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Knurów. Nakrętkomania trwa

Powiat

MZON zmienił godziny

Mała rzecz, a cieszy
Właściwie nie ma dnia, by ktoś
z Czytelników PL nie zajrzał do
redakcji z paczuszką nakrętek.
Niekiedy są to wręcz wielkie
paki bądź przepastne worki,
wypełnione tysiącami
plastikowych zatyczek

W

szystko po to, by pomóc
Laurze, 8-letniej knurowiance, którą los wyjątkowo doświadczył cierpieniem.
Dziewczynka urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym,
małogłowiem, astmą oskrzelową,
epilepsją i obustronnym niedosłuchem.
Mimo to dziewczynka stara się
być jak inne dzieci. Zbierając nakrętki wspieramy Laurę. Dzięki nim
knurowianka może uczestniczyć w
turnusach rehabilitacyjnych. Każdy
z nich to wydatek kilku tysięcy złotych. Potrzeba więc dużo, naprawdę
dużo, nakrętek. Jedna zatyczka nie
znaczy prawie nic. Ale liczone w
setkach nabierają realnej wartości.
I Czytelnicy nie zawodzą.
Tak jak siedmioletnia Małgosia

Zmieniły się godziny otwarcia Miejskiego Zespołu do
spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach
Siedziba MZON mieści się w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 20. Obsługuje mieszkańców Gliwic i powiatu
gliwickiego.
Placówka otwarta jest w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w go-

Małgosia Cyroń

* realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o
niepełnosprawności oraz orzekania o stopniu niepełnosprawności w zakresie
wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych, wydanych na jej podstawie
* realizację porozumień zawar t ych pomiędzy Miastem Gliwic e a innymi je dnos tkami s amor z ądu te r y tor ialne go p owie r z ając ymi Zespo ł owi kompetenc je do or zekania w w ymienionym zakresie.
Źródło: www.mzon.gliwice.pl

Cyroń, która przyjechała z rodzicami z Nieborowic. Rodzina wspólnie
wypakowała z auta trzy wielkie
worki nakrętek.
- To kolejny raz, bo chcemy
pomóc innej dziewczynce – usłyszeliśmy od Gosi.
Damian Stanik również regularnie zagląda do PL. Nigdy z pustymi
rękoma. W środowy poranek powiększył – i tak już okazały – zbiór
zatyczek o spory pakunek.
- Po co to ma się marnować,
skoro może się przydać – mówi
pan Damian. – Życie jest nieprzewidywalne. Trzeba się wspierać, bo
nigdy nie wiadomo, czy sami pomocy
potrzebować nie będziemy...

Knurów. UTW zaprasza

Złudzenia optyczne

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na wykład
pt. „Złudzenia optyczne” – w środę, 9 marca
Wykład wygłosi dr hab. inż. Michał Mierzwa z Zakładu Biofizyki i
Fizyki Molekularnej Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
Zazwyczaj wykłady w ramach
UTW odbywają się w pierwszą środę

Foto: Bogusław Wilk

Damian Stanik
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Nie musisz czekać do czwartku
– aktualne informacje z najbliższej okolicy i regionu na naszej
stronie internetowej.
Odśwież
poświęconej
Fatalny stanu ul. Książenickiej był powodem wizji lokalnej
m. Spotkanie
drodze powiatowej (2983S) łączącej Szczygłowice z Rybnikie
Starostwa
odbyło się w środę rano. Udział wzięli m.in. przedstawiciele
KWK KnurówPowiatowego i Zarządu Dróg Powiatow ych w Gliwicac h oraz
-Szczygł owice i JSW SA.
h poprawie
- Naszym celem jest wypracowanie kalendar za prac, służącyc
sprawie otrzymubezpieczeństwa, głównie ulicy Książenickiej, bo to w jej
musimy na nie
jemy najwięcej skarg od mieszkańców. Jako zarządcy drogi
.
Dombek
ar
Waldem
gliwicki
starosta
mówił
ć
reagowa
jest eksploZ ustaleń wynikało, że głównym powodem uszkodzeń jezdni
się do naprawy
atacja górnicza. Przedstawiciele górnictwa zobowiązali
początku marca.
drogi. Być może wykonawca robót zostanie wyłoniony na

Jb, foto: Justyna Bajko

Knurów

Msza za niezłomnych

W niedzielę, 28 lutego, w kościele pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego zostanie odprawiona
msza św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych
– informuje Klub Gazety Polskiej Ziemi Gliwickiej. Po mszy odbędzie się
apel poległych.
Nabożeństwo rozpocznie się o
godz. 11.30.
/bw/

SPROSTOWANIE: W numerze 6/2016 błędnie podaliśmy nazwę osiedla, czekającego na kanalizację. Artykuł „Najpierw Fińskie” dotyczył osiedla Farskie
Pola. Przepraszamy za wprowadzenie w błąd!

miesiąca. Tym razem, wyjątkowo,
uczelnia zaprasza w drugą środę marca. Nie zmienia się za to miejsce: Kino
Scena Kultura. Początek o godz. 17.
Wstęp wolny.
/bw/

Knurów

/bw/

ŚWIEŻSZY
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/sisp, bw/

MZON prowadzi działania obejmujące:

foto-migawka

- Nabożeństwo zostanie poświęcone pamięci wspaniałych Polaków, którzy podjęli walkę i prowadzili ją jeszcze
przez kilka lat po zakończeniu II wojny
światowej z narzuconym Narodowi
Polskiemu systemem komunistycznym

dzinach 8-14, natomiast w czwartki w
godzinach 10-17.
Telefoniczny kontakt z placówką
pod nr.: 32 230 26 90, 32 232 99 10.

www.przegladlokalny.eu

Redakcja

Z rodziną najlepiej
na zdjęciu?...

W ubiegły poniedziałek wieczorem patrol Straży
Miejskiej został poproszony o interwencję
w jednym z bloków przy ul. Łokietka, gdzie
– wedle zgłoszenia – na schodach leżała nieznana
lokatorom kobieta
Na miejscu funkcjonariusze zastali panią w stanie wyraźnie wskazującym na nietrzeźwość. Wezwali
pogotowie. Po przebadaniu okazało
się, że kobieta nie wymaga hospitalizacji. Strażnicy zdecydowali się więc
odwieźć knurowiankę do miejsca

zamieszkania. Okazało się jednak,
że rodzina... odmówiła jej przyjęcia.
W tej sytuacji kobieta została
przewieziona do Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, gdzie pozostała
do wytrzeźwienia. Miała 1,84 promila alkoholu...
/bw/

Paniówki. Kiermasz wielkanocny

Piękno ucieszy oko

W niedzielę, 6 marca, w salkach przy kościele
w Paniówkach odbędzie się kiermasz wielkanocny

Zaproszenie

Nabierz
wiatru
w żagle

Jak co roku będzie okazja podziwiać i zakupić oryginalne ozdoby
świąteczne – m.in. barwne kroszonki,
misterne obrusy i serwetki, fantazyjne

kompozycje, ozdoby i kartki. Swoje
prace wystawią okoliczni twórcy.
Organizatorzy zapraszają w godzinach 8-18.
/bw/

Pilchowice

Gminna Biblioteka Publiczna,
Gierałtowickie Centrum Rozwoju
i Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej
zapraszają 3 marca (czwartek) na
spotkanie autorskie z pisarką Jolantą Szwalbe. Spod jej pióra wyszły
m.in. książki „Myśl i działaj dla
przyszłości” i „Złap na zawsze wiatr
w żagle”, w których zachęca ludzi
w każdym wieku do aktywności
życiowej.
Spotkanie odbędzie się w sali
sesyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice (ul. ks. Roboty 48) o godz.
15.00.
/g/

Zaprojektuj gminie logo

2 tys. zł można wygrać w konkursie ogłoszonym
przez wójta Pilchowic na logo promujące gminę.
Projekty można składać do 15 kwietnia
Organizatorzy oczekują wysokiego poziomu artystycznego zgłoszonych prac. Nic dziwnego, zwycięskie
logo ma promować gminę Pilchowice
oraz wyróżniać ją na tle innych.
Regulamin dostępny na stronie www.pilchowice.pl stawia przed
uczestnikami szereg wymagań: prace
należy złożyć na planszy formatu A4
i płycie CD w formacie wektorowym,
logo powinno być przedstawione na

czarnym i białym tle i zawierać napis
„Gmina Pilchowice”.
Projekty należy wysłać listem na
adres Urzędu Gminy lub złożyć osobiście w sekretariacie do 15 kwietnia (nie
decyduje data stempla pocztowego).
Jury złożone z gminnych urzędników wyłoni zwycięskie logo, którego
autor otrzyma 2 tys. zł.
/g/
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Szczygłowice. Wypadek pod ziemią

W czwartkowy ranek
widok zasłoniętej
witryny zaskakiwał
klientów; niebawem
zakład został
ponownie
otwarty

Śmierć w kopalni

W weekend z Ruchu Szczygłowice KWK „Knurów
-Szczygłowice” nadeszła zła wiadomość: zginął
51-letni ślusarz, przygnieciony przez zsuwnię
Wyższego Urzędu Górniczego:
feralnego ranka przodowy dwuosobowej brygady zabudowywał
końcówkę przewodu ciśnieniowego na łożysku ślizgowym klapy
łupinowej ze zbiornika retencyjnego urobku. W tym czasie drugi
pracownik uruchomił napęd
zsuwni, która docisnęła głowę
przodowego do konstrukcji górnego pomostu obsługi.
Trwa wyjaśnianie, dlaczego
prace odbywały się przy uruchomionych urządzeniach.
Z nieoficjalnego źródła wiemy, że początkowo utrzymywano,

że do zgonu pracownika doszło z
przyczyn naturalnych. Dopiero
późniejsze postępowanie wykazało, że był on wynikiem nieszczęśliwego wypadku.
Sprawę wyjaśnia teraz Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach, równoległe postępowanie
prowadzi kopalnia.
Ślusarz przepracował w kopalni 32 lata, z czego 21 na dole.
Za rok miał przejść na emeryturę.
To pier wsz y w t y m roku
śmiertelny wypadek w polskim
górnictwie węgla kamiennego.

Foto: Paweł Gradek

W

sobotę, o godz. 8.53,
w rejonie połączonych
pok ładów 850 i 880
m, na pomoście przy zbiorniku
retencyjnym znaleziono ciało
51-letniego ślusarza. Reanimacja nie przyniosła efektu, lekarz
stwierdził zgon.
- Mężczyzna miał uraz głowy - mówi rzecznik prasow y
Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
Katarzyna Bajer. - Nie wiemy, co
było przyczyną jego śmierci. Nie
ma świadków zdarzenia.
Nieco więcej szczegółów dowiadujemy się z komunikatu

/g/

Foto: Dawid Lach/KW SA

Knurów

Do straży
na gazie

Nocne włamanie
do zegarmistrza
Policja tropi sprawcę kradzieży
w zakładzie zegarmistrzowskim
przy ul. Niepodległości

K

Knurów

radzież z włamaniem miała miejsce nocą ze środy na czwartek (z
17 na 18 lutego). Fakt, że doszło do
przestępstwa, odkrył sam właściciel
zakładu. Około godziny 3.40 zegarmistrz podwoził żonę na lotnisko.
Przejeżdżając ulicą Niepodległości
zauważył, że witryna wystawowa jest
rozbita. Szokującym odkryciem podzielił się natychmiast z policją.
W zakładzie zegarmistrzowskim
przy Niepodległości sprzedawane są
również wyroby jubilerskie. Zapewne

to one właśnie skusiły złodzieja. Jak
informuje policja, nieznany sprawca
dostawszy się do środka, rozbił dwie
z siedmiu znajdujących się tam gablot
z wyeksponowanym towarem. Można
podejrzewać, że sam spłoszył się hałasem, jakiego narobił, skradł „jedynie”
zawartość zniszczonych gablotek.
Według wstępnych szacunków straty
właściciela wyniosły około 2,5 tys. zł.
Okoliczności zdarzenia wyjaśniają
knurowscy policjanci.
MiNa

Foto: Paweł Gradek

reklama

W piątek rano strażnicy miejscy zatrzymali
mężczyznę, który próbował odjechać z parkingu
za ratuszem będąc pod wpływem alkoholu

K

ierowca fiata odwiedził Straż
Miejską, by wyjaśnić sprawę
wykroczenia, jakie popełnił
dzień wcześniej na ul. Piłsudczyków
(zaparkował samochód na dwóch
miejscach). Czuć było od niego woń
alkoholu, dlatego funkcjonariusze
poradzili mu, by przyszedł, kiedy wytrzeźwieje. Na odchodne zapytali go,
jak dotarł na stary Knurów. Mężczyzna

odpowiedział, że przywiózł go kolega...
Strażnicy nie dali wiary jego słowom. 59-latek to zauważył, więc zamiast na parking za ratuszem, udał się
w kierunku Biedronki. Nie wiedział,
że funkcjonariusze obserwują każdy
jego ruch. Po chwili zawrócił, wsiadł
do fiata na miejsce kierowcy i ruszył w
kierunku ul. Niepodległości.
- Zablokowaliśmy radiowozem wy-

Przegląd Lokalny Nr 8 (1197) 25 lutego 2016 roku

jazd z parkingu, zatrzymaliśmy kierowcę
i powiadomiliśmy policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego - mówi komendant
Straży Miejskiej, Andrzej Daroń.
Po przebadaniu mężczyzny okazało się, że miał 2,28 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.
O losie pijanego kierowcy zdecyduje teraz sąd.

/pg/

3

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Kto tu posprząta?

Foto: Mirella Napolska

Knurów. Kłopotliwe sąsiedztwo przy ul. Wilsona

D

om jednorodzinny przy ul.
Wilsona nigdy nie został dokończony. Od mniej więcej
dwudziestu lat nieogrodzony, nieotynkowany budynek bez drzwi i
okien, porzucony przez właściciela,
stoi bezużytecznie. No, nie tak całkiem
bezużytecznie – i tu jest właśnie pies
pogrzebany. Niegdyś służył niektórym za miejsce suto zakrapianych
imprez, a także za szalet. Potem stał się
nieformalnym wysypiskiem śmieci.
Taki stan rzeczy oburza okolicznych
mieszkańców.
- Co z tego, że mamy ustawę śmieciową, skoro jesteśmy narażeni na takie
sąsiedztwo – mówi jeden z Czytelników, który odwiedził naszą redakcję.
– Od lat było tam brudno, ale od jesieni
jest tragedia. Ktoś najwyraźniej robi remont, wyrzuca tam stare płytki, sedesy,
z tyłu, w sadzie, wyrzucił papę. Worków
ze śmieciami ciągle przybywa. Trzeba
coś tym zrobić. Nie wiem, czy właściciel
tej nieruchomości żyje, ale przecież ktoś
płaci podatek za ten grunt. Należałoby
się z nim skontaktować.

Gdzie jest właściciel?

W myśl ustaw y o odpadach z
27 kwietnia 2001 r., właścicielem
śmieci jest posiadacz nieruchomości,
na której one leżą. Zgodnie z art. 34
wspomnianej ustawy, „wójt, burmistrz
lub prezydent miasta, w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów

usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub
magazynowania, wskazując sposób
wykonania tej decyzji”.
Jednak w wypadku budynku przy
Wilsona nie sposób nakazać właścicielowi posprzątania śmietnika – od lat nie
udaje się ustalić miejsca jego pobytu.
Wiadomo, że przebywał w Niemczech, jednak ostatni znany urzędnikom adres jest już nieaktualny. Starania były tym większe, że od lat nikt nie
płaci podatku od tej nieruchomości.
Jednak nie przyniosły skutku.
- Wyczerpaliśmy wszystkie środki
dostępne prawem – zapewnia Aleksandra Polywka, naczelnik Wydziału
Finansów Urzędu Miasta Knurów.
- Możliwości prawne gminy są w
wypadku prywatnej posesji ograniczone – mówi Mariusz Aleksiej, naczelnik
miejskiego Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. – Możemy działać pomocniczo,
interwencyjnie.
Po tym, jak kilka lat temu w opuszczonym domu przy Wilsona wybuchł
pożar, Wydział Geodezji wystosował
pismo do nadzoru budowlanego (w
końcu posesja z nieukończony m
budynkiem podlega jego kontroli).
WG wystąpił wówczas z wnioskiem o
zobowiązanie właściciela do posprzątania terenu. Jednak także na szczeblu
powiatowym adres gospodarza posesji
od dawna pozostaje nieznany.

- Próbowaliśmy szukać właściciela
– przyznaje Hanna Drosd, powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego.
– Znaleźliśmy nawet osobę o tym samym imieniu i nazwisku, ale okazało
się, że to jednak nie ta osoba, której
szukaliśmy.
Aktualny stan rzeczy na posesji
pani inspektor podsumowuje zapewnieniem, że sam budynek nie stwarza
zagrożenia, a rozwiązanie kwestii
śmieci nie jest powinnością nadzoru
budowlanego.
Osoby, które uczyniły z porzuconej posesji śmietnik, zapewne nie
widzą w swoim procederze niczego
niewłaściwego. Nie są jednak całkowicie bezkarne.
- Mamy tu do czynienia z naruszeniem regulaminu utrzymania czystości
w Gminie, w którym są określone zasady gromadzenia i odbioru odpadów
– mówi Andrzej Daroń, komendant
Straży Miejskiej w Knurowie. – Gdybyśmy otrzymali informację, że ktoś wyrzuca odpady na posesję i gdyby udało
się go zatrzymać, moglibyśmy podjąć
czynności zmierzające do jego ukarania. Może znaleźliby się świadkowie
mogący pomóc w ustaleniu tożsamości
takiej osoby. Także gdyby komuś udało
się spisać numer rejestracyjny pojazdu
tej osoby, bylibyśmy wdzięczni. Wszystko to będzie podstawą do wszczęcia
postępowania mandatowego.
MiNa

Minęły 2 tygodnie od zaginięcia
Romana Leśniaka. Być może
przełom w sprawie przyniesie
zapis kamer z autobusu,
którym zaginiony mógł jechać
w kierunku Szczygłowic

Jak kamień
w wodę

Knurów

Zbiórka
dla schroniska!

K

P
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Niestety, akcja poszukiwawcza
do tej pory nie przyniosła rezultatu.
Detektyw Aneta Nowak wyjawia, że w międzyczasie pojawiły
się dwie osoby, które utrzymują, że
13 lutego widziały pana Romana.
Najpierw kolega z pracy miał go
spotkać na targu, a nawet chwilę z
nim rozmawiać. Nie wywnioskował
z zachowania Leśniaka, by coś go
trapiło.
- Mamy relację sąsiada, który
spotkał później zaginionego na
przystanku Cegielnia przy ul. Kosmonautów. Potwierdza to zapis
monitoringu Straży Miejskiej - informuje detektyw.

Foto: Archiwum prywatne

Knurów. Trwają poszukiwania zaginionego 76-latka

rzypomnijmy. 13 lutego (sobota) emerytowany ratownik
górnicz y w yszed ł z bloku
przy ul. Sobieskiego i udał się na
targ. Nie wziął ze sobą ani portfela
z dokumentami, ani kluczyków od
samochodu. Ubrany był w granatową kurtkę, granatowe sztruksy i
popielatą czapkę z daszkiem.
Kiedy nie wrócił, rodzina pow iadomi ła policję i rozpoczę ła
poszukiwania na własną rękę. Na
mieście pojawiły się plakaty z wizerunkiem zaginionego.
- Nie chorował, bez nałogów,
niezwykle kontaktowy, wszystkim
się interesujący - opisuje go synowa.

Śmietnisko irytuje okolicznych mieszkańców,
ale problemu nie udaje się od lat rozwiązać

Foto: Mirella Napolska

Ten budynek miał być przytulnym gniazdkiem
dla swoich właścicieli. Zamiast tego stał się zmorą
mieszkańców sąsiednich domostw

Kiedy oko kamery odwraca się
na moment w innym kierunku, a
później wraca, mężczyzny nie ma
już na przystanku.
Prawdopodobnie mógł wsiąść
do autobusu linii 47, jadącego w
kierunku Szczygłowic.
- Czekamy na zapis monitoringu
z autobusu. Być może wtedy dowiemy się, czy zaginiony nim jechał, a
jeśli tak, to gdzie wysiadł - dodaje
Nowak.
Rodzina nadal czeka na każdą
informację mogącą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 76-latka (tel.
600 023 501).

nurowianie nie zapominają o
zwierzętach, których los pozbawił własnego domu. Zachęcamy do
udziału w zbiórce, którą organizuje
Dorota Lora, knurowianka i dobra
dusza dla bezdomnych czworonogów.
- Pomóżcie tym cudownym pieskom i kotkom uwierzyć w ludzkie
dobro, napełnijcie ich miseczki i
podarujcie ciepłe posłania! - apeluje
Dorota Lora. - Przyjmiemy wszystko, co zechcecie ofiarować: karmy

mokre i suche dla piesków i kotków,
kaszę ryż, makarony oraz koce,
pościel, ręczniki, miseczki, smycze,
obroże, chemię gospodarczą itd...
Zebrane rzeczy trafią do schronisk w Gliwicach, Miedarach, Zabrzu, Bytomiu oraz do Przytuliska
pani Ani w Gliwicach, które ma pod
opieką ponad 30 kotów.
Jeśli ktoś chciałby podarować coś
dla zwierząt, proszony jest o kontakt
z Dorotą Lorą - nr tel. 785 955 671.

jb
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Dotacje na czystsze powietrze
Spor poruszenie i zainteresowanie wzbudziła
propozycja palenia w piecu metodą „od góry”.
– Spróbowałem i powiem krótko: rewelacja!
– entuzjazmuje się pan Erwin. – Wręcz nie do
uwierzenia, jak to ułatwia życie...

sygnały czytelników
ki, ale... to nie działa. Może ktoś
poświęci jeszcze kubeł białej i odblaskowej farby, żeby na asfalcie
wymalować duże strzałki. Niech
i one wskazują kierunek jazdy.
Może wreszcie to pomoże.
Kierowca

Jednokierunkowa?
Nie dla wszystkich

Foto: Bogusław Wilk

Mimo znaku zakazu
niektórzy kierowcy
jeżdżą pod prąd

- Głośno ostatnio o ul. Ogana.
Zakazy, kontrole, zadyma itd...
A ja znowu spotkałem się swoim
autem „maska w maskę” z innym,
które wręcz grzało pod górkę od
urzędu. No i pod prąd oczywiście.
Wiem – pisaliście, wiem – są zna-

Zimy nie było,
dziury są...

- Ja nie wiem, jak ci „fachowcy
za grosze” kładą asfalt, ale jest
do niczego. Świadczą o tym dziury w jezdniach. Zimy prawie nie
było, ale pozimowych „nowalijek”
w asfalcie jest już co niemiara.
Jeżdżę trochę po Europie, tej cywilizowanej, i tam takiego problemu nie ma. Szwedzi jakoś sobie
radzą, drogi jak stół, a przecież
tam to jest dopiero zima. Nie
jestem wyznawcą spiskowych
teorii, ale w tym przypadku zaczynam podejrzewać, że drogowcy „cerują” drogi byle jak, żeby
za jakiś krótki czas znowu było
co łatać. Albo faktycznie marni z

Przegląd Lokalny Nr 8 (1197) 25 lutego 2016 roku

jakiej temperaturze klapka ma się
otwierać (np. chcemy, by w piecu
utrzymywało się 50 stopni, więc możemy zadać, by klapka się otwierała,
gdy temperatura spadnie do np. 48
stopni) * co ile sekund/minut ma się
uchylić, by przedmuchać palenisko
(dzięki czemu podtrzymywana jest
zadana temperatura i „dotleniony”
żar), * jak długo (z reguły kilkanaście-kilkadziesiąt sekund) klapka
ma być uchylona przy tym „kontrolnym” przedmuchu. Odpowiednio
dobrana długość łańcucha (łączącego miarkownik z klapką) będzie sterować szerokością uchylenia klapki.
Pokrętłem w klapce można sprawić,
że nawet przymknięta zostawi 1-2
mm luki, utrzymującej delikatny
ciąg powietrza. Wbrew pozorom te
wszystkie czynności nie sprawiają
żadnego problemu. Niekiedy parametry trzeba zmieniać – wymusza
to np. rodzaj węgla (inaczej spala
się groszek, nieco inaczej kostka –
to subtelności, które każdy palacz
szybko wyłapie...).
W moim piecu mam dwie klapki
na powietrze: w drzwiczkach dolnych
i górnych. Ma to jakieś znaczenie?
To bardzo dobre rozwiązanie.
Dolna klapka reguluje dostęp powietrza pierwotnego (od dołu), górna
– wtórnego (nad nasyp). Powietrze
w tórne sprawia, że gazy z opału
spa lają się efekt y wnie. Niestet y,
wielu producentów wypuszcza kotły
bez górnej klapki. Da się z tym żyć
– naturalny ciąg powietrza z dolnej
wystarczy (tak jak to opisaliśmy wyżej), choć szkoda, bo mimo wszystko
część energii wyleci kominem...

www.czysteogrzewanie.pl

konieczne, ale przede wszystkim w
typowych piecach miałowych z dyszami po bokach kotła. Ich zadaniem
jest „dotlenianie” żaru (jak wspomnieliśmy w yżej, naturalny ciąg
powietrza nie wystarcza). Jeśli nasz
piec nie ma tych dysz, to dmuchawa
tylko wzmacnia ciąg naturalny powietrza przez nasyp (od dołu). Dzięki niej szybciej można rozpalić w
piecu. Potem jednak, po rozpaleniu,
jej przydatność zdecydowanie spada.
Wtedy naturalny ciąg powietrza w
zupełności w ystarczy. „Doping”
dmuchawą jest już niepotrzebny, a
nawet niewskazany. Dlaczego? Bo
takie „siłowe” nadmuchiwanie powietrza na żar sprawia, że wypycha
ono nie do końca w ypalone substancje lotne. To niepotrzebna strata
energii. Natura poradzi sobie sama...
Miarkownik bazuje w yłącznie na
naturalnym ciągu, czyli gwarantuje
maksymalnie ekologiczne spalanie.
Uogólniając: obydwa urządzenia są
użyteczne, choć miarkownik lepiej
przysłuży się ekologii. Niek iedy
o wyborze może decydować cena:
miarkownik kosztuje około 200 zł,
wydatek na sterownik z dmuchawą
jest wyższy około 2-3 razy (choć są
modele dużo droższe).
Kupiłem elektroniczny miarkownik ciągu, który steruje otwieraniem i zamykaniem klapki dopływu
powietrza. Zamontowałem dwa dni
temu, ale nie trzyma temperatury –
jest za gorąco.
To k westia odrobiny cier pliwości przy regulacji miarkownika.
W zależności od modelu jest kilka
możliwości doboru odpowiednich
parametrów. Metodą prób i błędów
dość szybko da się ustalić: * przy

Przypomnijmy. Nadal powszechne
jest palenie tradycyjne – od dołu. Polega na rozpaleniu małego ogniska w
kotle, a potem dorzucaniu na powstały żar małych kupek opału, wreszcie
– gdy ogień rozbucha – przytłumieniu
dopływu powietrza.
Co w tym złego? Niemal wszystko.
Taki palacz prawie mieszka w kotłowni – co 2-3 godziny schodzi, by
dołożyć opału i pilnować temperatury.
Z komina wręcz wali czarny dym,
spowijając i zatruwając okolicę. Sam
komin szybko się zatyka lub cieknie
smołą z „kiszącego się” paliwa. No i
węgiel idzie jak woda...
A może być znacznie lepiej. Wystarczy palić metodą „od góry”. Polega
ona na wsypaniu do kotła odpowiedniej ilości węgla, włożeniu podpałki
i rozpaleniu. Wbrew obawom ogień
na szczycie zasypu nie wygasa, lecz
– z biegiem czasu - „schodzi” w dół.
Same plusy: rozpala się raz a dobrze,
nastawia oczekiwaną temperaturę i...
ma się święty spokój przez kilkanaście godzin. Piec się „nie kisi”, z komina leci strużka siwo-białego dymu,
do tego pełna kontrola nad zużyciem
opału (nawet 30 proc. mniej niż przy
paleniu starą techniką).
Przy rozpalaniu „od góry” raz wsypany opał wypali się do końca, więc
niejako z góry określa się czas palenia. Elektroniczny miarkownik ciągu
(wydatek 200 zł – zwraca się po
miesiącu zimowego palenia) pilnuje
zadanej temperatury, sterując klapką
dopływu powietrza.
Palenie „od dołu” ma fatalny wpływ
na powietrze. Mowa o gęstym dymie,
który tworzą lotne składniki opału.
Powstają, gdyż węgiel rzucony na żar

błyskawicznie się podgrzewa, a jego
lotne składniki szybko odparowują.
Jeśli warstwa opału jest grubsza, to
nie ulegają zapłonowi, tylko uciekają
przez komin (to nawet 30 proc. opału!). W „górnym” paleniu lotne składniki opału efektywnie się spalają, tym
samym bardzo mocno obniża się emisja pyłów PM10 i PM2,5. Podobnie jest
w przypadku kotłów podajnikowych.
Palenie „od góry” to oszczędność czasu i pieniędzy, stabilnie dogrzany dom
(nie ma wahań temperatury w piecu)
i ochrona zdrowia. To najczystsza i
najbardziej efektywna alternatywa
dla tradycyjnego, czyli przestarzałego, sposobu rozpalania „od dołu”.
Producenci kotłów coraz częściej w
instrukcjach obsługi swoich urządzeń
zalecają tę technikę palenia. Koszty
żadne, korzyści wiele.
/bw/

Zainteresowanym ogrzewaniem
węglowym polecamy stronę
w w w. c z y s t e o g r z e w a n i e . p l
– źródło wielu praktycznych
informacji o paleniu węglem na
miarę XXI wieku.

www.czysteogrzewanie.pl
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rtykuł „Dotacje na czystsze
powietrze” ukazał się 4 lutego.
Pan Erwin skontaktował się
tydzień później.
- Całe życie paliłem „po staremu”,
od dołu: rozpalałem, na to kupka
węgla, a po rozhajcowaniu regulacja
klapką dostępu powietrza. Po przeczytaniu odważyłem się wedle waszego przepisu: zasypałem 2/3 pieca
węglem, na to rozpałka i podpaliłem
– relacjonuje Czytelnik PL. - Ogień
chwycił i już nie zgasł. Nastawiłem
na 55 stopni i... nic już nie musiałem
robić! Wypaliło się po 10 godzinach.
Komentarzy, uwag i opinii zebrało
się znacznie więcej. Pojawiło się też
kilka pytań dotyczących palenia „od
góry” i prośby o wyjaśnienia. Poniżej
najczęściej poruszane kwestie.
Rozpaliłem „od góry”. Trzy
dni szło super, ale czwarty raz coś
poszło nie tak, gdy zasypałem kocioł
węglem przemieszanym z miałem.
Od początku słabo się rozpalało, a
po 2 godzinach wygasło. Dlaczego?
Najprawdopodobniej problem
sprawił miał, który zatkał zasyp,
zaburzając naturalny ciąg powietrza.
Nie mogło się ono przedostać od
dołu przez zasyp i dotleniać żaru.
Przy naturalnym ciągu wskazane
jest, by nie zasypywać kotła miałem
i mułem (muł sam w sobie to bardzo
szkodliwe paliwo, więc lepiej go unikać). Do ich spalania nadają się specjalne kotły miałowe, z nadmuchem
w bocznych ścianach paleniska.
W artykule sugeruje się zakup
elektronicznego miarkownika ciągu. W moim piecu jest dmuchawa
ze sterownikiem. Mam z niej zrezygnować?
Dmuchawy są przydatne, a nawet

W piecu rozpalaj
od góry

bw/
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e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
nich profesjonaliści. A najgorsze,
że jedno drugiego nie wyklucza..
M. W.

Szczepić!

- Irytuje mnie dyskusja o sensowności szczepień. Ja nie mam
wątpliwości: są konieczne i wskazane. Bajdurzenie o zagrożeniu,
jakie nimby niosą, jest dla mnie
głupotą. Jestem osobą starszej
daty. Pamiętam, jak to było za
socjalizmu. Był „prikaz” i trzeba
się było stosować. Swoje dzieci zaszczepiłam wedle rozpiski w książeczce zdrowia. Żadnemu nic się
nie stało. I teraz też tak powinno
to działać jak w starych czasach.
Nieszczepienie się to igranie ze
zdrowiem całego społeczeństwa.
Dobro większości w tym przypadku powinno być ważniejsze.
To moje zdanie. Musiałam się nim
podzielić, bo wnerwia mnie ten
cały szum w tej sprawie.
Celina
Not. bw
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- 15 wywrotek ziemi tu wysypaliśmy, a mimo to grunt
nadal przepuszcza - skarży się Felicja Krok

Knurów

Nowe życie
„beamcioka”
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, opustoszały
budynek przy ul. Dworcowej 33 znowu
zacznie tętnić życiem. W cennym historycznie
„beamcioku” knurowski magistrat planuje
stworzyć Centrum Wsparcia i Inicjatyw
Społecznych

Szczygłowice

Drążą temat rowów
Część rowów melioracyjnych w starych Szczygłowicach
nie jest drożna. Po każdej ulewie prywatne posesje
chłoną deszczówkę jak gąbka. Jest szansa, że już
niebawem to się zmieni

-Z

apomnieni przez Boga
i urzędników - ta k o
mieszkańcach starych
Szczygłowic mówi Felicja Krok. - Syn i
córa mi stąd uciekli, bo nawet z dziećmi
nie mieli gdzie na spacer iść. Przecież
na cmentarz to żadna frajda.
Twierdzi, że od 15 lat nikt nie interesował się tą częścią Szczygłowic.
Samosiejki zdążyły osiągnąć rozmiar
drzew, rowy melioracyjne zarosły, a w
niektórych miejscach nawet zanikły.
Na pozornie niczyjej ziemi zaczęły
pojawiać się śmieci.

Mokradła zamiast pola

reklama

Pani Felicja mieszka przy ul. Szybowej, o której mówi z przekonaniem,
że to droga kopalniana. Po obu stronach ulicy rozciągają się jej działki. Ta
po lewej, w sąsiedztwie nasypu kolejowego, wygląda na nieużytek. Kobieta
wyznaje, że chętnie doprowadziłaby ją
do porządku, gdyby tylko można było
wjechać tu traktorem z kosiarką. Odkąd znikł rów odprowadzający wodę z
nasypu kolejowego, pole zamieniło się
w mokradła.
- 15 wywrotek ziemi tu wysypaliśmy, a mimo to grunt nadal przepuszcza. Przy większych opadach woda
podchodzi pod ścieżkę rowerową i robi
się bagno - opowiada pani Krok.
Na koniec wskazuje na drzewa
rosnące przy ul. Szybowej i suche,
połamane gałęzie na jezdni.
- Nikt o to nie dba. Nie wiem, na co
tu czekać. Aż przy silnym wietrze suchy
konar spadnie na jakiegoś rowerzystę?
- zastanawia się kobieta.
Po drugiej stronie wyremontowanego nasypu kolejowego biegnie ul.
Ligonia. Tam też tłuczeń, którym ob-
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sypano skarpę, przykrył rów odprowadzający deszczówkę. Woda wdziera się
na sąsiednią posesję i wlewa do garażu.
- W piątek, 26 lutego, przy nasypie
zbierze się komisja złożona z przedstawicieli kopalni i kolei. Dopiero po
tym terminie będę mógł powiedzieć
coś więcej o pomysłach na naprawę
sytuacji - słyszymy od rzecznika PKP
Polskich Linii Kolejowych, Jacka Karniewskiego.

Najpierw uzgodnienia

Przy ul. Leśnej stoi dom Julii Bednarczyk, z obu stron otoczony rowami
melioracyjnymi. Szczygłowiczanka
wspomina, że dawniej woda płynęła
tędy w kierunku mostu. Odkąd pojawiły się szkody górnicze, zmieniła
swój bieg. Dom udało się wyprostować, rozpoczął się nawet jego remont,
ale w piwnicy i w ogrodzie wciąż stoi
woda.
- Czyściliśmy te rowy jak mąż żył.
Nikogo innego to nie interesowało.
Tylko raz, chyba 8 lat temu, po moich
interwencjach zrobił to za nas urząd wyznaje pani Julia.
Przekonuje, że każda kolejna próba nakłonienia właściciela, czyli gminy, do dbania o swój teren, kończyła się
niepowodzeniem.
- Mówili, że to ich nie dotyczy, że
to nie ich, że sami powinniśmy się tym
zajmować. Dbaliśmy, samosiejek tu nie
było, rowy były pogłębione, ale odkąd
zmarł mąż, nie mam w domu żadnego
mężczyzny, który by się tym zajmował.
Jeszcze był taki bezrobotny, co pomagał
mi to czyścić, ale on też zmarł.
Pani Julia ma porównanie. Wystarczy, że przejdzie na drugą stronę
ulicy, a widzi ten sam rów melioracyj-

ny, ale jednak wykoszony i pogłębiony.
Odcinek przy jej posesji przypomina
księżycowy krajobraz.
- Raz już wzywałam straż pożarną,
bo ktoś rzucił papierocha w tę suchą
trawę. Mało tego, pokazują się w niej
żmije - dodaje pani Bendarczyk.
Sąsiadki wiele razy próbowały
przypomnieć urzędnikom o ich obowiązkach. Ostatnio sprawą zajął się
radny Jan Furgoł. Wedle jego ustaleń
właścicielem części zaniedbanych
gruntów i rowów w starych Szczygłowicach jest Gmina Knurów.
Rowem od skrzyżowania ul. Leśnej i Słonecznej, biegnącym w kierunku ul. Zwycięstwa, zajmuje się Urząd
Miasta – poprzez wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska. Dwa razy w
roku zleca jego czyszczenie. Mimo to
w ubiegły weekend wylała się woda na
ul. Zwycięstwa.
- Powstała tama z liści i kory mówi radny Furgoł.
Prawdopodobnie strumień naniósł resztki z zaniedbanego rowu
przy ul. Leśnej, którego utrzymaniem
ma się zajmować wydział Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i
Rolnictwa.
Jak się dowiedzieliśmy, zostanie
ogłoszony przetarg, który wyłoni
wykonawcę czyszczenia rowów. Dotyczy to obszarów gminy, natomiast
w przypadku własności prywatnych,
odpowiedzialnymi za ich stan są
właściciele.
Wszystko wskazuje na to, że wydział zleci też wycinkę samosiejek na
gminnych gruntach, sąsiadujących z
posesją pani Bednarczyk.
Paweł Gradek
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Jeśli wszystko pójdzie dobrze, „beamciok”
znowu będzie tęsknić życiem

ewitalizacja Starego Knurowa obejmuje nie tylko odnowienie budynków. Znacznie
ważniejsze jest odtworzenie więzów
społecznych i zmycie z III Kolonii
piętna miejsca, gdzie lepiej nie zapuszczać się nocą.
Centrum Wsparcia i Inicjatyw
Społecznych będzie działać pod
auspicjami Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
- Realizacja programu przyczyni się do wzrostu dostępności i
jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu osób zamieszkujących
na terenie rewitalizacji, czyli, według danych statystycznych z 2015
roku, 4530 mieszkańców. Pośród
nich 492 osób korzystają z różnego rodzaju świadczeń tutejszego
Ośrodka Pomocy Społecznej - tłumaczą pracownicy MOPS.
W ramach projektu planowane
są działania doradcze, szkoleniowe,
warsztatowe, edukacyjne i zdrowotne oraz te służące do promocji
wolontariatu. Według wstępnych
planów, w centrum powstanie Klub
Dziecka i Rodziny, Klub Aktywizacji Zawodowej i Inicjatyw Obywatelskich oraz Klub Wolontariatu.
W Klubie Dziecka i Rodziny
dzieci będą mogły m.in. rozwijać
swoje zainteresowania, zadbać o
kondycję fizyczną oraz spotkać się
z psychologiem i terapeutą. Zostanie im również zapewniona pomoc
przy odrabianiu lekcji. Rodzicom
klub zaproponuje zajęcia poświęcone kształtowaniu umiejętności społecznych, uświadamianiu
skutków przemocy w rodzinie i
radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Odbywać się będą również
prelekcje i spotkania z ciekawymi
ludźmi oraz wycieczki. Na czas zajęć dzieci będą pod opieką wolontariuszy lub pracowników klubu.
Warsztaty, spotkania, wykłady
będą bezpłatne i mają służyć jed-

nemu - wsparciu rodzin w trudnej
sytuacji życiowej.
W Klubie Aktywizacji Zawodowej i Inicjatyw Obywatelskich
przewiduje się miejsce dla 40 osób.
Celem klubu jest wzrost aktywności społecznej, z awodowej i
obywatelskiej mieszkańców grup
zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. Dla uczestników przewidziano szkolenia aktywizująco-motywujące oraz spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i
prawnikiem. Klub Wolontariatu
natomiast będzie skupiał osoby
chętne do pomocy potrzebującym.

Według wstępnych
planów, w centrum
powstanie Klub
Dziecka i Rodziny,
Klub Aktywizacji
Zawodowej
i Inicjatyw
Obywatelskich oraz
Klub Wolontariatu.
Zanim wprowadzą się kluby,
budynek przy ul. Dworcowej 33
musi zostać z aadaptowa ny - w
planach jest stworzenie sal konferenc y jno-szkoleniow ych ora z
wydzielenie części socjalnej i administracyjno-biurowej. Budynek
będzie dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Pók i c o z robiono pier w s z y
krok na długiej drodze do powstania centrum - ogłoszono przetarg
na przygotowanie dokumentacji.
Trwa postępowanie przetargowe.
Jb, foto: Justyna Bajko
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Z kart historii Knurowa. Powojenne budownictwo indywidualne

„Finioki” nie do zdarcia

Osiedle fińskich domków powstało niedługo
po wojnie, później zostało „otoczone” przez
bloki i wieżowce

70 lat temu w Knurowie pojawiły się pierwsze fińskie domki. Miały służyć trzy dekady, ale
dzięki dbałości mieszkańców stoją do dzisiaj...

P

o zakończeniu II wojny światowej w całym wyniszczonym
kraju głód mieszkań był ogromny. Knurów w tym względzie nie był
wyjątkiem.

Domy za węgiel

W 1946 roku z Finlandii do Knurowa dotarła pierwsza dostawa domków fińskich – w ramach uzgodnień
handlowych (domki za węgiel) pomiędzy rządami Polski i Finlandii.
W śląskich miejscowościach domki te sytuowano na peryferiach i terenie nieuzbrojonym. W Knurowie były
to pola w sąsiedztwie kopalni. Dzisiaj
to rejon ulic: Szpitalnej, Ignacego J. Paderewskiego, Jarosława Dąbrowskiego,
Bolesława Chrobrego, Fr yder yka
Chopina, Karola Szymanowskiego,
Henryka Wieniawskiego, Juliusza
Słowackiego.
W Knurowie w domkach fińskich
zamieszkały 122 rodziny górnicze.
Drewniany budynek z dwuspadow ym dachem miał 68 m 2 łącznej
powierzchni. Na parterze znajdowała
się duża kuchnia i dwa mniejsze pokoje, w górnej części – dwa pokoje.
Do piwnicy „finioków” z pierwszej
dostawy wchodziło się od zewnątrz,
druga partia jednorodzinnych domków posiadała już wejście od środka.
W latach 60. XX wieku ich właściciele dobudowali altanki i łazienki.
Domki miały sporo zalet, ale też nie
wolne były od wad. Gospodyniom
spory kłopot sprawiało... mycie szyb.
Okna były otwierane na zewnątrz, toteż umycie szyb od strony zewnętrznej

wymagało przystawienia drabiny albo
ściągnięcia okna z zawiasów.
Ubikacje znajdowały się na zewnątrz. Sytuacja zmieniła się po skanalizowaniu terenu. W latach 80. i 90.
wiele budynków poddano odnowie –
modernizowano dachy, konserwowano drewno, tynkowano. Na początku
XXI wieku dobudowywano – tam
gdzie było to możliwe – dodatkowe
segmenty mieszkalne. Wiele domków
ocieplono. Choć wstępnie przewidywano, że budynki będą zamieszkane
przez 30 lat, istnieją do dzisiaj.

Farskie pola

od „zawsze” należały do Katolickiej Gminy Kościelnej w Knurowie. W
XVII wieku knurowska parafia pod
wezwaniem św. Wawrzyńca utraciła
samodzielność. W wyniku umowy
z ówczesnym proboszczem parafii
w Gierałtowicach tereny miały być
zwrócone w całości do parafii w Knurowie, kiedy ta otrzyma „własnego”
proboszcza i będzie niezależna od
gierałtowickiej. Stało się to dopiero
w 1916 roku, ale już wtedy na części
farskich pól wybudowano III Kolonię.
Pod koniec lat pięćdziesiątych XX
wieku ówczesny proboszcz parafii pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego ks. Bernard Czakański rozparcelował „farskie pola” i sprzedał je osobom
fizycznym jako działki budowlane.
Cena ustalona przez Urząd Parafialny
wynosiła 8 zł za 1 m2. Stanowiła ona
w 1960 roku równowartość 5 kg żyta
pierwszego gatunku. Osoba nabywająca ów dotychczasowy areał kościelny
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zobowiązana została do zapłaty 1/3
wartości w trybie natychmiastowym.
Pozostała kwota wpłacana była w
późniejszym terminie. Ważność umowy zatwierdzona została przez Kurię
Diecezjalną w Katowicach.
Dzisiaj teren dawnych farskich pól
obejmuje obszar od stawu „Moczury”
(od ulicy Rybnej do ulicy Granicznej).

Nasza Przyszłość

Powojenne budownictwo mieszkaniowe w Knurowie prowadzone
było przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Nasza Przyszłość”. Początkowo knurowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
miała swoją siedzibę w budynku przy
ulicy Bolesława Prusa, w byłym budynku Domu Górnika nr 3 (obecnie na
tym miejscu znajduje się Lidl).
Pierwsze trzy bloki wzniesione
zostały przy ulicy Pocztowej. W 1961
roku wybudowano 36 mieszkań – 108
izb, w 1963 roku – 18 mieszkań (54
izby), zaś w 1965 roku oddano do użytku kolejne 24 mieszkania (72 izby) pod
szyldem „Naszej Przyszłości” (źródło:
„Ziemia rybnicko-wodzisławska” pod
redakcją Józefa Ligęzy, wydawnictwo
„Śląsk”, Katowice 1970, s. 402-403).

Nasza Strzecha

Kolejne domy (jednorodzinne)
budowane były pod nazwą „Nasza
Strzecha”. Pracownicy kopalni „Knurów” otrzymali przydział, wsparcie i
patronat ze strony dyrekcji kopalni.
Piasek na budowę domków jednorodzinnych „Nasza Strzecha” zsypy-

wano z wagonu kolejowego, z mostu
przy ulicy Thomasa W. Wilsona
wprost do podstawionych wcześniej
furmanek i przewożono na plac budowy domków. Początkowo domki
jednorodzinne nie sąsiadowały z
obecną ulicą Szpitalną. Z początkiem
lat siedemdziesiątych wybudowano
jeszcze dwa domy jednorodzinne.
Pod względem popularyzowania
indywidualnego budownictwa mieszkaniowego ówczesny Rybnicki Okręg
Węglowy (Knurów wchodził w jego
skład) zajmował jedno z czołowych
miejsc w województwie katowickim.
Oddanie do użytku domów jednorodzinnych wiązało się również z
koniecznością wyposażenia ich w
odpowiednie urządzenia komunalne,
jak wodociągi, kanalizacja, wytyczenie
chodników, poprawa oświetlenia ulic.

Na przekór kryzysowi

Na uwagę zasługuje również Spółdzielnia Mieszkaniowa, która powołana została wśród pracowników
ówczesnego Przedsiębiorstwa Remontowego Urządzeń Koksowniczych
„Koksorem”. 13 września 1985 roku w
Sądzie Wojewódzkim w Katowicach
zarejestrowana została Spółdzielnia
Mieszkaniowa z udziałem 14 pracowników „Koksoremu”. Początkowo
do rozpoczęcia budowy chętne były
42 osoby, jednak gąszcz przepisów i
biurokracja skutecznie przetrzebiły
grono entuzjastów budowy własnego
domku. Ci, co przebrnęli przez „papierologię” musieli większość robót
wykonać samodzielnie – od funda-

mentów po zadaszenie i wykończenie.
Budynek nie mógł mieć więcej niż 170
m2 powierzchni, a ponadto udziałowcy
musieli uporać się z jego budową w
ciągu trzech lat. Musieli też spełnić
jeszcze jeden warunek: oddać do dyspozycji miasta dotychczas użytkowane
mieszkania.
Zakupiony w „Inwestprojekcie”
projekt okazał się ze wszech miar
udany. W tych trudnych latach kryzysu, gdy trzeba było wręcz „zdobywać” materiały budowlane (ówczesne
składy budowlane zazwyczaj świeciły
pustkami), pomógł ówczesny dyrektor
„Koksoremu”, m.in. wypożyczając
sprzęt budowlany i udzielając doraźnej
pomocy. Prywatne domy jednorodzinne zlokalizowane zostały przy Alei
Spacerowej, w bliskim sąsiedztwie
dawnego gontowego kościoła pod
wezwaniem św. Wawrzyńca.
„Nasza Strzecha” to przyk ład
wsparcia dyrekcji kopalni „Knurów”;
„Koksorem” zaś wspomógł przyszłych
właścicieli indywidualnego budownictwa mieszkaniowego w najstarszej
części Knurowa.
Obecnie budownictwo jednorodzinne koncentruje się głównie w
pobliżu ulic Gen. Ziętka i 26 Stycznia
(osiedle „Cztery Pory Roku”) oraz
rejonie ulic Jęczmiennej i Koziełka.
Oczywiście nie brak też tego typu
prywatnych inwestycji – ale bardziej
rozproszonych – w wielu innych miejscach miasta. Każdy, kto może, stara
się zbudować swój prawdziwy dom...
Maria Grzelewska

Foto: Archiwum UM Knurów
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Knurów, Gliwice. Kto nie wierzy w cuda, nie jest realistą...

Kiedy Bóg drzwi zamyka,
to otwiera okno

Hania i Filip urodzili się w 25 tygodniu ciąży, w stanie krytycznym.
Dzieci były tak małe, że mieściły się w dłoniach. Nie miały siły płakać,
ale bardzo chciały żyć. Żyć na przekór rokowaniom, na przekór naturze…
Od początku ich życie było walką: trzy lata temu walką o oddech, dzisiaj
– o samodzielność

Filipek i Hania
przeszli razem
trudną drogę.
Wciąż walczy
o zdrowe
dzieciństwo

C

ierpienie zwykle przychodzi
mimochodem. Bez fanfar, bez
wcześniejszej próby. Przychodzi i zabiera spokój, czasami nadzieję.
Zastaje nas nieprzygotowanymi: z
niedopitą kawą, z niedokończonymi
planami na wakacje, w połowie drogi
do pracy. Danuta Gryta, mama Hani
i Filipka, knurowianka z urodzenia,
nigdy nie sądziła, że zostanie matką
bliźniaków. Nigdy nie przeszło jej
przez myśl, że dzieci będą niepełnosprawne. Niepełnosprawność mijana
na ulicy, spotykana w pracy, była obca,
dotyczyła innych… Nie jej… a na
pewno nie jej wyczekanych maleństw.

Haniu, nie pozwolimy Ci
odejść

Na początku była radość – bliźniaki, fantastycznie, jeden poród i od
razu parka. Ktoś już kupił wózek. Stał
i czekał. Pani Danuta przez całą ciążę
czuła się świetnie – dużo odpoczywała,
chodziła na cotygodniowe kontrole,
cieszyła się, że już niedługo będą we
czwórkę. Miała termin na marzec.
W grudniu z Hanią zaczęło się dziać
coś niedobrego, przestała przybierać
na wadze. Szpital i straszna diagnoza:
Hania umiera. Pani Danuta zapamiętała strach i to, że most remontowali w
Gliwicach. Reszta jest jakby za mgłą.
Słyszała, co mówią lekarze szpitala
w Bytomiu. Używali sporo trudnych
słów, których nie rozumiała: porażenie
mózgowe, autyzm, hospicja. Kazali im
podjąć decyzję. Każda była zła: czy pozwolić Hani umrzeć i zwiększyć szanse
Filipa, czy natychmiast rozwiązać ciążę i ryzykować życiem obojga?
- Siedziałam w fartuchu, już znie-

czulona, i ryczałam. Pomyślałam o tym
wózku, który czekał na dzieci w domu.
On mnie ratował, bo przecież skoro
jest wózek dla dwojga, to muszą wrócić
razem, musimy ratować naszą córkę –
mówi knurowianka.
Hania i Filip urodzili się 7 grudnia 2012 roku, o cztery miesiące za
wcześnie. Ważyły zaledwie 630 i 830
gramów. Filip przez moment mógł
oddychać, Hania od razu zrobiła się
sina. Dzieci trafiły do inkubatorów.
Pani Danuta nie mogła ich dotknąć,
przytulić, pogłaskać.
- Kiedy zobaczyłam moje dzieci
przypięte do tych wszystkich rurek, takie malutkie, nogi się pode mną ugięły.
Nie umiałam przestać płakać… Nie
miałam siły, więc mąż był moją siłą wspomina.
W szpitalu spędzali całe tygodnie,
miesiące… wciąż przygotowani na najgorsze. Świat walił im się każdego dnia –
wystarczyło, że na wyświetlaczu telefonu
pojawił się numer szpitala. Cierpienia
uczyli się na pamięć, wędrując od jednego inkubatora do drugiego i wsłuchując
się w oddechy dzieci. Filip przeszedł
dwanaście transfuzji krwi, Hania kilka
godzin po porodzie dostała wylewu dokomorowego, który uszkodził większą
część mózgu, odpowiedzialną między
innymi za mowę i ruch . Przetrwała, ale
kiedy wydawało się, że już jest lepiej, zaraziła się sepsą: przestała oddawać mocz,
nie przyjmowała pokarmu.
- Lekarka powiedziała, że Hania
nie może się tak dłużej męczyć. Trzeba
odłączyć aparaturę, pozwolić Hani
odejść. Wtedy pierwszy raz widziałam,
jak łzy płyną po policzkach męża. Nie
pożegnałam się z Hanią, nie potra-

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc, mogą przekazać darowiznę. Oto niezbędne
informacje: Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom, ul. Sarmacka 12 lok.2,
02-972 Warszawa, nr konta: 54 1240 6351 1111 0010 5044 7672 z dopiskiem
„Darowizna na leczenie i rehabilitację Hanny i Filipa Gryta”.
Dla przelewów z zagranicy przed numerem subkonta danego dziecka należy
wpisać: 1. Nr IBAN: PL (następnie wpisujemy nr subkonta dziecka) lub 2. Nr
SWIFT: PKOPPLPW (następnie wpisujemy nr subkonta dziecka)
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chciałby odwiedzić? Nie dość, że dwoje
dzieci, to jeszcze chorych - opowiada
knurowianka. - Pomogła mi sąsiadka,
wtedy obca osoba, dzisiaj przyjaciółka.
Kasia zapukała, zaprosiła na kawę.
Chyba właśnie tego potrzebowałam,
prostych życzliwych gestów. Aby ktoś
był, nawet nic nie mówił, tylko pozwolił
się wypłakać.
Nie da się przygotować na niepełnosprawność dziecka – dla rodziców
to zawsze, przynajmniej na początku,
koniec świata.
- Boję się litości. Nie wiem, co będzie w przyszłości, czy Hania i Filipek
sobie poradzą, czy odnajdą akceptację
w społeczeństwie. Chciałabym, aby
ludzie nie patrzyli na nich z litością,
aby nie zadawali pytań - mówi pani
Danuta. - Aby też akceptowali rodziców
niepełnosprawnych dzieci. Wiem, że
żyję w innym świecie, że mam problemy, ale mogę wyjść na kawę. Apelują
również do lekarzy, aby nie zabierali
rodzicom nadziei, bo czasami nie chcemy usłyszeć, co będzie, ale co zrobić,
aby było lepiej.
Na szczęście Grytowie znaleźli
wokół siebie dobrych ludzi. Takich,
którzy nie boją się niepełnosprawności Hani i Filipka, co pomagają nie
proszeni.
- Dziękuję wszystkim za wsparcie
finansowe w różnej postaci: czy to
zbiórki, wpłaty na konto, czy przekazany 1 proc. podatku. Dzięki tym
środkom możemy opłacić rehabilitację
bliźniaków - pani Danuta nie kryje
wdzięczności. - Dziękuję za wsparcie
dobrym słowem i wiarę w bliźniaki!
Dziękuję Bogu, że dał nam wyjątkowe
dzieci i nie zostawił nas samych.

Boskie bliźniaki
Filipek kilka
godzin po
urodzeniu
ważył ledwie
830 gramów

fiłam… Poprosiliśmy, aby dali nam
godzinę.
Godzinę na modlitwę, na błaganie
Boga, by ratował ich córkę… i stał się
cud!
- Hania zrobiła siku – były to raptem trzy kropelki, ale dała nam znak, że
walczy, że się nie poddała – opowiada
pani Danuta.
Pierwszy raz pani Danuta przytuliła swoje dzieci półtora miesiąca po
ich urodzeniu.
- Była to najpiękniejsza chwila w
moim życiu – mówi z uśmiechem. –
Pierwszy dotyk, pierwsze tulenia. Z
Filipkiem poszło sprawnie: jedno z nas
trzymało tlen, drugie tuliło. Z Hanią
było trudniej, ale dzięki pomocy lekarzy
i to się udało.
Do domu dzieci przyjechały po
czterech miesiącach. Hania nie umiała sama oddychać, wciąż robił to za
nią sprzęt. Filipek, radził sobie bez
aparatury, ale w międzyczasie musiał
przejść operację przepukliny. Pani
Danuta padała ze zmęczenia – dzieci
trzeba było karmić co trzy godziny, a
samo karmienie Hani trwało 30 minut.
Dziewczynka często się krztusiła, miała bezdech. To były ciężkie chwile –
wciąż ktoś musiał czuwać nad dziećmi.
- Gdyby nie babcia i mąż pewnie
nie dałabym sobie rady. Do tej pory
nie wiem, jak to wszystko przeżyłam wspomina knurowianka.
Od trzech lat dzieci są pod opieką
wielu specjalistów, pięć dni w tygodniu

Losy Boskich bliźniaków można śledzić na blogu prowadzonym przez
ich mamę: www.blizniakiboskie.
blogspot.com

jeżdżą na rehabilitację. Hania ma
dużą wadę wzroku, nie mówi, uczy się
chodzić. Z Filipkiem jest lepiej, choć
psycholog podejrzewa Zespół Aspergera, czyli łagodną postać autyzmu.
Maluchy rozwijają się we własnym
tempie i na przekór temu, co mówili
lekarze – żyją.

Świat od nowa

Chwilami udaje im się żyć prawie
normalnie: jeżdżą na wycieczki, chodzą na spacery, odwiedzają rodzinę.
- Poznaję świat na nowo i taki
pokazuję dzieciom. Kolekcjonuję bajki, pomysły na zabawy, namiary na
lekarzy i rehabilitantów, wierszyki,
wejściówki na basen i zdjęcia – mówi
pani Danuta. – Wychodzę z dziećmi,
ile się da. Czasami popłakuję, gdy już
nie mam siły, bo każdej mamie przecież
wolno nie mieć czasem siły…
Cierpienie rodzi samotność. Ludzie boją się dotknąć niepełnosprawności, boją się słów, które muszą
wypowiedzieć, swoich reakcji.
- Po porodzie straciłam wielu
przyjaciół. Napisałam wiadomość,
poprosiłam o wsparcie. Moja przyjaciółka odezwała się po dwóch latach.
Mówiła, że się bała, że nie wiedziała,
co powiedzieć. Przyjaciółki miały
swoje życie: praca, imprezy. A mnie kto

Kiedy Hania i Filipek leżeli na
oddziale szpitalnym, powstała o nich
piosenka, ułożona przez tatę i ciocię.
Brzmiała ona: „Mamo, jestem Hancia
– Hancia Kokosancia – Mamo, jestem
Boski – Boski Filipowski” .
- Od tej pory rodzina nie pyta
inaczej o dzieci niż: Co tam słychać u
Boskich? - śmieje się pani Danuta.
Boskie bliźniaki mają się coraz
lepiej: chodzą do przedszkola, gonią
rówieśników, odkrywają siebie i świat.
Filip opiekuje się Hanią, coraz częściej
razem się śmieją. Gdy Hania uczyła się
chodzić, Filipek dopingował ją, krzycząc: „Dawaj Hania, dawaj!”. Razem
jedzą posiłki w domu - czasem Filip
karmi Hanię, czasem Hania Filipka - i
nieważne, że jest bałagan i jedzenie
spada na podłogę, ważne, że się kochają, że się potrzebują.

Małe nieszczęścia
potrzebne do szczęścia

Danuta Gryta na swoim blogu, gdzie
opisuje walkę Boskich o samodzielność,
zamieściła wiersz ks. Jana Twardowskiego, bardzo dla niej ważny: „Nie płacz w
liście, nie pisz, że los Ciebie kopnął; nie
ma sytuacji na ziemi bez wyjścia. Kiedy
Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno.
Odetchnij, popatrz. Spadają z obłoków,
małe wielkie nieszczęścia potrzebne do
szczęścia, a od zwykłych rzeczy naucz
się spokoju i zapomnij, że jesteś, kiedy
mówisz, że kochasz”.
- Dziś już wiem, że nie dostaliśmy
naszych dzieci za karę, dostaliśmy je,
aby nauczyły nas pokory, aby dały
nam siłę - mówi pani Danuta. - Aby
na naszym przykładzie pokazać innym
rodzicom, że nigdy nie wolno się poddawać, że zawsze trzeba wierzyć i walczyć
do końca.
Justyna Bajko,
foto: arch. Danuty Gryty
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Bezpieczeństwo. Interaktywna mapa niebezpiecznych miejsc

Zobacz, gdzie giną piesi i... uważaj
Chcesz wiedzieć, gdzie najbardziej ryzykujesz jako pieszy? Spójrz na interaktywną mapę
tragicznych wypadków drogowych. Od niedawna jest dostępna w Otwartym Regionalnym
Systemie Informacji Przestrzennej (ORSIP)
wódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym
na lata 2015-2016”.
Bezpieczeństwo pieszych to spore
wyzwanie dla Policji. Aby je poprawić,
konieczne jest określenie szczególnie
niebezpiecznych miejsc. Mapa jest
w tym względzie dobrą wskazówką
zarówno dla służb mundurowych, jak
i zarządców dróg oraz mieszkańców.

Informacyjnego.
- Pod uwagę wzięte zostały zdarzenia
z udziałem pieszych, w których ponieśli
oni śmierć lub doznali ciężkich obrażeń
ciała – informuje KWP w Katowicach.
- Interaktywna mapa dostępna jest w
Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (ORSIP) - oficjalnym
geoportalu województwa śląskiego.
Projekt zrealizowano w ramach „Woje-

Posługując się mapą można wyświetlić datę i godzinę zdarzenia
oraz jego dokładne umiejscowienie.
Wyznaczone bufory – od 20 do 300
metrów – pokazują miejsca niebezpieczne, gdzie zdarzyło się więcej
wypadków. Wyszukiwarka pozwala
odnaleźć zdarzenia drogowe na podstawie kilku kryteriów – m.in. daty,
nazw y gminy i powiatu, numeru

drogi. Można też dowiedzieć się, ile
było wypadków na terenie wybranej
gminy.
- Mapa wypadków jest ciągle rozwijana i będzie uzupełniana nowymi danymi oraz poszerzana o nowe
funkcjonalności, o czym będziemy na
bieżąco informować – zapewnia KWP
w Katowicach.
/bw/

Źródło: www.slaska.policja.gov.pl

Wystarczy zajrzeć na stronę www.
mapy.orsip.pl.
Oficjalny geoportal województwa
śląskiego wskazuje miejsca wypadków
z udziałem pieszych w ostatnich czterech latach na terenie województwa.
Mapa jest wspólnym dziełem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach
i Śląskiego Centrum Społeczeństwa

Knurów, Katowice. Uroczystość w Urzędzie Wojewódzkim

Zasłużeni krwiodawcy docenieni
We wtorek w Sali Marmurowej Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się
wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym
działaczom i wolontariuszom Polskiego
Czerwonego Krzyża. Wśród wyróżnionych
znaleźli się knurowianie

wręczyć państwu odznaczenia za niesienie
bezinteresownej pomocy i wkład w rozwój
krwiodawstwa – nie krył słów uznania wojewoda, który podziękował wyróżnionym
za ich oddanie i działanie na rzecz najbardziej potrzebujących. - Jestem przekonany,
że będziecie wzorem dla kolejnych pokoleń.
- To była piękna uroczystość – podkreśla Adam Pobłocki, prezes Klubu
HDK im. dra F. Ogana. – Czuję ogromną
satysfakcję, że nasza działalność jest tak
pozytywnie oceniana i doceniana. W
moim przekonaniu odznaczenia, choć
nadane indywidualnie, są wyrazem
szacunku dla całej naszej krwiodawczej
społeczności...
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/bw/

Foto: Archiwum PCK

M

iłe chwile stały się udziałem
członków Klubu Honorowych
Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana. Odznakę Honorowy Dawca
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu
otrzymali Adam Pobłocki i Jan Skoczylas.
Srebrnymi Odznakami Zasłużony dla
Województwa Śląskiego zostali uhonorowani krwiodawcy Krzysztof Socik i
Arkadiusz Wojdowski oraz członkowie
PCK Zbigniew Cieślik i Grzegorz Pakura.
Odznaczenia wręczali wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i prezes śląskiego
oddziału terenowego Polskiego Czerwonego Krzyża Adam Przywara.
- Jestem zaszczycony, że w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogę

Tuż po uroczystości – na zdjęciu od prawej: Jan Skoczylas, Krzysztof Socik, Arkadiusz
Wojdowski, Adam Poblocki, Zbigniew Cieślik i Grzegorz Pakura
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rozrywka nr 8

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Piotr Łuszcz z Knurowa

ur. 15.02.2016 r., 3350 g, 53 cm

Mateusz Dunaj z Knurowa

ur. 19.02.2016 r., 3750 g, 54 cm

Zuzanna Ciemny z Gliwic

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).

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 6/2016 brzmiało: „RÓWNOŚĆ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Aneta
Kluczny. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

ur. 22.02.2016 r., 3520 g, 54 cm

Mateusz Zielski z Zabrza

ur. 16.02.2016 r., 3780 g, 57 cm

Hanna Miara z Knurowa

ur. 19.02.2016 r., 4340 g, 55 cm

Antoni Kruszyna z Knurowa

ur. 23.02.2016 r., 3840 g, 54 cm

informacja własna wydawcy

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Pokój
- godz. 18.00

8

25.02.2016 r.
CZWARTEK
Odlotowa przygoda
- godz. 16.00
Excentrycy czyli po słonecznej
stronie ulicy
- godz. 18.00
Planeta Singli
- godz. 20.00
26.02.2016 r.
PIĄTEK
„Biuro Detektywistyczne Lassego i
Mai. Cienie nad Valleby”
- godz. 10.00 (bilet- 5 zł)
Kabaret Łowcy.B
- godz. 18.00
27-28.02.2016 r.
SOBOTA- NIEDZIELA
Pitbull. Nowe porządki
- godz. 20.15

Chłopiec i świat
- godz. 16.00

29.02 - 2.03.2016 r.
PONIEDZIAŁEK- ŚRODA
Chłopiec i świat
- godz. 16.30
Pokój
- godz. 18.00
Pitbull. Nowe porządki
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach przygotował dla odpoczywających
na feriach nie lada atrakcje. Dzieci m.in. samodzielnie szyły poduszki-przytulanki, z mąki i cukru wyczarowywały zabawne ciasteczka oraz zgłębiały
tajniki kroków w rytmie cza-cza. W czasie warsztatów teatralnych uczyły
się wykonywać i animować kukiełki. Wyjeżdżały również na wycieczki do
Chlebowej Chaty, na kulig w Górkach, do kina i na lodowisko. Przez cały
okres ferii odbywały się zajęcia w ramach Pracowni Działań Twórczych.
- Natomiast w piątek i sobotę amatorzy fotografii z grupy „Foto-Kliki”
przygotowywali zdjęcia na okoliczną wystawę - mówi Andrzej Knapik,
prowadzący zajęcia z fotografii.

Choć za oknem plucha, mało zachęcająca do wychodzenia z domu,
Miejską Bibliotekę Publiczną wypełniły roześmiane dzieci. Powód? Biblioferie! Prawie 30 uczestników w wieku od 6 do 12 lat przez tydzień
integrowało się przy muzyce, w czasie zajęć artystycznych i czytaniu
bajek.
- Każdy dzień poświęcony jest innej tematyce - mówi Gabriela Bukowska, animatorka Biblioferii. - W poniedziałek byliśmy w krainie książki,
we wtorek odwiedziliśmy panią Zimę, w środę tańczyliśmy na balu u
Kopciuszka, w czwartek poznawaliśmy świat ludzi i zwierząt, a w piątek
pozwolimy, aby zaczarowały nas kwiaty.
Wśród fantastycznych zabaw wyjątkowo spodobało się dzieciom granie
na... książkach.
- Tak, to świetny pomysł, jak jeszcze można wykorzystać książki i
stworzyć przy ich pomocy ciekawą muzykę - śmieje się animatorka.
Jb, foto: Justyna Bajko

Jb, foto: Andrzej T. Knapik

Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
przygotowała atrakcyjną
ofer tę na c zas ferii zimowych. Dzieci bawiły
się w małych chemików i
fizyków oraz uczestniczyły
w konkursach sprawnościowych i turnieju tenisa. Małych kinomaniaków
LWSM zabrało do kina, a
spragnionych zimowych
widoków do Wisły na kulig z pieczeniem kiełbasek. Uczestnicy zajęć w
LWSM zwiedzali również
palmiarnię w Gliwicach i
miejscowość Żarki, gdzie
odwiedzili Stary Młyn i Manufakturę Słodyczy. Zabawa, jak zwykle z LWSM,
była świetna!

informacja własna wydawcy

Foto: arch. LWSM

I N F O R M A C J A

O tym, jak stworzyć bohatera z kresek i kolorów uczyły się się dzieci w czasie warsztatów Komiksu i Kreacji Bohaterów Fikcyjnych, prowadzonych przez Szymona Teluka w Kinie Scenie Kulturze. Uczestnicy poznali podstawy
rysunku, tworzyli własne postacie i historie.
- Jestem zwolennikiem samodzielności i kreatywności - mówi Szymon Teluk. - Nie daję gotowych rozwiązań, a jedynie
narzędzia do realizowania własnych pomysłów.
Dzieci zaglądają pod podszewkę popkultury, ucząc się jej świadomego odbioru.
W warsztatach wzięło udział 15 dzieci. Zabawa była przednia! Kto wie, może wśród uczestników jest kolejny Papcio
Chmiel?

W związku z obowiązkową kontrolą zbiorów bibliotecznych
tzw. SKONTRUM
Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie – Filia nr 1
(ul. Dworcowa 10a)
będzie zamknięta w terminie
29.02 – 11.03

Za utrudnienia przepraszamy.
Zapraszamy do Biblioteki Głównej
– al. Lipowa 12, tel. (32) 332-63-89

Jb, foto: Justyna Bajko
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/16-odw.

Gładzie, malowanie, kafelkowanie, sufity
podwieszane. Remont y kompleksowe.
Tel. 785 948 716

www.przegladlokalny.eu

Odstąpię lokal handlow y CH Merkur y.
Tel. 509 571 247

6-8/16

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 15a
Szczygłowice Słoneczna. Cena 60 000 do
negocjacji. Tel. 509 272 347, 502 042 954
6-10/16

Tanio sprzedam działkę budowlaną 1250 m2
Krywałd. Tel. 507 925 080

8-10/16

8/16

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę. Tel.
664 847 725
1/16-odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399
1/16-odw.

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

KTO PRZYGARNIE?
Z gliwickim oddziałem Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami „Bezpieczna
Łapa” szukamy nowych domów
dla bezpańskich kotów i psów

1/16-odw.

MOTORYZACJA
Meble na wymiar. Tel. 792 727 353

4-15/16

Auta kupię skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

3-13/16

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

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625

WYSOKIE ODSZKODOWANIE. Wypadki
drogowe, na chodniku, w pracy, błędy medyczne. Tel. 666 038 835

Skup samochodów
Tel. 791 544 346

1-8/16

2-13/16

Zimowa obniżka cen na remonty mieszkań.
Te l . 6 61 74 9 8 8 3 – w y c e n a g r a t i s ;
www.irbud.cba.pl

DAM PRACĘ

3-13/16

–

gotówka.
3-22/16

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

1-8/16

5-8/16

EDUKACJA
SPRZEDAM
SPRZEDAM MEBLE IKEA MAMUT: dwie
komody (czerwono-różowa i niebieska),
szafa (czerwono-różowa), regał (czerwony). CENA 450 ZŁ (do negocjacji).
Tel. 695 614 334

4-11/16Y

FINANSE
Gotówka nawet do 25.000 zł! Tel. 503
833 703

8/16

NIERUCHOMOŚCI

Sherlock - mądry i dobry, psi
arystokrata. Po zachowaniu można
wnioskować, że pochodzi ze spokojnego domu. Niestety, trafił do
schroniska. Znosi to z pokorą, ale z
jego oczu można wyczytać, że tęskni za kimś, kto go przygarnie. Pies
jest idealny dla statecznej rodziny.
Nie dajmy mu dłużej czekać.

Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 02 78 17

8-18/16

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

3/16-odw.

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

Sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynków wspólnot mieszkaniowych. Tel. 32 236
60 07

8/16

Duch - duży, kilkuletni, piękny
pies w typie owczarka o pięknym
umaszczeniu. Posłuszny, chodzi na
smyczy, uwielbia spacery. Będzie
dobrym towarzyszem, a jednocześnie pilnym stróżem. Za miłość i
dobroć odpłaci wiernością.

Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską. Knurów,
ul. Witosa. Tel. 32 725 76 80

8-10/16

Lucky - przy pomina liska.
Żywiołowy pies uwielbia ruch i
zabawę z dziećmi. Skacze bardzo
wysoko, lubi się wspinać. Idealny
dla młodych i aktywnych, którym
będzie towarzyszyć w biegach i
spacerach.

Piętaszek pilnie potrzebuje
domu. To mały i młodziutki psiak
o nietypowym umaszczeniu. Towarzysz zabaw, uwielbia się przytulać.
Trochę zagubiony, a przy tym przymilny i bystry.
Do w ynajęcia mieszkanie 2 pokojowe
w centrum Knurowa. Tel. 504 602 616

7-8/16

L o k a l p o p i z z e r i i M e r k u r y w y n a j m ę.
Tel. 509 441 515
8-9/16

Lokal użytkowy o pow. 101 m2 do wynajęcia.
Tel. 510 238 269

Zainteresowani adopcją psów proszeni są
o kontakt (tel. 606 302 223),
Więcej szczegółów na stronie:
www.bezpiecznalapa.pl

4-8/16
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Foto: Piotr Skorupa

Montują zjeżdżalnie

Jedną z atrakcji kąpieliska będą zjeżdżalnie

J

uż trzy tygodnie minęły od
naszej ostatniej wizyty na
budowie kąpieliska Leśne
Zacisze. Można też powiedzieć,
że jesteśmy trzy tygodnie bliżej uroczystego otwarcia tego
obiektu.
- Obecnie montowane są
elementy zjeżdżalni, trwa tyn-

kowanie budynku na zewnątrz
i wykładanie kostki brukowej przy basenach - opisuje
Krzysztof Stolarek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. - Wewnątrz budynku rozpoczęło się już m.in.
k afelk owanie pomie sz cz eń
technicznych.

Na placu budowy pracuje
codziennie ponad trzydzieści
osób. Ekipy budowlane swoje
prace powinny zakończyć w
połowie maja. Następnie na
obiekcie pozostaną pracownicy techniczni, którzy przeprowadzą rozruch wszystkich
urządzeń. A później już tylko

Pobiegli dla Daniela

Z

Foto: KB Endurance

awodnicy KB Endurance
Solidarni Knurów uczestniczyli w mikołowsk im III
Bieg u Cha r y tat y w ny m d la
Daniela.
Krzysztof Dziadek uzyskał
czas 48 minut i zajął 36 miejsce w kategorii open, Czesław
Kostrzak z czasem 50 minut
44 sekundy uplasował się na
miejscu 52.
Knurowski klub reprezentowało jeszcze dwóch zawodników, jednak nie zostali oni
sklasyfikowani.

czekać na otwarcie i słoneczne
lato.
Póki co, jako pierwsi opublikowaliśmy na naszej stronie
internetowej - przegladlokalny.
eu - fotki z serca budowy. Miłego oglądania.
PiSk

Zajęcia
z piłki
ręcznej
P

o feriach w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 6 odbywać
się będą zajęcia z piłki ręcznej. Będą one adresowane do
dziewcząt, uczennic klas IV-VI
i odbywać się będą w każdą
sobotę o godzinie 11.00 (wejście
od strony sali gimnastycznej).
PiSk

Topnieje
przewaga lidera

Z

wycięzcą kolejnego turnieju
w cyklu Grand Prix Knurowa w skacie sportowym został
Adam Dudziński, który awansował tym samym do czołowej
„10” w klasyfikacji generalnej.
WYNIKI
Z 16 LUTEGO:
1. Adam Dudziński
2. Janusz Myszka
3. Piotr Palica
4. Zdzisław Gumienny
5. Piotr Luberta
6. Michał Foit
7. Bernard Wróbel
8. Józef Antończyk
9. Jerzy Hadrawa
10. Henryk Jaworek

- 2.361
- 2.266
- 2.195
- 2.163
- 1.981
- 1.936
- 1.760
- 1.658
- 1.653
- 1.620

czniowski Klub Sportowy
Eugen zorganizował tak
zwany Pierwszy Krok w wyciskaniu sztangi leżąc.
- Inicjatywa spotkała się
z dużym zainteresowaniem,
bo na starcie stanęło 27 mieszkańców Knurowa i okolicznych
miejscowości - informuje trener
Eugeniusz Mehlich. - Występ po-

PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA
1. Wojciech Napierała
2. Michał Foit
3. Piotr Palica
4. Janusz Myszka
5. Jerzy Niewiadomski
6. Czesław Antończyk
7. Konrad Sobieraj
8. Zbigniew Ciszewski
9. Stefan Wroblowski
10. Adam Dudziński

- 7.918
- 7.369
- 7.239
- 7.177
- 7.007
- 6.609
- 6.562
- 6.440
- 6.241
- 6.066

Foto: Eugen

Pierwszy Krok siłaczy
U

Liderem wciąż pozostaje
Wojciech Napierała, jednak
jego przewaga topnieje, a na
pozycję wicelidera awansował
Michał Foit.

Kolejny turniej odbędzie się 1 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Foto: Eugen

PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

szczególnych zawodników należy
uznać za udany, a wiele wyników
potwierdza duże możliwości tych,
którzy są dopiero na początku
swej przygody z tym sportem.
Młodym kandydatom na
mistrzów pomagali prawdziwi czempioni - Sylwia Mularczyk, Maciej Jaśkiewicz i
Artur Rużycki.
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Miejsca medalowe w posz cz egól nych k ategor iach
zajęli:
- juniorzy 16 lat - dziewczęta - 1. Martyna Jaśkiewicz
- 32,5 kg, - chłopcy (waga 53
kg) - 1. Szymon Kędzierski 45 kg, 2. Mateusz Jękner - 45
kg, 3. Grzegorz Suchanek - 40
kg, - chłopcy (waga 59 kg) - 1.

Filip Mielnicki - 50 kg, 2. Denis
Machnikowski - 50 kg, 3. Alan
Wdowiak - 47,5 kg, - chłopcy
(waga 66 kg) - 1. Kuba Ostrowski - 60 kg, 2. Patryk Mryka
- 57,5 kg, 3. Michał Bochniarz
- 55 kg, - chłopcy (waga 74 kg)
- 1. Łukasz Olejniczak - 67,5
kg, 2. Kacper Karasz - 62,5
kg, 3. Aleks Seroczyński - 47,5

kg, - chłopcy (waga 83 kg) - 1.
Daniel Machulik - 77,5 kg, 2.
Dawid Gryczyński - 60 kg,
- juniorzy 18 lat - waga 72
kg - 1. Karol Brandys - 72,5
kg, - waga 74 kg - 1. Michał
Sanecznik - 70 kg, - waga 83 kg
- Rafał Czempiel - 85 kg, 2. Michał Klof - 75 kg, - waga 93 kg
- 1. Michał Kasperczyk - 55 kg.

Wystąpili również ci, którzy
mają za sobą oficjalne debiuty
w zawodach: - waga 66 kg - 1.
Przemysław Grochal - 90 kg, waga 74 kg - 1. Dawid Ozga - 90
kg, 2. Askaniusz Sobierajski - 75
kg, waga 74 kg senior - 1. Andrzej
Kołyszko - 80 kg, - waga 83 kg 1. Radosław Włoczka - 85 kg, 2.
Szymon Szwarczyński - 82,5 kg.
PiSk
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Pech
Damiana
Misiaka

Foto: Piotr Skorupa
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Zespół z Wilczy wystąpił w roli gospodarza Marco Cup,
a przy okazji pomógł Dawidowi Kilianowi

W obliczu informacji
o groźnej kontuzji
Damiana Misiaka, wyniki
weekendowych meczów
Concordii zeszły na dalszy
plan

Damian Misiak może mówić o sporym pechu,
bowiem po udanych meczach kontrolnych
doznał poważnej kontuzji

Kameruńczykowi
Pracująca niedziela
Po tygodniowym obozie
śnieg nie przeszkadza
Z piątku na sobotę sypnęło śniegiem i przed meczem Concordii z Odrą Miasteczko Śląskie mogliśmy się
przyjrzeć, jak z białego puchu
potrafi się cieszyć Solomon
Mawo. Sympatyczny Kameruńczyk najpierw ulepił olbrzymią kulę, następnie „wyrzeźbił” coś na wzór kamery,
a gdy trzeba było zabrać się
do pracy, wybiegł na murawę
i strzelił cztery gole.

Koncert strzelecki

Sparing z Odrą rozpoczął
się z kilkudziesięciominutowym
opóźnieniem, bowiem przed
pierwszym gwizdkiem sędziego
trzeba było się uporać z zalegającym na murawie śniegiem.
Po tej niety powej „rozgrzewce” rozpoczął się koncert
strzelecki knurowian, którzy
rozgromili ostatecznie rywali
aż 8:0. Bramkowym łupem podzielili się: Mawo - 4, Młynek
- 2, Gajek i Barnik po 1.
Wyjściowy skład Concordii: Kuczera, Knot, Michał
Mikulski, Mateusz Mikulski,
Czajka, Gałach, Górka, Buchalik, Szewczyk, Mawo, Młynek.
Na ławce rezerwowych usiedli: Burliga, Lipka, Gajek, Krusiński, Rekus i Barnik.
14

dochodzeniowym i sobotniej
grze towarzyskiej z Odrą Miasteczko Śląskie knurowianie
dosta li od trenera w „prezencie” niedzielny sparing z
Przyszłością Ciochowice.
Szkoleniowiec powołał na
to spotkanie następujących
zawodników: Burliga, Lipka, Steiman, Rekus, Boczek,
Gałązka, Pancerz, Szewczyk,
Krusiński, Barnik, Gajek, Bajer,
Antonowicz, Cieślik, Malinowski i Gralewski.
Konfrontacja zakończyła
się porażką Concordii 0:2.

Złamany obojczyk

Jednym z juniorów, którzy mieli okazję zaprezentować się w dotychczasowych
me c z a c h kont rol nyc h by ł
Damian Misia k. Bramkarz
urodzony w 2000 roku spraw ia ł poz y t y w ne w ra żenie,
prezentując wysokie - jak na
wiek - umiejętności.
Gdy wydawało się, że utalentowany nastolatek jest krok
od zadomowienia się wśród
seniorów, z zajęć rocznika
2000 napł ynęła fatalna informacja o tym, że Damian
złamał obojczyk.
PiSk

ala MOSiR w Knurowie-Szczygłowicach
była areną Marco Cup
- Turnieju Piłki Nożnej Kobiet
o Puchar Prezydenta Knurowa.
Po główne trofeum sięgnął KKS
Zabrze, ale zwycięzcą był też
Dawid Kilian, któremu organizatorzy i uczestnicy turnieju
pomogli zebrać środki potrzebne na leczenie.
W roli gospodarzy wystąpił

zespół Wilki Wilcza, prowadzony przez trenera Damiana
Kraskę. Jego podopieczne odniosły jedno zwycięstwo - 1:0 z
Chemikiem Kędzierzyn Koźle,
dwa spotkania zremisowały 0:0 z Gwarkiem Ornontowice i
1:1 z Wisłą Skoczów oraz cztery
razy schodziły z parkietu pokonane - 0:2 z KKS Katowice,
0:2 z KKS Zabrze, 0:3 z Wartą
Zawiercie i 1:3 z Polonią Poraj.

Jak w dobrym
małżeństwie
Wizja nieof icja lnego
otwarcia jedynego w polskiej
ekstraklasie stadionu z trzema nowymi trybunami oraz
spektakl pod tytułem „Wielkie
Derby Śląska” spowodowały, że
niedzielny wieczór spędziłem
na Arenie Zabrze. I momentami czułem się, jak na meczu w
Knurowie, bo z prawej strony
spostrzegłem Wojciecha Kempę, z lewej siedział Józef Dankowski, a najgłośniejsi kibice
kilka razy krzyknęli ile sił w
gardle „Concordia Knurów”.
No i w tym momencie usłyszałem zaskakujące pytanie
z tylnego rzędu. - Ty, za co ta
Concordia lubi Górnika? - dopytuje jeden kibic drugiego. I
natychmiast sam sobie odpowiada. - Bo pamiętasz stare dobre lata, jak Górnik przez kilka
sezonów z rzędu był mistrzem,
a Knurów przez to nie mógł
awansować? I musieli odpuścić,
chociaż mieli tam fajną ekipę.
Kolega lub znajomy tego
py tającego natychmiast się
ożywił. - Ja nie wiem skąd się

biorą te zgody i kosy między
kibicami. Ale rzeczywiście Knurów musiał się wtedy czuć, jak
zdradzony mąż.
Po chwili ci z Torcidy krzyknęli, by wszyscy wstali i śpiewali,
i dyskusja dwóch panów za moimi plecami się skończyła.
Przyznam, kiedyś już taką
rozmowę słyszałem. Była prowadzona w innym tonie, a
zdania wtedy wypowiedziane
nie nadają się do zacytowania.
Ta niedzielna przypadkowa
rozmowa dwóch kibiców, chyba
ani jeden nie był z Knurowa,
pokazała, jak silna jest więź
między sympatykami Górnika
i Concordii. Szkoda tylko, że i
jedni, i drudzy nie mieli w niedzielę powodów do wspólnego
świętowania. Wielkie Derby
Śląska zakończyły się porażką.
Ale co tam, jak to zwykle bywa
w dobrym małżeństwie, po
kilku cichych dniach, znowu
usłyszymy: Górniku nasz, kochamy Cię, jesteśmy z Tobą i na
dobre i na złe...

Drużyna z Wilczy wystąpiła w
składzie: Justyna Wanat, Dominika Czekała, Adrianna Czech,
Agnieszka Ochota, Katarzyna Kubik, Marcelina Pawlik,
Agnieszka Fliszkiewicz, Natalia
Kleta, Aleksandra Potaczek, Katarzyna Strojny, Roksana Olszak,
Patrycja Biadacz, Magdalena
Stachnik, Sabina Wyrobek, Weronika Słupik, Natalia Spendel.
PiSk

KLASYFIKACJA
KOŃCOWA
1. KKS Zabrze
2. KKS Katowice
3. Polonia Poraj
4. Wisła Skoczów
5. Warta Zawiercie
6. Gwarek Ornontowice
7. Wilki Wilcza
8. Chemik Kędzierzyn Koźle

Czas
na wykonanie
kanalizacji
deszczowej

T

rwa przebudowa Stadionu
Miejskiego w Knurowie.
Na obiekcie zakończono już
wyburzanie kas, toalet, zegara,
a także częściową rozbiórkę
widowni.
Przed k i l koma d nia mi
Miejski Ośrodek Sportu i Re-

kreacji ogłosił przetarg nieograniczony pn. „Modernizacja - przebudowa Stadionu
Miejskiego - wykonanie kanalizacji deszczowej I etap” w Knurowie przy ul. Dworcowej 28.
PiSk
Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Kobiety też piłkę kopią
H

Piotr Skorupa
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Uczestnicy obozu sekcji pływackiej TKKF Szczygłowice

Foto: SP TKKF

Pływacy ślą pozdrowienia T

rwają ferie, a wraz z
ich początkiem wielu
sportowców udało się
na zgrupowania i obozy. Byli
wśród nich reprezentanci sekcji pływackiej TKKF Szczygłowice, którzy przesyłają za
naszym pośrednictwem serdeczne pozdrowienia z obozu
pł y wacko–narciarsk iego w
Stroniu Śląskim.
W obozie uczestniczyła
37-osobowa grupa młodych
pływaków i trenerów. - Choć
nie ma warunków do uprawiania sportów zimowych to
naszym zawodnikom humory
dopisują - relacjonował po
pierwszych dniach zgrupowania Tomasz Rzepa, który
należy do grupy osób, które są
w sekcji od jej początków.
M łod zi pł y wac y k a ż dy
dzień mieli wypełniony zajęciami od rana do wieczora. Codziennie odbywały się treningi
na basenie, gdzie oprócz zajęć
typowo pływackich był czas na
zabawę. Treningi prowadzone
były też w hali, gdzie odbywały
się zajęcia ogólnorozwojowe, a
także gry i zabawy indywidualne oraz zespołowe.
Program obozu został tak
ułożony, by jego uczestnicy
mogli też zwiedzić okolicę.

Foto: organizatorzy

Siatkówka
w wersji
mini

U

PiSk

KONKURS

Wygraj
piłkę
Euro 2016
Wspólnie z firmą VIROsport (sklep
stacjonarny w Gliwicach ul. Na
Piasku 3 - obok Placu Piastów)
zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie dotyczącym piłkarskich Mistrzostw Europy.

Uczniowie „Jedynki” nie dali szans rywalom w walce o mistrzostwo Knurowa
Foto: organizatorzy

czniowie szkół podstawowych uczestniczyli w Miejskim Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców. Mecze odbyły
się w hali Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
1, w której triumfowali gospodarze, zapewniając sobie awans do rozgrywek na szczeblu
powiatowym.
W kategorii dziewcząt triumfował zespół MSP-1 prowadzony przez Małgorzatę
Skrzypek w następującym składzie: Wanessa
Kaczmarczyk, Julia Jagieniak, Nikola Pyka,
Martyna Wrębiak, Oliwia Skoczyńska,
Anna Strycharska, Julia Kijas, Weronika
Morciszek, Agata Nowosielska i Kaja Tomeczkowska.
Wśród chłopców mistrzostwo Knurowa
zdobył zespół „Jedynki” w składzie: Kacper
Burzec, Piotr Koczór, Miłosz Wojdalski,
Alan Nowara, Kamil Błaszczyk, Igor Radzikowski, Nathaniel Nowara, Mateusz Banz i
Damian Tomczyk. Opiekunem zwycięskiej
drużyny był Mariusz Grotnik.
Dodajmy, że najlepszą zawodniczką
turnieju została Wanessa Kaczmarczyk z
MSP-1, a najlepszym zawodnikiem - Kacper
Burzec z MSP-1.
Końcowa klasyfikacja:
- dziewczęta - 1. MSP-1, 2. MSP-7, 3.
MSP-6, 4. MSP-2, 5. MSP-4,
- chłopcy - 1. MSP-1, 2. MSP-6, 3. MSP-4.

- Byliśmy w kościele z początku XIX wieku pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej
Polski i Św. Maternusa, gdzie
uczestniczyliśmy także w mszy
świętej. Zwiedziliśmy Kopalnię Złota i Muzeum Techniki
Średniowiecznej - opowiada
Tomasz R zepa. - Wybraliśmy się także do kina, a poza
tym organizowaliśmy zajęcia z rysowania, malowania,
ś pie wania , pr zygotowania
laurek walentynkowych, gry
w FIFA.
Obóz odbył się w pierwszym tygodniu ferii, a obecnie
pływacy trenują już na obiektach knurowskiego MOSiR-u.
Działacze i trenerzy prowadzą z kolei nabór do sekcji. Zazwyczaj nowe grupy dla osób
początkujących w wieku od 6
do 8 lat otwieramy we wrześniu
i w marcu. W tym roku również planujemy utworzyć dwie
nowe grupy od 1 marca, dlatego
wszystkich chętnych serdecznie
zapraszamy – zachęca Tomasz
Rzepa.
Informacje o sekcji znajdziecie na stronie internetowej
TKKF Szczygłowice oraz na
profilu facebookowym.

Czas na trzecie pytanie, które
brzmi:

W jakim klubie
ligi angielskiej
grał Jerzy Dudek
będąc bohaterem meczu
finałowego Ligi Mistrzów?
Odpowiedzi wysyłajcie mailem:

sklep@virosport.pl

Nagrodą jest piłka, którą rozgrywany będzie tegoroczny turniej
finałowy we Francji.

PiSk

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

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

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

Przegląd Lokalny Nr 8 (1197) 25 lutego 2016 roku

15

www.przegladlokalny.eu

z archiwum Przeglądu
Gd zie są zimy
z tamtych lat? - chciałoby się zanucić melodię popularnej piosenki, patrząc na to, co
za oknem. Spieszymy
z odpowiedzią:
w naszym przepastnym archiwum. Dziś
przypominamy Czytel ni kom z asy pa ny
Knurów (i nie tylko)
sprzed kilkunastu lat.

Śnieżyca przy ul. Ogana

Odśnieżona ulica, a przez to zasypany
parking przy ul. Mieszka I

Z Akademią Tańca „Perfect” nie ma czasu na nudę! Zimowe warsztaty taneczno-artystyczne to połączanie zabawy i edukacji. Dzieci m.in. uczyły
się zwariowanych układów choreograficznych, podążały śladami mody
tanecznej, tworzyły ciekawe stylizacje oraz przez chwilę mogły poczuć się
jak gwiazdy, biorąc udział w pokazie.
W pierwszym tygodniu ferii akademia gościła w Zawoi.
- Dobrze,że wyjechaliśmy poza Śląsk - przypomniało się nam, jak wygląda
śnieg - śmieją się organizatorki zimowiska. - Jak zawsze na naszych koloniach, poza codziennymi tańcami, mieliśmy mnóstwo atrakcji, m.in. olimpiadę zimową na wesoło, wizytę w Babiogórskim Muzeum, ognisko z pieczeniem
kiełbasek, hulańce- przebierańce i malowanie na szkle.
Foto: arch. Akademii Tańca „Perfect”

Zimowy sen

Jak się okazuje,
Teresa Bochenek
to nie tylko świetna
dyrektorka, ale też
wprawiona
narciarka

Upadek na puchu

Ferie zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gierałtowicach upłynęły pod
znakiem warsztatów, wycieczek i spotkań z ciekawymi ludźmi.
- W czasie warsztatów regionalnych dzieci miały okazję zapoznać się ze śląskimi tradycjami związanymi z wypiekiem ciast oraz poznały tajniki wyrobu
masła i przygotowania plecionki - mówią pracownicy GOK. - Na warsztatach kroszonkarskich uczyły się zdobić jajka metodą rytowniczą, a podczas
wycieczki do Żor zwiedziły Muzeum Ognia i Miasteczko Westernowe.
Dzieci odwiedził również policjant, który opowiadał o bezpieczeństwie
w czasie ferii.
Jb, foto: arch. GOK Gierałtowice
Informacja własna wydawcy

16

Przegląd Lokalny Nr 8 (1197) 25 lutego 2016 roku

