/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
49/13-5/14

3-4/14

POWIAT

Pieniądze do wzięcia

Rozpoczął się konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Powiatu
Gliwickiego. Na ten cel samorząd
przeznacza 83 tys. zł
O pieniądze mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia
2003 r.). Finansowe wsparcie dotyczy
realizacji zadań z zakresu: kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i
upowszechniania sportu, porządku i
bezpieczeństwa publicznego, nauki,
szkolnictwa w yższego, edukacji,
oświaty i wychowania, ochrony i
promocji zdrowia, ekologii i ochrony
zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty można składać do 7 lutego
w Biurze Obsługi Klienta Starostwa
Powiatowego w Gliwicach (ul. Zygmunta Starego 17).
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych starostwa telefonicznie (pod nr. 32 332 66
70) bądź drogą elektroniczną (e-mail:
pcop@starostwo.gliwice.pl).
Treść uchwały Zarządu Powiatu
Gliwickiego, która dotyczy konkursu
ofert, znajduje się na stronie starostwa (www.starostwo.gliwice.pl) w
zakładce PCOP.
/sisp, bw/

informacja własna wydawcy

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

2-9/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

2-5/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/13-8/14

Sprzedam Opel Astra 2003 r., przebieg
170 tys., benzyna, wspomaganie kierownicy, kolor srebrny, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, klimatyzacja. Tel.
517 646 958
5-9/14

NIERUCHOMOŚCI

informacja własna wydawcy

Miejska Biblioteka
Publiczna informuje
Od 2 stycznia 2014 roku
Biblioteka – Filia nr 1
będzie zamknięta do odwołania
w związku z przeprowadzaniem się
do innego lokalu
(ul. Dworcowa 10a)

Do wynajęcia kawalerka na K. Wielkiego.
Tel. 782 243 369

4-5/14

Do wynajęcia mieszkanie 50 m2, 2 pokoje, Knurów. Czynsz 400 zł + media. Tel.
793 023 709
51/52/13-5/14

Lokale do wynajęcia po 100 m , ul. Niepodległości. Tel. 696 009 687
2

4/14

O terminie otwarcia placówki poinformujemy
w odrębnych ogłoszeniach.
Za zaistniałą sytuację
przepraszamy

Pokoje do wynajęcia w domu jednorodzinnym. Tel. 662 046 523

4/14

Sprzedam dom 150 m2, częściowo wykończony, ul. Jęczmienna. Tel. 784 752 570

4/14
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Rywalizują z uśmiechem
na twarzy
Pływanie to od kilku lat
jedna z najpopularniejszych
dyscyplin sportu w Knurowie.
To bez wątpienia efekt dobrze funkcjonujących dwóch
krytych pływalni, prężnie
rozwijającej się sekcji TKKF
Szczygłowice, programu nauki pływania, ale również zaangażowania ze strony dzieci, ich rodziców i trenerów.
Pozytywny efekt działania
całej tej „machiny” możemy
obserwować w czasie licznych
imprez. Ostatnią z nich były
zawody szkół podstawowych
i gimnazjalnych o puchar
prezydenta Knurowa.
Tradycyjnie już widownię „aQuaRelaxu” wypełnili
najbliżsi młodych pływaków,

sport

a rywalizację obserwowali również przedstawiciele
władz samorządow ych na
czele z zastępcą prezydenta,
Piotrem Surówką.
Sami uczestnicy udowodnili, że często pojawiająca się
opinia, iż dzieci i młodzież
trudno dziś oderwać od komputerów, tabletów i innych
nowinek technicznych nie do
końca odpowiada rzeczywistości. Pływaków, podobnie
jak przedstawicieli innych dyscyplin, nie trzeba siłą zaciągać
na treningi. Oni wiedzą już, że
sportowy styl życia niesie ze
sobą wiele korzyści. I rywalizują z uśmiechem na twarzy.

Piotr Skorupa
Foto: Piotr Skorupa / MOSiR

Miejsca na podium w zawodach szkół podstawowych
i gimnazjalnych o puchar prezydenta Knurowa zajęli:

Bieg orkiestrowy

W II Gliwick im Biegu
Orkiestrowym uczestniczyła kilkuosobowa reprezentacja k nurowsk iego k lubu
Endurance Solidarni: Artur
Bujnowski (czas: 43.31, 121

miejsce w open, 39 w M-20),
Zbigniew Kołodziejczyk (czas:
50.05, 318 miejsce w open, 9 w
M-60), Mariusz Kołodziejczyk
(czas: 50.43, 332 miejsce w
open, 80 w M-20).
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- styl dowolny – 25 m - klasy I-III, dziewczęta - 1. Martyna Surówka (MSP7), 2. Nina Namysłowska (MSP2), 3. Anna Szolc (MSP9), - chłopcy
- 1. Jakub Lewicki (MSP4), 2. Karol Szymaniak (MSP2), 3. Marcin Matuszek (MSP6),
- styl grzbietowy – 25 m - klasy I-III – dziewczęta - 1. Weronika Morciszek (MSP1),
2. Izabela Grzybowska (MSP2), 3. Małgorzata
Wasilewska (MSP7), - chłopcy - 1. Szymon Dudziński (MSP6), 2. Dawid Pawlik (MSP7), 3. David Skrzypek (MSP1),
- styl dowolny – 25 m - klasa IV – dziewczęta - 1. Aleksandra Suchanek (MSP7), 2. Małgorzata Ornowska (MSP2), 3. Julia Jagieniak (MSP1),
- chłopcy - 1. Dominik Szafarczyk (MSP2), 2. Piotr Romańczuk (MSP7), 3. Michał Kroczyk (MSP6),
- styl grzbietowy – 25 m - klasa IV – dziewczęta - 1. Agata Marek (MSP7), 2. Magdalena Ociepa (MSP3), 3. Monika Wojtyna (MSP2), chłopcy - 1. Daniel Osada (MSP2), 2. Przemysław Rozumek (MSP7), 3. Mateusz Łukaszczuk (MSP9),
- styl dowolny – 50 m - klasa V – dziewczęta - 1. Wiktoria Furtak (MSP7), 2. Maja Namysłowska (MSP2), 3. Martyna Gąsiorowska (MSP9),
- chłopcy - 1. Damian Godula (MSP2), 2. Daniel Mijas (MSP9), 3. Marcin Zaboroś (MSP6),
- styl grzbietowy – 50 m - klasa V – dziewczęta - 1. Klaudia Siedlik (MSP2), 2. Wiktoria Stopa (MSP9), 3. Agnieszka Łyczak (MSP1), - chłopcy
- 1. Bartosz Bieniek (MSP2), 2. Jakub Moźdzeń (MSP9), 3. Tomasz Matuszek (MSP6),
- styl dowolny – 50 m - klasa VI – dziewczęta - 1. Julia Kempa (MSP9), 2. Natalia Potocka (MSP4), 3. Joanna Bismor (MSP2), - chłopcy - 1.
Szymon Pawlik (MSP7), 2. Jakub Witkowski (MSP4), 3. Tomasz Gontarewicz (MSP2),
- styl grzbietowy – 50 m - klasa VI – dziewczęta – 1. Zuzanna Maciejczak (MSP2), 2. Alicja Stypułkowska (MSP9), - chłopcy – 1. Tomasz
Sosna (MSP7),
- sztafeta - szkoły podstawowe – 1. MSP7, 2. MSP2, 3. MSP4,
- styl dowolny – 50 m - klasa I-III gimnazjum - dziewczęta - 1. Paulina Bieniek (MG3), 2. Julia Świstun (MG3), 3. Karolina Bieniek (MG1), chłopcy - 1. Paweł Sosna (MG2), 2. Wojciech Gradowski (MG3), 3. Bartosz Sacha (MG2),
- styl grzbietowy – 50 m - klasa I-III gimnazjum – dziewczęta - 1. Syntia Paliszewska (MG3), 2. Emilia Brachaczek (MG3), 3. Paulina Żyrkowska (MG3), - chłopcy - 1. Maciej Dzindzio (MG2), 2. Miłosz Stańczyk (MG4), 3. Mateusz Kamiński (MG3),
- styl klasyczny – 50 m klasa I-III gimnazjum - dziewczęta - 1. Karolina Musiolik (MG2), 2. Aleksandra Gibas (MG4), - chłopcy - 1. Rafał
Czerwiec (MG4), 2. Adam Kocur (MG3), 3. Szymon Ociepa (MG3),
- sztafeta – szkoły gimnazjalne – 1. MG3, 2. MG2, 3. MG4.
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Młodzieżowa liga piłki
nożnej halowej

Piłkarze i „Krasnoludki”
Trwa wędrówka piłkarzy
Concordii po knurowskich
przedszkolach. W listopadzie
futboliści odwiedzili dzieci w
Miejskim Przedszkolu nr 2,
z kolei 15 stycznia gościli w
„Dwunastce”. Spotkali się tam
z 5-latkami z grupy „Krasnoludków”, których wychowawczyniami są Agnieszka
Trębicka i Agnieszka Korgól.
Concordię reprezentowali: Wojciech Kempa, Grzegorz
Krusiński, Mateusz Mikulski
i Solomon Mawo z Kameru-

nu, który wzbudzał szczególne
zainteresowanie wśród dzieci.
Piłkarze zaprezentowali
kilka ćwiczeń z piłką i odpowiadali na pytania. Na zakończenie spotkania rozdali klubowe gadżety, a sami
otrzymali laurki wykonane
specjalnie na tę okazję.
Spotkanie odbyło się w
ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji
Narodowej „Ćwiczyć każdy
może”, a oprócz wychowawczyń, wzięły w nim udział

Ilona Wierzbowska-Pluta
(dyrektor) i Elżbieta Tubacka
(zastępca dyrektora).
Przypomnijmy, że od 13
stycznia trwają w knurowskim klubie przygotowania
do rundy wiosennej, a 24
stycznia (piątek) odbędzie
się pierwszy w tym roku sparing. Ry walem Concordii
na sztucznej murawie przy
MSP-9 będzie Tęcza Błędów
(klasa okręgowa). Początek o
godzinie 17.30.
PiSk

Przedszkolaki mają nowy cel: po wizycie futbolistów
prawie wszystkie chcą zostać piłkarzami...

Fragment meczu Komart – Roma

Czarna sobota Komartu

był rzadko spotykany w futsalu wynik bezbramkowy.
St r atę pr z e z pi ł k a r z y
Komartu pięciu punktów w
dwóch spotkaniach w ykorzystali ich młodsi koledzy z
zespołu Concordii. Najpierw
pokonali LKS Gierałtowice, a
potem uporali się z drużyną
MG-1, dzięki czemu nieoczekiwanie znaleźli się na pozycji
wicelidera.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 4. KOLEJKI Z 18.01.2014
Concordia 99 – LKS Gierałtowice 9:2 (5:1)
0:1 A. Michałek 2’, 1:1 M. Wrażeń 5; 2:1 K. Mucharski 6’, 3:1 M. Wrażeń 10’, 4:1K. Bochniak 11’,
5:1 K. Mucharski 14’, 6:1 K. Wesoły 16’, 7:1 K. Bochniak 22’, 8:1 M. Wrażeń 26’, 8:2 S. Szulc 27’,
9:2 K. Wesoły 29’.
Jedność Przyszowice – Tempo Paniówki 2:0 (0:0)
1:0 M. Szendzielorz 26’, 2:0 D. Mucha 30’.
Komart 98/99 – FC Roma 2:3 (1:1)
0:1 R. Starmach 3’, 1:1 P. Rostkowski 12’, 2:1 B. Gajewski 18’, 2:2 D. Starmach 22’, 2:3 J. Mirga 30’.
żółte kartki: M. Nowakowski (Komart 98/99), M. Mówiński, J. Mirga (FC Roma).
MG-1 – Concordia 99 0:2 (0:1)
0:1 K. Wesoły 10’, 0:2 K. Wesoły 30’.
żółta kartka: K. Mucharski (Concordia 99).
Unia Książenice - LKS Gierałtowice 1:1 (1:0)
1:0 J. Mazur 2’, 1:1 T. Amnicki 22’.
Komart 98/99 – Jedność Przyszowice 0:0
żółte kartki: H. Młynarski, P. Rostkowski (Komart 98/99), D. Mucha, M. Szendzielorz (Jedność
Przyszowice).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przychodnia Prognostic
Concordia 99
Komart 98/99
Jedność Przyszowice
Tritech Junior G-5
Tempo Paniówki
FC Roma
MG-1
LKS Gierałtowice
Unia Książenice

5
6
6
6
5
6
6
6
7
5

15 30-2
12 21-13
11 20-7
9
8-11
8 14-12
6 20-11
6 17-36
5 10-15
5 16-39
2
7-16

5
4
3
2
2
1
2
1
1
0

0
0
2
3
2
3
0
2
2
2

0
2
1
1
1
2
4
3
4
3

Foto: KS Concordia

niósł sensacyjne zwycięstwo.
Decydującego gola dla zespołu
z Zabrza zdobył Jan Mirga
na 17 sekund przed końcową
syreną. Dwie godziny później
aspirujący do mistrzostwa Komart musiał przełknąć kolejną
gorzką pigułkę, jaką był remis
z zespołem Jedności. Ekipa
z Przyszowic obrała na to
spotkanie bardzo defensywną
taktykę, ale okazała się ona na
tyle skuteczna, że jej efektem

PROGRAM 5 KOLEJKI
(SOBOTA, 25.01.2014):
Unia Ksią żenice – MG -1
(9.00), Jedność Przyszowice – FC Roma (9.40), Unia
Książenice – Tempo Paniówki (10.20), MG-1 – FC Roma
(11.00).

Grają na dwóch frontach
W bieżących rozgr y wk ach M iejsk iej Lig i Pi ł k i
Nożnej Halowej znakomicie
radzi sobie drużyna TKKF
Mistral Intermarche. Mało
kto wie, że lider k nurowskich rozgrywek bierze też
udział w Gminnej Lidze Piłki Halowej w Czerwionce-Leszczynach. Gra na dwóch
frontach w ychodzi knurowianom na dobre, albowiem
tuż za miedzą, TKKF na półmetku sezonu zajmuje drugie
miejsce w stawce 10 drużyn.
- W Czerwionce-Leszczynach
gramy już trzeci rok, ale jeszcze nigdy nie zanotowaliśmy
tak dobrego startu. Poziom

Cel? Poprawiać „życiówki”

Martyna Nowak i Aleksandra Bańbor należą do
czołowych pływaczek TKKF
Szczygłowice. Obie mają za
sobą udane starty w mistrzostwach Polski, a o planach na
rok 2014 mówią krótko: - Chcemy poprawiać swoje „życiówki”.
Martyna Nowak w czasie
ostatniej wizyty w naszej redakcji mówiła, iż w czasie mistrzostw Polski w Ostrowcu
Świętokrzyskim nie spełniła
swych oczekiwań. – Liczyłam
na więcej, ale nie zrobiłam
„życiówki” i w kategorii senio14

rek wywalczyłam tylko 6. miejsce na 50 metrów klasykiem
– mówi zawodniczka TKKF,
która na tym dystansie ma w
swym dorobku m.in. srebrny
medal MP w kategorii wiekowej 17-18 lat, które odbyły
się w Krakowie. – W ubiegłym
roku wywalczyłam też brązowy
medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – dodaje.
Aleksandra Bańbor na
wspomnianym czempionacie
w Ostrowcu Świętokrzyskim
zakończyła swoje starty na
półfinale w konkurencji 50

metrów stylem dowolnym.
- Wcześniej miałam o wiele
lepsze starty, ale i tak w tym roku
mam zamiar poprawić kilka
rekordów życiowych – mówi
brązowa medalistka mistrzostw
Polski do lat 16, które odbyły się
w Gliwicach. W tym miejscu
warto dodać, że Aleksandra
Bańbor zdeklasowała rywalki
w mistrzostwach Śląska. Jej
dorobek w tych zawodach to 7
złotych medali i tytuł najlepszej
zawodniczki mistrzostw.
- Te dziewczyny mają wielkie możliwości, o czym świad-

tamtejszej ligi jest zbliżony do
knurowskiej, jednak naszej
drużynie jest dużo trudniej
wygrywać, gdyż miejscowe
zespoły grając przeciwko nam
wznoszą się na wyżyny swoich
możliwości i traktują te mecze
niezwykle prestiżowo - powiedział kierujący zespołem
TKKF-u Marcin Polywka. Na
początku rozgrywek knurowianie odnieśli duży sukces
pokonując po zaciętym meczu obrońcę tytułu, zespół
Joga Reaktywacja i dopiero
5 stycznia doznali pierwszej
porażki, ulegając zespołowi
MHT Leszczyny. - Chcielibyśmy nawiązać do naszych

największych sukcesów, które
osiągnęliśmy w 2006 roku.
Wtedy to wywalczyliśmy tzw.
„potrójną koronę”: jedyne
w historii na szej drużyny
mistrzostwo Knurowa, mistrzostwo w Śląskiej Lidze
Futsalu oraz mistrzostwo ligi
młodzieżowej. W tej ostatniej
pierwsze piłkarskie kroki stawiali wówczas dobrze znani
dzisiaj Tomasz Dura i Dawid
Gajewski - zakończył Marcin
Polywka. Warto dodać, że do
tej pory najlepszą lokatą jaką
zajęli knurowianie w lidze
naszych sąsiadów było trzecie
miejsce w sezonie 2011/12.
Waldemar Jachimowski

Martyna Nowak i Aleksandra Bańbor
nie ukrywają, że ich celem są kolejne
rekordy życiowe

czą dotychczasowe osiągnięcia.
Po kilku latach treningów w
naszej sekcji wiedzą, że poprzez sumienną i regularną
pracę mogę należeć do krajowej
czołówki, a ich marzenia na
pewno sięgają startu w igrzyskach olimpijskich. Ostatnie
wyniki, czyli 6 i 16 miejsce w
Polsce to mega wyniki biorąc
pod uwagę to, iż w Polsce jest
350 klubów pływackich – tak
podsumow uje starty k nurowianek kierownik sekcji,
Dariusz Brachaczek.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Pierwszy dzień zimowych
ferii nie zaliczą do udanych
piłkarze Komartu, którzy
pod nieobecność Przychodni
Prognostic nie wykorzystali
szansy objęcia prowadzenia
w rozgrywkach Młodzieżowej
Ligi Piłki Nożnej. Już w pierwszym swoim meczu drużyna
Franciszka Kosteleckiego napotkała zacięty opór zespołu
FC Roma, który wzniósł się
na wyżyny umiejętności i od-
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Dwaj najlepsi strzelcy
w historii MLPNH
- Krystian Kijak
i Robert Kasiński

W 12. kolejce rozgrywek
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Ha lowej pla nowe zw ycięstwa odniosły trzy czołowe
zespoły: TKKF Mistral Intermarché, Team Stalmet i
Vibovit Studio DENIM, ale
tylko dwa pierwsze z nich
w ygrały pewnie strzelając
swoim ry walom po 9 goli.
Dla lidera cztery z nich zdobył Przemysław Kośmider,
który awansował w klasyfikacji strzelców na pierwszą
pozycję. Trzeci z faworytów,
Vibovit, napotkał zaciekły
opór zespołu IPA Knurów i
przez 20 minut tego spotkania przegrywał. Trzy punkty
zapewnił Vibovitowi dopiero
reprezentant Polski Tomasz
Dura celnym strzałem z rzu-

12. KOLEJKA Z DNIA 20.01.2014

Foto: Waldemar Jachimowski

Kasiński
wyprzedził
Kijaka

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

tu karnego na 3 minuty przed
końcową syreną.
W tym ostatnim spotkaniu doszło również do historycznego wydarzenia, albowiem gracz Vibovitu Robert
Kasiński, strzelając jedną z
bramek, wysunął się na czoło
klasyfikacji strzelców wszechczasów obejmującej wszystkie
gole począwszy od powstania
ligi. Popularny „Kasza” z dorobkiem 423 bramek wyprzedza teraz o jedno trafienie
swojego kolegę z zespołu,
Krystiana Kijaka, który w
tej statystyce prowadził od 9
lat. Obaj zawodnicy to swoisty futsalowy fenomen, gdyż
występują oni w Vibovicie
nieprzerwanie od 1991 roku.
Waldemar Jachimowski

Tritech Big-Bud – Olympiakos Gierałtowice 9:3 (2:1)
1:0 D. Jabłoński 14’, 2:0 K. Górka 16’, 2:1 D. Kabała 18’, 3:1
M. Michniewski 23’, 4:1 K. Górka 31’, 5:1 D. Jabłoński 33’, 5:2
P. Sadło 36’, 6:2 M. Wende 37’, 7:2 M. Michniewski 38’, 8:2 M.
Wende 39’ 8:3 D. Kabała 40’k. 9:3 D. Jabłoński 40’.
Sośnicowice – Concordia Oldboje 6:4 (0:3)
0:1 D. Lewandowski 4’, 0:2 D. Lewandowski 15’, 0:3 M. Odrobina
18’, 0:4 D. Kozdroń 24’, 1:4 M. Ring 29’, 2:4 Damian Rogon 31’,
3:4 Damian Rogon 32’, 4:4 M. Mazur 36’, 5:4 M. Ring 37’, 6:4
M. Sosna 40’.
żółte kartki: A. Dybowski (Sośnicowice), Kozdroń (Concordia
Oldboje).
Team Stalmet – Nacynianka 9:2 (3:1)
1:0 M. Mularczyk 7’, 2:0 G. Krusiński 14’, 2:1 M. Los 14’, 3:1 D.
Flis 20’, 4:1 M. Stopa 25’, 5:1 D. Flis 26’, 6:1 M. Stopa 28’, 7:1
P. Pietraczyk 29’, 8:1 M. Mularczyk 34’, 8:2 J. Faber 37’, 9:2 G.
Krusiński 38’.
ZZ Kadra – TKKF Mistral Intermarché 4:9 (0:6)
0:1 P. Kośmider 3’, 0:2 D. Wieliczko 5’, 0:3 B. Pietras 9’, 0:4 B.
Lewandowski 10’, 0:5 P. Kośmider 12’, 0:6 P. Kośmider 14’, 0:7
P. Kośmider 22’, 0:8 D. Wieliczko 25’, 1:8 Z. Kuśmierz 26’, 2:8
P. Jędrzejczak 28’, 2:9 D. Wieliczko 29’, 3:9 P. Jędrzejczak 30’,
4:9 A. Czerkies 31’.
żółta kartka: A. Kasprzyk (ZZ Kadra).
IPA Knurów – Vibovit Studio DENIM 4:5 (3:2)
1:0 T. Macha 5’, 2:0 M. Milczarek 6’, 2:1 M. Sikora 8’, 3:1 Ł. Spórna 17’, 3:2 M. Bagiński 17’, 3:3 R. Kasiński 25’, 3:4 M. Bagiński
28’, 4:4 K. Kwietniewski 34’, 4:5 T. Dura 37’k.
żółta kartka: M. Bagiński (Vibovit Studio DENIM).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
Vibovit Studio DENIM
Sośnicowice
Tritech Big-Bud
IPA Knurów
ZZ Kadra
Concordia Oldboje
Olympiakos Gierałtowice
Nacynianka
PTK DB Schenker

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10

31
27
27
17
16
15
11
9
8
6
6

64-28 10
88-37 9
82-34 9
39-46 5
59-47 4
48-53 5
38-48 3
40-66 2
48-62 2
24-89 2
33-53 2

1
0
0
2
4
0
2
3
2
0
0

0
2
2
4
3
6
6
6
7
9
8

PROGRAM 13. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 27.01.2014)
TKKF Mistral Intermarché – PTK DB Schenker (18.00), Olympiakos Gierałtowice – Vibovit Studio DENIM (18.50), Tritech Big-Bud – Concordia Oldboje (19.40), Sośnicowice – IPA Knurów
(20.30), Team Stalmet – ZZ Kadra (21.20).

WYNIKI Z 14 STYCZNIA
1. Henryk Brola
2. Zdzisław Mral
3. Ginter Fabian
4. Stefan Wroblowski
5. Kazimierz Fąfara
6. Jacek Zacher
7. Bogumił Wolny
8. Dariusz Skowron
9. Jan Pikus

– 2.411
– 2.035
– 1.998
– 1.920
– 1.912
– 1.862
– 1.805
– 1.759
– 1.710

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 27.649
2. Stefan Wroblowski
– 24.940
3. Tadeusz Kamczyk
– 24.612
4. Stefan Dylus
– 24.515
5. Kazimierz Fąfara
– 24.200
6. Piotr Luberta
– 23.950
7. Bogumił Wolny
– 23.794
8. Emil Kasperek
– 23.657
9. Edward Nowak
– 23.638
10. Piotr Pakura
– 23.256
Kolejny turniej odbędzie się 28 stycznia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Nie siedź
w domu, przyjdź
na zajęcia
sportowe
Tytułowe hasło reklamuje
tegoroczne ferie z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Knurowie. - Zapraszamy
wszystkie dzieci i młodzież do
korzystania z naszej oferty
zajęć sportowo-rekreacyjnych.
W tym roku można wybrać się

m.in. na zajęcia z piłki nożnej
i siatkówki, gry i zabawy na
lodowisku, zajęcia muzyczno-ruchowe lub turniej tenisa
stołowego. Wstęp na wszystkie
zajęcia jest bezpłatny – zachęcają pracownicy MOSiR-u.
PiSk

informacja

Knurowski MOSiR zaprasza wszystkich chętnych do korzystania
z lodowiska, które w okresie ferii zimowych będzie otwarte
codziennie w godzinach od 10 do 21.

Poprzebierali się
Z g o d n i e z t r a d yc j ą ,
na początku roku Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
zorganizował na lodowisku
przy ul. Ułanów karnawałow y ba l przebiera ńców.
Wzięło w nim udział ponad

80 uczestników, wśród których najbardziej popularnymi były księżniczki, koty i
motyle. - Nie zabrakło również innych ciekawych postaci
jak pszczoła, Indianka, czy
kowboj. Obecny był nawet

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

pewien bohater horroru…
Chociaż nie był to pierwszy
tego typu bal, to uczestnicy
znów zaskoczyli nas swoją
pomysłowością – powiedział
przedstawiciel organizatorów, Zbigniew Rabczewski.

Przebierańcy poza zwyk łą zabawą r y wa lizowa li
też w kilku konkurencjach,
m.in. w konkursie tańca na
lodzie, a w nagrodę otrzymali upominki i słodycze.
WJ
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Foto: Urząd Wojewódzki w Kielcach

KNURÓW. W KWIETNIU RUSZY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Zakład na starość

Krzysztofowi Gołuchowi osobiście
gratulowali wojewoda świętokrzyski
Bożena Pałka-Koruba i Jarosław Szymczyk
- komendant wojewódzki Policji

KIELCE. SUKCES KRZYSZTOFA GOŁUCHA
W KONKURSIE „INNI - NIE GORSI”

Miły zbieg
okoliczności

Po trzyletniej przerwie na plac budowy zakładu opiekuńczo
-leczniczego przy ul. Dworcowej wrócili robotnicy. Prezes
spółki Szpital w Knurowie, Michał Ekkert, zapowiada
uruchomienie placówki już w kwietniu

Dzień po artykule, w którym
zapraszaliśmy na wernisaż wystawy
fotografii Krzysztofa Gołucha,
knurowianin odebrał I nagrodę
w konkursie „Inni - nie gorsi”
To już 14 nagroda, jaką Krzysztof
Gołuch otrzymał za fotografię z cyklu „Przełamując stereotypy”. Laur
wręczyli mu wojewoda świętkorzyski
Bożena Pałka-Koruba i świętokrzyski
komendant wojewódzki Policji, a
niegdyś komendant miejski policji w
Gliwicach, Jarosław Szymczyk.
Konkurs odbył się w ramach
kampanii społecznej „Inni - nie
gorsi”. Jego plonem jest kalendarz
autorstwa Mateusza Wolskiego i Bartosza Śmietańskiego. Okładkę zdobi
zwycięskie zdjęcie knurowianina,
które opublikowaliśmy w ubiegłotygodniowym PL.

Ka lenda rz e t ra f ią do biu ra
R zecznika Praw Oby watelsk ich
oraz pełnomocnika ds. równego
traktowania, który objął konkurs
honorowym patronatem.
- Miły zbieg okoliczności - komentuje zwycięstwo Krzysztof Gołuch.
- W piątek nagroda, a w poniedziałek
- ponoć najbardziej depresyjnym dniu
w roku - wernisaż mojej wystawy.
Przypomnijmy, że cykl, z którego pochodzi nagrodzone zdjęcie,
można oglądać do 17 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Miejskim
Ośrodku Kultury w Zabrzu.
/g/

foto-migawka
Foto: Archiwum Grzegorza Szyguły

Zamiast „miasto monitorowane kamerami” ostrzeżenie „uwaga
na zwierzęta”. Knurów? No... Knurów. Choć nie ten sam, lecz
nazewniczy „bliźniak” w południowej Małopolsce. Odwiedził
go knurowianin Grzegorz Szyguła. Na dowód zrobił sobie
pamiątkowe zdjęcie.
/bw/
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Budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego ruszyła w maju 2010
roku. Pierwsze problemy pojawiły się
rok później.
- Wykonawca okazał się nierzetelny - tłumaczy prezes Szpitala w
Knurowie Michał Ekkert. - Firma
zbankrutowała, a my pozwaliśmy ją
o duże odszkodowanie.
Z końcem 2011 roku szpital zlikwidował oddział dla przewlekle chorych.
Jednym z powodów było wycofanie
się Narodowego Funduszu Zdrowia
z kontraktowania tego typu usług.
Miesięczny koszt pobytu na oddziale,
który nie spełniał standardów, wynosił
3100 zł. To dla rodzin schorowanych
pacjentów było za dużo.
Po 3 latach przerwy Szpital w
Knurowie wraca do tematu zakładu
opiekuńczo-leczniczego, ale już ze
wspólnikiem (Orzesko-Knurowskim
Bankiem Spółdzielczym). Szpital
wniósł aportem do spółki zależnej tytuł własności do lokalu przy
ul. Dworcowej, część nowego wyposażenia i poniesione już remonty (w
sumie 1,1 mln zł). Instytucją finansującą przedsięwzięcie jest Fundusz
Aktywów Inwestycyjnych Feniks z
Warszawy, który zasilił kapitał zakładowy spółki kwotą 2,5 mln zł.
- Na przestrzeni kilku lat wszystkie udziały przejdą na własność szpitala - zapowiada Ekkert.
Finansowy zastrzyk pozwoli oddać do użytku pacjentów nowoczesny
zakład o powierzchni użytkowej
1160 m² na prawie 50 łóżek. W piwnicy zaprojektowano pomieszczenia
socjalno-gospodarcze, na parterze
zlokalizowano rejestrację, izbę przyjęć z łazienkami, sale dla pacjentów,
w tym dla tych najciężej chorych,
łazienki z natryskami, gdzie bez problemów można wjechać wózko-wanną,
pomieszczenie na zwłoki. Na piętrze,
do którego doprowadzi winda, znajdą
się sale dla pacjentów, łazienki i toalety
dostosowane do ich potrzeb.
Na wyposażeniu zakładu będzie
jeszcze jedna winda - towarowa.
- Zamawiamy sprzęt do rehabilitacji, fizjoterapii, meble, podnośniki
dla pacjentów, kupujemy sprzęt do
pełnego żywienia pozajelitowego
- wylicza prezes spółki. Nie ukrywa,
że przygotowuje zakład na przyjęcie
najcięższych przypadków. Niewyklu-

czone, że jedną salę przeznaczy dla
pacjentów wentylowanych mechanicznie respiratorem.
Zespół, opiekujący się chorymi,
będzie zbudowany od zera. Wiadomo,
że lekarzem odpowiedzialnym za
zakład opiekuńczo-leczniczy będzie
Marian Gabryś, ordynujący niegdyś
oddziałem dla przewlekle chorych.
Zatrudnienie znajdzie też pielęgniarka
oddziałowa Barbara Orzechowska.
Do obsadzenia jest jeszcze 30
etatów. Szpital rozpoczął nabór pielęgniarek, opiekunów medycznych, rehabilitantów, logopedów, pracowników
administracji i sprzątaczek. Podania
można składać w siedzibie dyrekcji.
Jeśli prace remontowo-wykończeniowe w budynku zakładu zakończą się w połowie marca, to pierwsi

pacjenci zostaną przyjęci do zakładu
już 1 kwietnia. Na razie odpłatnie.
- Około 100 zł za dobę to nie jest
drogo - uważa prezes. - Przy takim
standardzie pozyskanie pacjentów nie
powinno być problemem.
Jeśli szpitalowi uda się podpisać
kontrakt z NFZ, od 1 lipca pobyt
pacjentów będzie częściowo refundowany.
Ponadto spółka startuje w konkursie na prowadzenie długoterminowej opieki pielęgniarskiej w domach
pacjentów. Jeśli otrzyma kontrakt,
zatrudnienie znajdzie 50 pielęgniarek.
- Pacjent nie płaci wtedy za to ani
złotówki, a codziennie przychodzi do
niego pielęgniarka - podkreśla Michał
Ekkert.
Tekst i foto: Paweł Gradek

informacja
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