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pecjalistyczny ambulans
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach stanął na terenie parafii Matki
Bożej Częstochowskiej.
- Wzbudził spore zainteresowanie, podobnie jak i
akcja – mówi prezes klubu
Adam Pobłocki. – Wiele osób
podchodziło, dopytywało, a
nawet zapowiadało udział w
kolejnym tego typu przedsięwzięciu.
W niedzielę krew oddały
22 osoby.
- Wśród nich było sześć
pań, z których dwie to debiutantki – podkreśla prezes
Pobłocki. – W sumie udało się
zebrać 9,9 l krwi. To bardzo
dobry wynik.
Klub zapowiada organizację kolejnych akcji. Jedna z najbliższych, pod hasłem „Krew
dla Polski”, zaplanowana jest
na maj.
- Wszystkich, którzy zechcą
włączyć się w ideę honorowego
krwiodawstwa, serdecznie do
udziału zapraszamy – zachęca
prezes knurowskiego klubu
HDK.
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stycznia o godz. 17.30 w kościele pw. świętych Cyryla i Metodego
wystąpi chór kameralny Slavica Musa pod dyr. Tomasza Pawła
Sadownika. Podczas koncertu będą zbierane datki na leczenie Łukasza
Szarfa. U 19-letniego Łukasza zdiagnozowano m.in. mózgowe porażenie
dziecięce i zanik nerwu piszczelowego. Aby zatrzymać rozwój chorób,
potrzebna jest stała i intensywna rehabilitacja. Choremu przydałyby się
również nowe buty ortopedyczne i wózek inwalidzki.
jb

*LHUDãWRZLFH&LHNDZHZDUV]WDW\

:\F]DUXMHV]Uyůę]SLDQNL

5yĪH]SLDQNL"1LFWUXGQHJRMHĞOLZLHV]MDNWR
]URELü1LHEDZHPEĊG]LHRND]MDE\SR]QDüWĊ
V]WXNĊ
Gminny Ośrodek Kultury i Pracownia EKO-Deko zapraszają na
warsztaty tworzenia róż z pianki foamiran. Zajęcia odbędą się 4 lutego
(sobota) w siedzibie GOK przy ul. Korfantego 7 b w Gierałtowicach.
Pierwsza tura w godz. 10-12.30, druga w godz. 13-15.30.
Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie GOK lub telefonicznie, pod nr. 32 30 11 511. Koszt uczestnictwa: 45 zł.
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arząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zaprasza na XI Czerwonokrzyską Charytatywną Biesiadę
Śląską. Impreza odbędzie się 9 lutego o
godz. 17.00 w restauracji „Protos” przy
ul. Szpitalnej 29.
Organizatorzy przewidzieli wiele
atrakcji, m.in. występ Kasi i Klaudii
Chwołka z prowadzącym Zbyszkiem
Cieślikiem, koncert Orkiestry Szczygłowice...
Dwuosobowe wejściówki - cegiełki
kosztują 100 zł. Można je nabyć w sekretariacie PCK Knurów przy ul. Wilsona.
Dochód z biesiady w całości zostanie
przeznaczony na sfinansowanie wakacyjnego wyjazdu wypoczynkowego dla
najuboższych dzieci.
Honorowy patronat nad imprezą
objęli: burmistrz Czerwionki-Leszczyn
Wiesław Janiszewski, prezydent Knurowa Adam Rams i wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel.
/g/
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We wtorek na ulicy Łokietka zasłabł mężczyzna. Na miejsce zdarzenia
wezwano ambulans. Niestety, pomimo
reanimacji 76-latka nie udało się uratować.
- Policja wykluczyła udział osób
trzecich – informuje komisarz Marek
Słomski, rzecznik Miejskiej Komendy
Policji w Gliwicach.
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- Jednorazowe bilety KZK GOP
można kupować w systemie Callpay do
31 stycznia – słyszymy od rzeczniczki
przewoźnika Anny Koteras. - Od 1
lutego w sieci KZK GOP funkcjonować
będą dwie pozostałe aplikacje na telefony - Mobilet i Skycash.
Aplikacja Mobilet działa w KZK
GOP od września 2010 roku, natomiast usługa realizowana przez
SkayCash funkcjonuje od pierwszych dni stycznia bieżącego roku.
- Za pomocą telefonów komórkowych
można kupować wyłącznie bilety
jednorazowe w taryfie strefowo-czasowej – informuje rzecznik Koteras.
- Mają one takie same ceny jak ich
wersje papierowe.
Szczegółowe informacje oraz zasady obsługi można znaleźć na stronie
www.kzkgop.com.pl.
/bw/

reklama

informacja własna
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poniedziałek, około
godz. 14 w jednym z krywałdzkich domów zapaliła się sadza w kominie. Niezbędna okazała
się interwencja strażaków.
Zima bywa niebezpieczna, szczególnie, gdy zaniedbamy konserwację
kominów. Przybyli na miejsce stra-
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astępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Knurowa i
Ochotniczej Straży Pożarnej z
Gierałtowic natychmiast przystąpiły do zabezpieczania miejsca zdarzenia i przeszukiwania
rumowiska. Mimo że dom był
opuszczony, istniało ryzyko, że
ktoś jednak mógł być w środku.
Na szczęście strażacy wykluczyli
ten scenariusz. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu usunęli
obluzowane elementy konstrukcyjne budynku. W czasie pracy
ratowników nadzór budowlany
dokonał oględzin obiektu, by
podjąć decyzję co do jego dalszych losów.
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Pożar kabla energetycznego
przy ul. 1 Maja spowodował chwilową przerwę w dostawie prądu na
ulicach w centrum Knurowa. W
akcji brały udział zastęp strażaków

z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
i pogotowie energetyczne. Awarię
w miarę szybko udało się usunąć.
/g/
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W sumie celnicy ujawnili
i zabezpieczyli 200 tys. sztuk
papierosów różnych marek, pochodzące z przemytu.
Wartość rynkową zarekwirowanego towaru szacuje się
na blisko 136 tys. zł.
- Zatrzymani mężczyźni
odpowiedzą za naruszenie
przepisów kodeksu karno-skarbowego - informuje
rzecznik ŚIOSG, kpt. Katarzyna Walczak. - Grożą im
za to bardzo wysokie kary
finansowe.
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ie wiadomo, ile działała
ta „hurtownia”. Dzięki
celnikom 11 stycznia zakończyła działalność, a zatrzymani 41- i 55-latek słono zapłacą za trudnienie się
nielegalnym procederem.
W sprawę zamieszany
jest jeszcze jeden mieszkaniec Knurowa, który jednemu z zatrzymanych wynajmował pomieszczenie
gospodarcze. Tam magazynowane były wyroby tytoniowe bez polskich znaków
skarbowych.

N

żacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie niezwłocznie
ruszyli do akcji. Strażacy wyciągnęli żar z kotła, udrożnili komin i
dogasili pożar za pomocą proszku
gaśniczego. Na szczęście pożar nie
zagrażał życiu mieszkańców.
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licę Stawową w Wilczy czeka
gruntowana przebudowa. W
planach jest wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni, remont elementów
odwodnienia, czyli korytek betonowych i ścieków przykrawężnikowych
oraz odtworzenie i dostosowanie
zjazdów. Referenci na składanie ofert
mają czas do 7 lutego.
Kolejną drogą, która przejdzie
modernizację, jest ulica Dworcowa

U

Przy tak zmiennej zimowej
pogodzie, kiedy silne mrozy przeplatają się z odwilżą, osoby mające obowiązek dbania o chodniki
powinny szczególnie mieć go na
względzie. Przejście lodowo-śnieżnym traktem grozi wywrotką nawet
młodym i w pełni sprawnym spacerowiczom. Dla osób starszych czy
niepełnosprawnych to często problem nie do pokonania – dosłownie
i w przenośni.
MiNa

Rybnik. Tak blisko,
a jak daleko...
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a ten obiekt czekano od lat. Warunki w starej, wysłużonej łaźni
już od dawna pozostawiały wiele do
życzenia. W 2009 roku postulat wybudowania nowej znalazł się wśród
warunków przedstawionych przez
górników w negocjacjach przed połączeniem KWK „Knurów” i KWK
„Szczygłowice”. Udało się wówczas
przekonać zarząd Kompanii Węglowej
S.A. do konieczności tej inwestycji.
Budowę rozpoczęto w maju 2013
roku. W sierpniu 2014 r. kopalnia
weszła w struktury Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, a patronat nad
budową i realizacją porozumienia
zawartego ze stroną społeczną objął Zarząd JSW. Prace trochę się
przeciągnęły – według pierwotnego
planu budowa miała być zakończona
w 2015 roku. Ostatecznie sfinalizowano ją w grudniu 2016 r. W styczniu
rozpoczął się proces przenosin górników ze starej łaźni.
Nowoczesny obiekt jest większy od dotychczasowego. Ma pięć
kondygnacji, jego powierzchnia
zabudowy to przeszło 2 250 m 2 , a
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powierzchnia użytkowa wynosi 8
318, 90 m2. Łaźnia będzie obsługiwać
3950 pracowników Ruchu Knurów.
Jak informuje JSW S.A., na parterze mieszczą się zespoły szatniowo-sanitarne dla 80 kobiet oraz dla
200 uczniów, a także punkt gastronomiczny z kuchnią cateringową,
magazynami, zapleczem socjalnym
obsługi i stołówką dla 106 osób.
Zlokalizowano tam również zespół
sanitarny pracowników obsługi
łaźni dla 20 osób, magazyny odzieży
i środków czystości, oraz pomieszczenia techniczne.
Na I i III piętrze mieszczą się
zespoły szatniowo-sanitarne pracowników dołowych i powierzchniow ych. Każdy z zespołów ma
obsługiwać po 1610 pracowników.
Na II piętrze są łaźnie dla dozoru
średniego (zaprojektowane na 310
osób), dozoru wyższego (132) oraz
4-osobowa łaźnia dla osób niepełnosprawnych. IV piętro to kondygnacja
techniczna – zespół wentylatorowni.
- Budynek łaźni połączony jest
nowym łącznikiem z budynkiem ad-
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goś chodnika nie jest odśnieżany.
- Po przyjęciu takiego zgłoszenia
patrol ustala, kto jest odpowiedzialny za stan danego chodnika – mówi
komendant Straży Miejskiej w Knurowie, Andrzej Daroń. – Najpierw z
reguły stosujemy pouczenie, jeśli ono
nie skutkuje – mandat, a gdy rzecz
się powtarza kilkakrotnie, sprawę
kierujemy do sądu.
Mandat za niedopełnienie obowiązku oczyszczenia chodnika
wynosi 100 zł.

w Stanicy. Prace podzielono na dwa
etapy. Pierwszy etap obejmie roboty
na odcinku od skrzyżowania z DW
921 wraz z budową skrzyżowania ul.
Dworcowej z ul. Cystersów. Drugi –
od skrzyżowania z drogą wojewódzką
921 do skrzyżowania z ul. Górniczą.
O tym, kto zajmie się przebudową
zdecyduje przetarg. Termin składania
ofert mija 30 stycznia.

ministracyjno-technicznym (lampiarnią), co zapewnia komfort termiczny
pracownikom przemieszczającym się
między łaźnią a szybem zjazdowym
– informuje rzecznik JSW S.A., Katarzyna Jabłońska-Bajer.
Koszt budowy łaźni, łącznika oraz
infrastruktury otoczenia (czyli drogi
pożarowej i chodników komunikacyjnych) wyniesie około 30 mln zł.
A co się stanie ze starą łaźnią?
Po przeniesieniu załogi do nowego
obiektu zostanie rozebrana, zaś na
terenie, na którym stoi, powstanie
wspomniana droga pożarowa.
Dopiero co oddana inwestycja już wzbudza mieszane uczucia
wśród części załogi. Jedni cieszą się
nowoczesnym obiektem, drudzy narzekają na zbyt słabe ciśnienie wody
pod prysznicami i niewielkie szafki.
Obawiają się też, że łańcuchy w szatni
nie są dostatecznie wytrzymałe, by
utrzymać ich odzież i torby z narzędziami. Nie są to jednak niedogodności, z którymi nie dałoby się uporać.
Najważniejsze zrobione i łaźnia stoi...
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dy pani Anna zimą wychodzi z domu, wiąże się to dla
niej ze sporym ryzykiem.
Knurowianka porusza się o kuli.
Oblodzone chodniki przysypane
śniegiem są dla niej czasami nie
do pokonania.
– Mieszkam przy Placu Powstańców Śląskich – mówi nasza
Czytelniczka. – Kiedy chodzę ulicą
Wolności czy Klasztorną, to często
muszę iść jezdnią, bo chodnikami
nie da rady. Nie są odśnieżone, a pod
śniegiem jest lód. Potem, jak człowiek rękę czy nogę złamie, to nawet
nie będzie wiedział, gdzie się zgłosić
i do kogo mieć pretensje.
Kto odpowiada za stan chodników? Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w przypadku, gdy chodnik sąsiaduje bezpośrednio z prywatną posesją, obowiązek utrzymania
na nim czystości – w tym usuwania
śniegu, lodu czy błota – spoczywa
na właścicielu tej posesji. Jeśli zaś
chodnik jest oddzielony od posesji
pasem zieleni, wówczas ma dbać o
niego zarządca drogi – gmina, powiat lub województwo. Pokonując
zaśnieżone chodniki nieraz trudno
się zorientować, czy mieć pretensje do
zarządcy, czy do właściciela pobliskiej
posesji. Zawsze jednak można zgłosić
problem Straży Miejskiej.
To właśnie możemy poradzić
pani Annie i wszystkim osobom,
które zauważyły, że fragment jakie-

*PLQD3LOFKRZLFHSODQXMH
SU]HEXGRZĊGZyFKGUyJJPLQQ\FK
±XO6WDZRZHMZ:LOF]\
LXO'ZRUFRZHMZ6WDQLF\
7UZDMąSRVWĊSRZDQLDSU]HWDUJRZH

MiNa

Przegląd Lokalny Nr 4 (1244) 26 stycznia 2017 roku

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

:]URVã\NDU\]DEUDN2&
:DůQHGODNLHURZFyZ

6SyĨQLV]VLĊRMHGHQG]LHĔ±]áNDU\UR]WDUJQLHQLH
SU]HNURF]\GZDW\JRGQLH±WRMXĪW\V]áÄZSOHF\´
,QLHPDFROLF]\üĪHQLNWQLH]DXZDĪ\Ä:LUWXDOQ\
SROLFMDQW´F]\OLV\VWHPNRPSXWHURZ\Z\áDSXMH
MHGQHJRQLHXEH]SLHF]RQHJRNLHURZFĊSRGUXJLP

J

Elżbieta Wanat-Połeć.
Nawet jeżeli za sprawcę zapłaci
UFG, to i tak prędzej czy później
dojdzie on swoich racji i pieniędzy.
Z roku na rok robi to coraz skuteczniej.
Posiadanie polisy OC jest obowiązkowe. Muszą ją mieć właściciele
wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Bez względu na to, czy auto
jeździ czy stoi zepsute – jeżeli jest zarejestrowane, musi być ubezpieczone. Co bardzo ważne: ubezpieczenie
OC trzeba wykupić w określonym
terminie. Już za spóźnienie się grożą
wysokie kary.
Spóźnialski kierowca osobówki
ryzykuje zapłatę 4 tys. zł, a ciężarówki – 6 tys. zł.
- Nawet mimo ostatnich podwyżek składka za ubezpieczenie OC jest
wielokrotnie niższe niż kara za jego
brak – podkreśla prezes Wanat-Połeć.
- Z punktu widzenia użytkowników
dróg lepiej więc wykupić to ubezpieczenie niż narażać się na tak wysoką
sankcję, a w razie wypadku spowodowanego nieubezpieczonym pojazdem
na zwrot odszkodowania wypłaconego
ofiarom takiego wypadku. Polisa OC
chroni bowiem posiadacza pojazdu i
kierowcę przed koniecznością wypłaty
z własnej kieszeni świadczeń za szkody
spowodowane autem.

(XURSHDQ)LQDQFLDO&RUS²QDWęILUPęOHSLHMQLHOLF]\þ
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o UOKiK docierają skargi
na EFC. Klienci żalą się, że
firma zatrzymuje opłaty pobrane
od klientów, gdy nie dochodzi do
zawarcia umowy o kredyt konsumencki.
EFC działa na terenie całej
Polski. Pobiera tzw. opłatę administracyjną, gdy konsument stara się
o pożyczkę. Opłata zależy od wysokości kredytu i wynosi od 1.500
zł do 10.000 zł. Zgodnie z ustawą
o kredycie konsumenckim, jeśli
nie dojdzie do zawarcia umowy,
konsument ma prawo do zwrotu
wszystkich opłat.

Jak ustalił UOKiK, European
Financial Corp. nie oddaje klientom pobranych opłat, mimo że
umowa nie zostaje zawarta. Jest
to niezgodne z prawem. Prezes
UOKiK zdecydował o ostrzeżeniu
konsumentów. Trzecim...
Niezależnie od tego prowadzi
postępowanie przeciwko firmie
w sprawie naruszenia zbiorowych
interesów konsumentów.
Jak się to skończy? Trudno
powiedzieć. Najlepiej nie czekać,
tylko samemu zadbać o siebie...
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- Zdecydowanie odradzam przy
tym rezygnację z ubezpieczenia OC,
nawet przy obecnym urealnianiu ich
cen – dodaje Hubert Stoklas, wiceprezes Funduszu. - System kontroli
OC jest coraz bardziej szczelny. Zdecydowaną większość przypadków
braku tej polisy UFG wykrywa już
bez udziału właściciela pojazdu, a na
podstawie informacji w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych.
W ujawnianiu łamania prawa
pomaga funduszowy tzw. wirtu-

ŽƌĂǌŵŶŝĞũ
ŶŝĞƵďĞǌƉŝĞĐǌŽŶǇĐŚ
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przypadku klientów instytucjonalnych koszty korzystania z telefonii komórkowej wahały
się w zależności od liczby zatrudnianych pracowników między 86 zł
(jednoosobowe firmy) a 1370 zł (co
najmniej 50 pracowników), stacjonarnej - od 68 do 964 zł, internetu
mobilnego - od 44 do 1734 zł.
Badania pokazują ponadto, że
średnia wysokość opłaty za stacjonarny dostęp do sieci w przypadku odbiorców instytucjonalnych
wyniosła 118 zł, a indywidualnych
- 51 zł. Osoby prywatne przeciętnie
płaciły za internet mobilny 48 zł - o
7 zł mniej niż w 2015 r.
W raporcie z badań podano,
że najczęściej wykorzystywanym
przez indywidualnych internautów

W

rodzajem dostępu do sieci
jest internet stacjonarny. Korzysta z niego 62,4
proc. badanych, a 47,2
proc. z internetu mobilnego. 86,4 proc. ankietowanych przegląda strony
internetowe, 67,6 proc.
jest aktywnych na portalach społecznościowych,
65,2 proc. wysyła i odbiera
maile.
Około 40 proc. badanych w
wieku 50+ korzystało z komputera, najczęściej w domu (97 proc.).
49 proc. z nich zadeklarowało, że
łączy się z internetem codziennie.
63,9 proc. ja ko głów ny powód
posługiwania się internetem wymieniło szybkość pozyskiwania

)RWRSH[HOVFRP

eszcze dwa lata temu szacowano,
że po Knurowie jeździ około
ćwierć tysiąca kierowców bez
ważnego ubezpieczenia OC. Teraz
jest ich około 90-100. To dowód
na skuteczność systemu namierzającego takich roztargnionych(?)
kierujących.
- Jednak mimo wszystko, dzień
w dzień po miejskich ulicach krąży
prawie 100 aut bez OC – zauważa
pan Mariusz, zawodowy kierowca.
- Stukniesz się z takim i problemy
gotowe.
Wypadek bądź stłuczka to zawsze kłopot. Większy, gdy uderzy w
ciebie kierowca nieubezpieczony. Co
prawda odszkodowanie uzyskasz,
ale zapewne potrwa to dłużej, bowiem za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
Jeśli to ty nie posiadasz polisy
OC i spowodujesz wypadek – masz
naprawdę duży problem. Odszkodowanie będziesz musiał pokryć z
własnej kieszeni. A mogą być one
gigantyczne, gdyż nie tylko za naprawę samochodu, ale też leczenie
poszkodowanych, koszty zadośćuczynienia za kalectwo bądź śmierć,
ewentualnie dożywotną rentę.
- Rekordzista ma do zwrotu 1,8
mln złotych – informuje prezes UFG

alny policjant. To system, który
sprawdza bazę polis komunikacyjnych (OC i AC) i wychwytuje
przerwy w ubezpieczeniu auta. Nie
ma zmiłuj: system wykryje nawet
krótki okres bez ubezpieczenia, a
UFG wyśle wezwanie do zapłaty
kary. Jej wysokość, tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przepisami i nie podlegają
żadnym negocjacjom.
Kto nie zapłaci kary dobrowolnie, naraża się na postępowanie egzekucyjne poprzez urząd
skarbow y. Niespecja lnie zyska
na czasie. Z reguły od wysłania
wezwania do zapłaty kary do wystawienia tytułu wykonawczego
w celu jej ściągnięcia mija cztery
miesiące.

informacji, a 60,7 proc. - ciekawość
świata. 55,8 proc. ponadpięćdziesięcioletnich respondentów niekorzystających z internetu podało,
że przyczyną tego jest brak odpowiednich umiejętności.
oprac:
&RG]LHQQ\6HUZLV,QIRUPDF\MQ\3$3
PS.XULHU3$3
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ontrole są konieczne, bo
r yzykantów nie bra kuje.
Zwłaszcza dzieci nie do końca zdają sobie sprawę z zagrożeń,
jakie czyhają na zamarzniętych
akwenach. Pozornie bezpieczny
staw, w momencie załamania się
lodu, w kilka sekund staje się śmiertelną pułapką.
- Apelujemy o nieślizganie się
po lodzie, które może pojawić się
na rożnego rodzaju zbiornikach:
stawach, jeziorach, oczkach wodnych – ostrzega Zarząd OM WOPR
w Knurowie. - Nie ma gwarancji,
że grubość pokrywy lodowej jest
wystarczająca i bezpieczna. Dzieci
i młodzież nie zawsze o tym pamiętają. Na dorosłych spoczywa
odpowiedzialność, aby im o tym
przypominali...
W czwartek służby przyjrzały
się knurowskim akwenom. Odwiedziły m.in. popularne Moczury i
zaciszne Zatopy. W skład patrolu

K

weszli przedstawiciele Straży Miejskiej, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Policji oraz mjr Jarosław
Wiewiura - szef Referatu Zarządzania Kryzysowego, Jerzy Pach z
Zarządu Wojewódzkiego WOPR
w Katowicach, a zarazem prezes
honorowy OM WOPR w Knurowie, i Dawid Stolarek, również z
knurowskiego WOPR-u. Służbom
towarzyszyli Mariusz Rzeźniczek
z Zarządu Koła nr 28 Polskiego
Związku Wędkarskiego oraz Leszek Rejkowicz, prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego „Górnik”.
Kontrola zakończyła się pomyślnie.
- Nie stwierdzono dzikich lodowisk – podsumowuje mjr Jarosław
Wiewiura.

Piruety na lodzie? Tylko
na Orliku!
Zamiast szukać wrażeń na zamarzniętych stawach, lepiej zajrzeć
na lodowisko na Orliku przy ul.
Ułanów 8.
- To doskonałe miejsce, aby pod
okiem doświadczonych pracowników
spędzić miłe i bezpieczne chwile na
ślizgawce – zachęca dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
zarządcy lodowiska.
Ślizgawka czeka na wielbicieli
jazdy na łyżwach codziennie od
godz. 10 do 21.
jb, bw,
foto: Justyna Bajko
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i krzew, a także bez stosowania
niezwykle zróżnicowanych dotąd
stawek opłaty. Zgodnie z nowymi
przepisami, od 1 stycznia 2017 r.
opłatę za usunięcie drzewa ustala
się mnożąc liczbę cm obwodu pnia
drzewa mierzonego na wysokości
130 cm i stawkę opłaty, a opłatę za
usunięcie krzewu - mnożąc liczbę
metrów kwadratowych powierzchni
gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.
Stawki opłaty będą wynikać z
uchwały rady gminy, a zatem będą
ustalane na poziomie lokalnym i
dostosowane do warunków miejscowych i polityki danej gminy w zakresie ochrony drzew i krzewów. Co
istotne, wymienione stawki nie będą
mogły być wyższe niż 500 zł za 1 cm
obwodu usuwanego drzewa oraz
200 zł za 1 m2 usuwanych krzewów.

-DNXVXQċþGU]HZR
OXENU]HZ]G]LDãNL"
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d 1 stycznia 2017 r. zwiększyła się liczba przypadków,
w których drzewa mogą być
usuwane bez zezwolenia. Nowelizacja wpływa na obowiązujący dotąd
katalog wyjątków od obowiązku
uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
Od stycznia zezwolenie to nie
jest już wymagane także w przypadku drzew lub krzewów, które
rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność
nieruchomości przysługująca osobie
fizycznej i określony cel usunięcia)
muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić
bez kontroli administracyjnej. Podkreślić także należy, że ich spełnienie
wystarcza do usunięcia drzewa lub
krzewu bez zezwolenia i w takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie
dodatkowych przesłanek z innych
punktów art. 83f ust. 1 ustawy, takich
jak obwód drzewa na wysokości 130
cm wynoszący nie więcej niż 100
cm (w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku
pozostałych gatunków drzew).
To nie koniec zmian. Od nowego roku zezwolenie na usunięcie
drzew i krzewów nie jest także
wymagane w przypadku usuwania
drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego. Także w
tym przypadku spełnienie warunków braku użytkowania rolniczego
gruntu, na którym rośnie drzewo albo krzew i określonego celu
usunięcia wystarcza do usunięcia
drzewa i krzewu bez zezwolenia.

O

Obwód a zgoda
Zwiększeniu uległa także liczba
przy padków, w których drzewa
mogą być usuwane bez zezwolenia,
ponieważ wzrosły obwody drzew,
których usunięcie nie wymaga wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę.
Przypomnieć należy, że do końca
ubiegłego roku zezwolenie nie było
wymagane w przypadku usuwania
drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekraczał 35
cm (w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 25 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).
Po zmianie wartości te są większe,

1RZHSU]HSLV\
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Foto: archiwum
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ponieważ wynoszą, odpowiednio,
100 cm i 50 cm. Co także istotne,
dotyczą one obwodów drzew nie na
wysokości 5 cm, lecz 130 cm.

ŽǌŬƌǌĞǁĂŵŝ͍

Ważne zmiany nastąpiły też w
przypadku sposobu kwalifikowania
usunięcia krzewów jako wymagającego uzyskania zezwolenia. Do końca 2016 r. zezwolenia nie wymagało
usunięcie krzewów, których wiek
nie przekraczał 10 lat, a od bieżącego roku zezwolenie takie nie jest
potrzebne w przypadku usuwania
krzewu albo krzewów rosnących w
skupisku, o powierzchni do 25 m2.

ǁǇũČƚŬŝ͍

W końcu, nowe przepisy umożliwiają wprowadzanie kolejnych
wyjątków od obowiązku uzyskania
zezwolenia na usunięcie drzew i
krzewów przez radę gminy. Nowy
ust. 1a w art. 83f ustawy stanowi,
że rada gminy może, w drodze
uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, określić w sposób
generalny (np. wskazując gatunki
drzew i krzewów, ich wiek, cechy
nieruchomości, na której rosną
drzewa i krzewy) inne przypadki,
w których ww. obowiązku nie ma.
Uwaga! Wskazując ww. dwa nowe,
dwa zmienione oraz potencjalne wyjątki od zasady uzyskiwania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów
należy przypomnieć, że brak objęcia
danej sytuacji obowiązkiem uzyskania zezwolenia (o którym mowa w
art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody) nie oznacza braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i
krzewów. Może się bowiem zdarzyć,
że konkretne drzewa i krzewy objęte
są specjalną ochroną wynikającą z
ustawy o ochronie przyrody albo z
innych ustaw.
Przykładowo, jeżeli drzewo jest
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pomnikiem przyrody, nie można takiego drzewa usunąć dopóki
obowiązuje uchwała rady gminy
obejmująca to drzewo tą formą
ochrony przyrody (uchwała zawiera zakazy dotyczące pomnika,
m. in. zakaz niszczenia pomnika).

KďƐǌĂƌǇĐŚƌŽŶŝŽŶĞ

W parkach krajobrazowych i na
obszarach chronionego krajobrazu
może obowiązywać, o ile wynika
to z uchwały sejmiku województwa
tworzącej park albo obszar, zakaz
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i
nadwodnych, jeżeli działania te nie
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego
lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych. Podobnie, objęcie zieleni ochroną konserwatorską,
o której mowa w ustawie o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami,
może oznaczać, że określone działania jej dotyczące wymagały będą
zgody wojewódzkiego konserwatora
zabytków. Natomiast jeżeli usuwanie
konkretnego drzewa lub krzewu
będzie wiązało się z zabronionym
oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów,
należy uzyskać zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które
wydaje regionalny dyrektor ochrony
środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Zwiększona została także liczba przypadków, w których opłaty
za usunięcie drzew i krzewów nie
trzeba uiszczać. Zgodnie z nowymi
regulacjami, nie nalicza się opłat
za usunięcie drzew, których obwód
pnia mierzony na wysokości 130
cm nie przekracza 120 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz
80 cm (w przypadku pozostałych
gatunków drzew), jeżeli to usunięcie
dokonywane jest w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania innego niż rolnicze,
zgodnego z przeznaczeniem terenu,
określonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudow y i zagospodarowania terenu.
Przypomnieć należy, że dotychcza-

sowe przepisy zwalniały z takiego
obowiązku usunięcie drzew o mniejszych obwodach - odpowiednio 75
cm i 50 cm. Zgodnie z nowymi regulacjami, nie nalicza się także opłat
za usunięcie krzewu lub krzewów
rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50
m 2 , w celu przywrócenia gruntów
nieużytkowanych do użytkowania
innego niż rolnicze, zgodnego z
przeznaczeniem terenu, określonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dotychczas zwolnione z opłat było usuwanie krzewów,
których wiek nie przekraczał 25 lat).
Co istotne także, rada gminy będzie
też mogła, w ramach dostosowania
regulacji dotyczących drzew i krzewów do lokalnych wymogów, wskazać inne niż ustawowe przypadki, w
których opłata nie będzie pobierana.

tǇƐŽŬŽƑđŬĂƌǇ

Nowe przepisy przesądzają, że
administracyjna kara pieniężna za
usuniecie drzewa i krzewu niezgodnie z przepisami wynosi równowartość opłaty za usunięcie drzewa i
krzewu, w przypadku, kiedy takie
usunięcie było zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty. Ustawodawca
zmniejszył więc w takich sytuacjach
wysokość potencjalnej kary z dwukrotności opłaty do jednokrotności
opłaty, uznając że kara w wysokości
jednokrotności opłaty będzie miała
wystarczająco silne działanie odstraszające od nielegalnego usuwania
drzew i krzewów.
PAP
Oprac. jb

Za tydzień opublikujemy najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z tą tematyką.

reklama

KƉųĂƚǇǌĂƵƐƵŶŝħĐŝĞ

Zmienione przez nowelizację
z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy
przewidują dużo prostszy sposób
ustalania opłaty za usunięcie drzew i
krzewów, bez konieczności stosowania współczynników różnicujących
opłatę w zależności od miejsca, w
którym rośnie usuwane drzewo
7
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Foto: Justyna Bajko
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Foto: Justyna Bajko
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czniowie z Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła
II w Knurowie byli uczestnikami edukacyjnego programu
„Lubella inspiruje i edukuje”. To
przedsięwzięcie propagujące wiedzę
o roli produktów zbożowych w prawidłowiej diecie.
Program lekcji przygotowali
eksperci do spraw odży wiania.
Najpierw była teoria. Gimnazjaliści dowiedzieli się m.in. jak ułożyć
optymalne menu – energetyczne
i bogate w minerały. Uzbrojeni w
wiedzę rywalizowali w specjalnej

U
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0LHMVNLH2JQLVNR3UDF\3R]DV]NROQHM]DEUDáRG]LHFLQD]LPRZLVN
R
GR5DMF]\3U]H]W\G]LHĔPDOXFK\]ZLHG]Dá\RNROLFHEUDá\XG]
LDá
ZZDUV]WDWDFKPDORZDQLDSWDV]NyZLNRQLNyZVWU\V]DZVNLFKRUD
]
VáXFKDá\ SRJDGDQHN QD WHPDW SLHUZV]HM SRPRF\ :\MąWNRZ
R
VSRGREDá\VLĊG]LHFLRPRGZLHG]LQ\Zĩ\ZFXLVSHFMDOQ\SR
ND]
IRONORUXLPX]\NLJyUDOVNLHM$ĪĪDOE\áRZUDFDüGR.QXURZD
Foto: Arch. MOPP
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swoje kulinarne umiejętności, ale
też coraz częściej zwracają uwagę na
to, co znajduje się na ich talerzu. To
fantastyczne, że nauczyciele starają
się wprowadzać do szkół elementy
edukacji związane ze zdrowym odżywianiem.

grze, podczas której komponowali
smaczny i zdrowy posiłek, poznawali
ciekawostki dotyczące produktów
zbożowych oraz warzyw i owoców.
Na koniec odbywało się wspólne
gotowanie.
Zajęcia spodobały się nastolatkom. Organizatorzy natomiast
docenili ich zaangażowanie.
- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pracy jaką wykonali gimnazjaliści – ocenia Dorota Liszka, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej
firmy Lubella. – Bardzo nas cieszy,
że uczniowie tak chętnie doskonalą

Naleśniki z makaronem i pesto
Składniki na naleśniki: 2 szklanki mąki Lubella (typ 450), 2 szklanki
wody mineralnej, 2 jajka i 1 łyżka
masła.
Do dużej miski wsypać mąkę,
wlać wodę, wbić jajka i dodać masło.
Wszystko zmiksować. Jeżeli ciasto
będzie zbyt rzadkie, dodać trochę
mąki. Wlewać na patelnię i smażyć
(bez tłuszczu) na złoty kolor.
Ugotować w lekko osolonej wodzie makaron Lubella świderki.
Pesto – składniki: 30 g orzeszków
piniowych, 2 garście liści świeżej bazylii, pół szklanki oliwy z oliwek, pół
łyżeczki soli himalajskiej i ząbek czosnku. Wszystkie składniki zmiksować.
Naleśniki posmarować pesto, ułożyć na
nich makaron, zawinąć. Smacznego...

Foto: 6]\PRQ.ĊG]LHUVNL
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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).

)RWR-XVW\QD%DMNR0LUHOOD1DSROVND3DZHá*UDGHN

3LRWU=DOHZVNL]=DEU]D

-RDQQD.RSLHF]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

ur. 16.01.2017 r., 3490 g, 53 cm

ur. 17.01.2017 r., 3330 g, 54 cm

.DFSHU3RWRFNL]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

-XOLD&\UDQ]*OLZLF

ur. 17.01.2017 r., 4360 g, 56 cm

ur. 19.01.2017 r., 2960 g, 52 cm

7\PRWHXV].UyO].QXURZD

7RELDV]0ã\QLHF].QXURZD

ur. 21.01.2017 r., 3670 g, 54 cm

ur. 22.01.2017 r., 3230 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
02/2017 brzmiało: „FROTERKA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Franciszek Wróbel.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

7RPDV]=\JPXQW].QXURZD
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
U
numeru (decyduje
data stempla pocztowego).
&=:$57(.
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Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

6WDQLVãDZ0XFKD]*OLZLF
ur. 24.01.2017 r., 3650 g, 58 cm
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www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 23.01.2017 r., 3980 g, 53 cm
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onkurs odbył się 12
stycznia, a dzięki gościnności Centrum
Kultury scena dla młodych
wokalistów znalazła się w
„Sztukaterii”. Solistów oceniali muzycy i pedagodzy:
Violetta Kosowska oraz Paulina Kowalczyk. Organizacją
konkursu, podobnie jak w poprzednich edycjach, zajęły się
nauczycielki Miejskiej Szkoły
Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 2 im. Karola Miarki – Beata Wapińska
i Tatiana Bazylewicz. Organizatorki nie kryły radości

K

7RMXĪFRURF]QDWUDG\FMD±XF]QLRZLHNQXURZVNLFK
SRGVWDZyZHNVNRU]\VWDOL]RND]MLGRPX]\F]QHJRVSRWNDQLD
QD9,,,0LHMVNLP.RQNXUVLH3LRVHQNL%RĪRQDURG]HQLRZHM
RUJDQL]RZDQ\PSU]H]V]NROQąÄ'ZyMNĊ´

.RQNXUVVSUDZLáZLHONąUDGRĞüPáRG\PXF]HVWQLNRPDRSLHNXQRPVDW\VIDNFMĊ

ze świetnego przygotowania
uczniów przez opiekunów,
wysokiego poziomu umiejętności wokalnych uczestników
i ciekawego repertuaru.
Młodzi artyści byli oceniani w siedmiu kategoriach
wiekowych. Ale w tym konkursie chodzi nie tylko o
werdykt, ale i o spotkanie
wszystkich uczestników i ich
opiekunów. Sprzyja temu formuła imprezy (rozgrywanej w
kilka godzin) i jej kameralna,
niepowtarzalna atmosfera.
oprac. MiNa

/DXUHDFL9,,,0LHMVNLHJR.RQNXUVX3LRVHQNL
%RĪRQDURG]HQLRZHMZ.QXURZLH

Foto: arch. organizatora

*UXSDÄ´:LNWRULD2GURELQD063 RSLHND(3áRQND 
±$OHNVDQGUD.R]DN063 RSLHND8:\JOąGDF] ±-XOLD
1LHG]LDáNRZVND063 RSLHND%0D]XUHN 
.ODVD,1DWDOLD'ZXODWHN063 RSLHND-ĩ\áD ±0DFLHM
*U]HVLN063 RSLHND'0LFKDOF]\N 
.ODVD ,,  ± 6DUD 3RGJyUVND 063 RSLHND % :DSLĔVND 
±'RPLQLND'\UEXĞ063 RSLHND%0D]XUHN ±+DQQD
5XVLQ063 RSLHND-ĩ\áD 
.ODVD ,,,  ± -XOLD 3LHWUHF]HN 063 RSLHND - %D]\GáR 
 ± 1DWDOLD *URQGDOVND 063 RSLHND - ĩ\áD   ± 3DXOLQD
.DVSU]\NRZVND063 RSLHND%:DSLĔVND 
.ODVD,9±,QH].U]\ĪRZVND063 RSLHND%0D]XUHN ±
0DWHXV]:yMFLN063 RSLHND-ĩ\áD ±.U]\V]WRI3U]\E\áD
063 RS-ĝOHERGD 
.ODVD9±-XOLD6RNyá063 RSLHND66WHIDQLDN ±:LNWR
ULD&KPLHOQLFND063 RSLHND%0D]XUHN H[DHTXR±$OLFMD
.RUXV063 RSLHND%:DSLĔVND L0DJGDOHQD%XUHN063
RSLHND-ĝOHERGD 
.ODVD9,±.DOLQD&KRáXM063 RSLHND(3áRQND ±=RILD
)LODV 063 RSLHND 6 6WHIDQLDN   ± 'DULD .DUZDW 063
RSLHND-ĝOHERGD 

informacja własna wydawcy

Foto: Beata Kulasa

IRWRPLJDZNL
3DXOLQD-DQLFND]GRE\áDZ\UyĪ
QLH
QLH SRGF]DV ;,; :RMHZyG]NLH
JR
.RQNXUVX 3ODVW\F]QHJR QD
Ä1DM
FLHNDZ V]ą 2]GRE Ċ &KRLQ NRZą´

]RUJD QL]RZ DQHJR  SU ]H] 0LHM
VNR* PLQQ\ 2ĞURG HN .XOWXU
\ Z
:RĨQ LNDFK 3RGRS LHF]QD %HDW\

.XODV \ UHSUH]HQWRZDáD ĞZLHWO
LFĊ
=HVSR áX 6]NROQR3U]HGV]NROQHJR
Z*LHUDáWRZLFDFK
3UDF D G]LHZ F ] \QNL RWU ] \PDáD

Z\UyĪQLHQLH QDMZ\ ĪV]DQDJURG
D
ZNDWHJRULLXF]HVWQLNyZZZLH
NX
ODW

)RWR%RJXVáDZ:LON

EZ

&LHSáHNROĊG\ZPURĨQ\VW\F]
QLRZ\ZLHF]yU"-DNQDMEDUG]LH
M7DNE\áR ZNRĞFLHOHSRGZH
]ZDQLHPĞZ8UEDQDZ 3DQLyZ

NDFK =DVSUDZą FKyUX&HF\
OLDNWyU\GRXG]LDáXZZLHF]RU
NROĊGLSDVWRUDáHN]DSURVLáNDS
]H
HOĊJyUDOVNą].RQLDNRZD0áR
G]LDU W\ĞFL]DJUDOLL]DĞSLHZDOL
Z\F]XFLHPL±JG\WU]HEDE\áR
]
±ZHU Zą=QDQHLOXELDQHNROĊ
G\ZPX]\F]QHMLQWHUSUHWDFMLÄ
JyUDOVNX´QDEUDá\QRZHJRERJ
SR
DWV]HJRZGĨ ZLĊNLLRGF]XFLDZ
\PLDU X.RQFHUWVSRGREDáVLĊ
]HEUDQ\PZĞZLąW \QLZLHUQ\P
=JRWRZDOLPX]\NRPLĞSLHZD
NRPRZDFMĊQDVWRMąFR
EZ
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& \ N O L Q R Z D Q L H   X N á D G D Q L H   S D Q H O H 
7HO

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU]H RSLHNXQNL
G O D  G ] L H F L     O D W  G R Ğ Z L D G F ] H Q L D 
7HO

3-7/17

1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z RFKURQLH Z RNROLFDFK
.QXURZD SRNXUVLHRVRED]OHNNLPVWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO

'RFLHSOHQLD EXG\QNyZ UHPRQW\ PLHV]NDĔ
7HO

1/17-odw.

2-13/17

*áDG]LH PDORZDQLH VXILW\ SRGZLHV]DQH
ĞFLDQNLGRFLHSODQLHSRGGDV]\NDIHONRZDQLH
UHPRQW\7HO

'$035$&õ

1-4/17

)LUPD].XĨQL1LHERURZVNLHM]DWUXGQLVSDZD
F]DRUD]RSHUDWRUD&1&7HO

.XFKQLHQLHRGSáDWQ\SRPLDUSURMHNWDWUDN
F\MQHFHQ\V]\ENLHWHUPLQ\7HO

4/17

3-8/17

SZUKAM PRACY
(PHU\WNDV]XNDSUDF\±VSU]ąWDQLHLP\FLH
RNLHQ7HO
3-26/17

0 ĊĪF ] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
7HO
1/17-odw.

3U]\MPĊIU\]MHUNĊGRSUDF\Z*OLZLFDFK
7HO
1-5/17 M

6NOHS PHEORZ\ Z .QXURZLH ]DWUXGQL SDQD
QD VWDQRZLVNX NLHURZFDPRQWDĪ\VWD PHEOL
7HO
4/17

6SU]ąWDQLH Z REHMĞFLDFK ZVSyOQRW PLHV]
NDQLRZ\FK 7HO     Z JRG]

2-4/17 Y

2SLHNXQ GR ]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLH SVyZ
QLHDJUHV\ZQ\FK7HO
2/17-odw.

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO
1/17-odw.

àD]LHQNL  SURMHN W UHPRQW PDWHU LD á \
WUDQVSRUW7HO
3-8/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    

48/16-8/17 Y

8VáXJLUHPRQWRZHSRPLDUZ\FHQDSURMHNW
'JUDWLV7HO
3-8/17

FINANSE
3 2 ĩ < & = . ,  . 5 Ï 7 . 2 7 ( 5 0 , 1 2 : ( 
7HO3RĞUHGQLN
&')6&ILUP\0DWSRO)LQDQVH6S]RR
1-4/17

1,(58&+202ć&,

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

0X]HXPZ*OLZLFDFK]DSUDV]D

=%RJLHP]DNUyOD
LRMF]\]Qę

:\MąWNRZDJUDWNDGODPLáRĞQLNyZ
PLOLWDULyZLKLVWRULLĝOąVND0X]HXP
Z*OLZLFDFK]DSUDV]DGRREHMU]HQLD
Z\VWDZ\SWÄ=%RJLHP]DNUyODLRMF]\]QĊ
.XOWXUDPLOLWDUQDSURZLQFMLĞOąVNLHMRG
ZRMHQ]MHGQRF]HQLRZ\FKGR:LHONLHM
:RMQ\ ± ´
- To pierwsza taka ekspozycja
w historii muzealnictwa na Śląsku
– informują muzealnicy. - Obraz
minionego świata śląskich regimentów i zarazem barwna opowieść o
jednostkach wojskowych kwaterujących na terenie prowincji śląskiej
w okresie od lat sześćdziesiątych
XIX w. do wybuchu Wielkiej Wojny
w 1914 roku.
Militarny ceremoniał i symbolika, szamerowane mundury, broń
i ordery, przemarsze, defilady i
parady, uroczystości pułkowe, manewry i ćwiczenia. To zawsze robiło
wrażenie. I robi do dzisiaj...
- Kultura militarna w dekadach
poprzedzających wybuch pierwszej
wojny światowej stanowiła jeden z
najistotniejszych segmentów funkcjonowania społeczeństw europejskich. Mundur stawał się ważnym,
często dominującym elementem
pejzażu miejskiego, oddziaływał na
ówczesną modę i obyczaje. Również
na Śląsku, który w połowie XVIII
w., w wyniku zwycięskich wojen
prowadzonych z Austrią, wszedł
w skład państwa pruskiego - objaśniają historycy Zbigniew Gołasz i
Aleksandra Korol-Chudy, kuratorzy wystawy. - Od schyłku tego stulecia na terenie prowincji śląskiej
rozpoczęto formowanie jednostek
wojskowych, co nabrało dynamiki
w okresie wojen napoleońskich.
Śląskie regimenty wzięły udział w
tzw. wojnach zjednoczeniowych,
prowa d z onych prz e z P r u sy od
1864 do 1871 r. – z Danią, Austrią
i Francją. W 1871 r. Śląsk wraz z
Prusami znalazł się w granicach

)RWR0X]HXPZ*OLZLFDFK

86ã8*,
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3RUWUHWKX]DUD]3XáNX
+X]DUyZ ĝOąVNL 
]H]ELRUyZ1RUEHUWD.R]LRáD

Rzeszy Niemieckiej. Zważywszy
na fakt, że pru ski (niemiecki)
militaryzm położył się cieniem na
XX-wiecznych dziejach Europy, wydaje się rzeczą istotną przyjrzenie
się temu zjawisku w takim kształcie, w jakim funkcjonowało ono w
swoim mateczniku, czyli w samych
jednostkach zbrojnych.
Wernisaż wystawy zaplanowano na 28 stycznia o godz. 16 w Willi
Caro. Wstęp wolny. Ekspozycja
będzie czynna do 23 kwietnia 2017
roku.
/bw/

'R Z\QDMĊFLD JDUDĪ SU]\ XO 7DUJRZHM
7HO
3-4/17

'2:<1$-ĉ&,$/2.$/.QXUyZXO.R]LHáND
7HO
39/16-5/17Y

/RNDOGRZ\QDMĊFLD&HQWUXPRVLHGOD.QXUyZ
àRNLHWND7HO
3-4/17

6 SU ]H GDP PL H V ]NDQL H Z 6]F ] \J á RZ L 
FDFK 0    P 2  ZLHĪRZLHF ; SLĊWUR
7HO
1-5/17

02725<=$&-$
6NXS VDPRFKRGyZ S áDFLP\ QDMZLĊFHM
7HO
1-4/17

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

('8.$&-$
5\EQLN26.$QGU]HML6\Q6]NROLP\QDNDW
$0$$$%%(&&(ĝZLDGHFWZD
NZDOLILNDFML ZDUV]WDW\ GOD LQVWUXNWRUyZ
7HO
1-10/17
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i, którzy chcieli, bez problemu mogli tegoroczne
ferie spędzić na sportowo. I to na
miejscu w Knurowie, wystarczyło skorzystać z oferty Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- Staraliśmy się tak ułożyć plan zajęć, by zainteresować nim jak najszerszą grupę
uczniów. Nie skupialiśmy się
na jednej dyscyplinie, ale organizowaliśmy m.in. rozgrywki
piłkarskie, siatkarskie i w tenisa
stołowego. Ponadto staraliśmy
się urozmaicić pobyt naszych
milusińskich na lodowisku słyszymy w dziale organizacji
imprez MOSiR.
Przy stole tenisowym wśród
uczniów szkół podstawowych
nie miał sobie równych Mateusz

C

Ferensztain, natomiast kolejne
lokaty zajęli: Kacper Górecki,
Bartosz Blażejak i Oliwier Dyląg. W pierwszej grupie starszej
triumfował Bartosz Barczyk
przed Piotrem Staszakiem, Sabiną Nowosielską i Konradem
Simlatem, z kolei w drugiej grupie zwyciężył Miłosz Stańczak
przed Sebastianem Szczerbą,
Mateuszem Skupinem i Sebastianem Niemczykiem.
W ramach zajęć siatkarskich i piłkarskich doskonalono technikę, rozgry wano
mecze i prowadzono treningi
ogólnorozwojowe. Na lodowisku można było wziąć udział
w grach i zabawach.
3L6N
)RWR026L5

Biegi
rtur Bujnowski, reprezentujący Klub Biegacza
Endurance Solidarni Knurów,
uczestniczył w Biegu Spełnionych Marzeń w Mysłowicach.
Dystans 15,5 km pokonał w
czasie 1 godzina 7 minut i 37
sekund i uplasował się na 15
miejscu w kategorii open.

A

W Gliwicach, gdzie odbył
się bieg charytaty wny dla
WOŚP wystąpili: Marzena
Burliga, Mariusz Burliga,
Zbigniew Kołodziejczyk i
Dariusz Kołodziejczyk. Bieg
odbył się na dystansie 10 km
bez pomiaru czasu.

3L6N

informacja

Skat sportowy

&]WHU\PLHVLċFH
SyŭQLHM«
Szkaciorze rywalizujący o
Grand Prix Knurowa mają za
sobą 18 turniej bieżącej edycji,
który zakończył się triumfem
Zdzisława Mrala. Było to
drugie turniejowe zwycięstwo
tego zawodnika. Pierwsze w
tej edycji odniósł 13 września

ub. roku, a więc nieco ponad
cztery miesiące temu.
Pozycji lidera klasyfikacji
generalnej dzielnie broni Janusz Nowak, który znajduje
się na szczycie od 20 grudnia
ub. roku.
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±
7DGHXV]:RG]LF]NR ±
-DQXV]1RZDN
±
3LRWU/XEHUWD
±
%HUQDUG:UyEHO
±
(U\N*DMGD
±
0DULDQ6]F]HSDQLDN±

./$6<),.$&-$
*(1(5$/1$

-DQXV]1RZDN
±
=HQRQ1LHPLHF
±
0LFKDá)RLW
±
.RQUDG6RELHUDM ±
6WHIDQ:UREORZVNL ±
.D]LPLHU])ąIDUD ±
7DGHXV]:RG]LF]NR±
-RDFKLP0DNVHORQ ±
-DQXV]0\V]ND
±
3LRWU3DOLFD
±

Kolejny turniej odbędzie się 31 stycznia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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horwacki klub piłkarski
Dinamo Zagrzeb był celem podróży Michała Grodonia, który w stolicy 4-milionowego kraju odbył cenny
staż trenerski.
Szkoleniowiec pracujący
w k nurowsk iej Akademii
Piłki Nożnej wykorzystuje
każdą okazję, by pogłębiać
swoją wiedzę i na własne oczy
zobaczyć, jak funkcjonują
kluby, które przez fachowców
stawiane są za wzór.
- Odbycie takiego stażu
nie wydaje mi się czymś szczególnym, a bardziej normalną
ścieżką rozwoju, jaką powinni
iść trenerzy - mówi nam pan
Michał.
Młody trener z Knurowa
goszcząc w Zagrzebiu mógł
porównać bazę i model pracy,
jaki tam obowiązuje z tym
co zobaczył np. w akademii
Zagłębia Lubin.
- Można powiedzieć, że
Dinamo to klub, który zdominował rozgrywki w Chorwacji
- kontynuuje Grodoń. - Seniorzy zdobywają mistrzostwo
kraju od 11 lat z rzędu, a do reprezentacji Chorwacji w róż-

nych kategoriach wiekowych
powoływanych jest nawet po
kilkunastu zawodników z
danego rocznika.
To musi robić wrażenie.
Tak samo, jak to, że wielu
wychowanków dostaje szansę
gry w zespole seniorów, a następnie trafiają do czołowych
klubów europejskich. Przykładem mogą tu być Luka
Modrić z Realu Madryt, Sime
Vrsaljko z Atletico Madryt,
Mateo Kovacić z Realu Madryt, Marko Pjaca z Juventusu Turyn i wielu innych.
Trener APN-u skupiał się
w Zagrzebiu na obserwacji
szkolenia dzieci i to, co szczególnie utkwiło mu w pamięci
to oczywiście baza treningowa
składająca się nie tylko z boisk,
ale również basenu, a także
model prowadzenia zajęć.
- Odbywają się one w godzinach porannych i popołudniowych, co pozwala na
pracę w niewielkich grupach.
Może się to komuś wydać
dziwne, ale w niektórych zajęciach uczestniczy tam 4
zawodników i aż 3 trenerów
- opowiada.

ieżyjący już holenderski piłkarz i trener Wiel
Coerver przeszedł do historii
piłki nożnej z co najmniej
dwóch powodów. Jako szkoleniowiec wygrał z Feyenoordem Rotterdam Puchar
UEFA, a ponadto opracował
program treningu piłkarskiego, który został nazwany
jego nazwiskiem. Z owym
programem w czasie stażu
dogłębnie zapoznał się Patryk
Pietraczyk, były trener młodzieży w Concordii Knurów.
- Uczestniczyłem w tygodniowym obozie Coerver Coaching na obiektach SolPark w
Kleszczowie – mówi trener z
Knurowa. - Dzięki uprzejmości
trenerów Coerver Academy brałem udział w treningach zawodników w wieku 6-14 lat. Wraz z
innymi trenerami odbyłem wielogodzinne rozmowy i narady
dotyczące metodologii szkolenia
dzieci i młodzieży oraz trendów,
które panują obecnie w Polsce i
na świecie. Mimo, że metodologia Coervera ma wiele lat, cały
czas jest udoskonalana, gdyż
piłka nożna szybko ewoluuje
i stawia niesamowicie wysokie
wymagania wobec przyszłych
piłkarzy.
Celem Coerver Coaching
jest wyszkolenie zawodnika
kompletnego, który oprócz
perfekcyjnego panowania nad
piłką posiada wysoki poziom
percepcji i w efekcie dokonuje właściwych wyborów
w czasie gry. Dużą uwagę w
czasie treningu przywiązuje
się również do sfery mentalnej
związanej z emocjami, sza-

cunkiem, dyscypliną i sportowym duchem walki.
Trening według metody
Coervera zapewnia kompleksowy rozwój zawodnika i charakteryzuje się m.in. grą na
skróconym polu. W ten sposób
zawodnik ma zwięk szoną
częstotliwość pojedynków w
sytuacjach meczowych, co z
kolei rozwija technikę.
Patryk Pietraczyk przez
tydzień pracował w optymalnych warunkach mając do
dyspozycji pełnowymiarowe i
oświetlone boisko ze sztuczną
murawą, halę, salę fitness, aquapark, kręgielnię i lodowisko.
- Było wszystko czego młodzi
sportowcy potrzebowali, łącznie
z posiłkami, nad którymi pieczę
sprawował dietetyk sportowy –
podsumowuje trener.

C

)RWRSU\ZDWQH

7DP]DF]\QDã/XND0RGULþ

0LFKDá*URGRĔ

Michał Grodoń w ubiegłym sezonie przeszedł ze
sw y m i podopieczny m i z
rocznika 2003 do historii
APN. Powód? Awans do 2 ligi
wojewódzkiej.

Rundę wiosenną znowu
rozpocznie jako 3-ligowiec. I
z bagażem doświadczeń znowu walczyć będzie o awans.
3LRWU6NRUXSD
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Widzieliście piątkową bramkę Roberta Lewandowskiego?
Już po regulaminowym czasie gry, trzy razy dotknął piłkę w
powietrzu i został bohaterem Bayernu. Najpierw przyjął futbolówkę klatką piersiową, później prawą nogą podbił ją tak, by
móc strzelić lewą, no i tak zakręcił wewnętrzną stroną stopy, że
ta wpadła do bramki.
Po tym golu cieszyło się Monachium, cieszył się też zapewne
pierwszy klub wielkiego dziś „Lewego” - stołeczna Varsovia.
Zbigniew Boniek, po jakże udanych dla naszej reprezentacji
ubiegłorocznych mistrzostwach Starego Kontynentu stwierdził,
że po analizie składu kadry, żaden z reprezentantów Polski nie
zaczynał kariery w wielkim klubie. Wspomniana Varsovia i
Robert Lewandowski są tego najlepszym przykładem.
Temat szkolenia dzieci i młodzieży co jakiś czas wraca w
naszym kraju niczym bumerang. I mam wrażenie, że ostatnio
ów temat elektryzuje i jednocześnie mobilizuje coraz szersze
grono osób. Fachowcy chwalą metody pracy w akademiach Lecha
Poznań, Legii Warszawa czy Zagłębia Lubin. Nasz region jest
jakby na marginesie, chociaż na liczbę potencjalnych nowych
Lewandowskich, Błaszczykowskich czy Dudków nie możemy
narzekać. Na rynku roi się od piłkarskich przedszkoli i akademii, nie wspominając o klubach z kilkudziesięcioletnią historią.
Można więc powiedzieć, że mąka jest, ale brakuje chleba.
Należę do pokolenia, które doskonale pamięta, jak pierwsze
piłkarskie kroki stawiali w Knurowie późniejsi reprezentanci
Polski i mistrzowie naszego kraju. Ba, nawet zdobywca Ligi
Mistrzów (Jerzy Dudek) czy strzelec bramki Realowi Madryt
(Piotr Jegor).
Brakuje mi dzisiaj chłopaków z Knurowa w ekstraklasie.
Są co prawda w pierwszej i drugiej lidze, ale to nie to samo, co
emocjonować się grą wychowanka przy Bułgarskiej czy Łazienkowskiej.
Nie pozostaje nic innego, jak wierzyć w to, że dzięki takim
trenerom, jak Michał Grodoń, Patryk Pietraczyk i jeszcze kilku
innym, którzy zdobywają wiedzę zarówno w kraju, jak i poza jego
granicami, ze wspomnianej mąki będzie chleb. I to najwyższej
jakości.
Tego należy życzyć wszystkim szkoleniowcom, którzy podjęli się tej trudnej i odpowiedzialnej pracy, a w wielu klubach
traktowani są na zasadzie, płacimy ci 400-500 zł więc się ciesz
i cicho siedź.
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najbliższą
sobotę piłkarze Concordii
rozegrają pierwszy tej zimy mecz
kontrolny. Trener
Zbigniew Matuszek zaplanował 9
sparingów.
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Mecze sobotnie rozpoczynać się będą w samo południe,
a w środy o godzinie 18.00.
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Pokrzywnej koło Głuchołaz swój zimow y
obóz zorganizowała Akademia Piłki Nożnej. Młodzi
knurowianie przez tydzień
pr z ygotow y w a l i się p o d
okiem trenera Dawida Dybcio, korzystając m.in. z bazy w
czeskich Mikulovicach.
Zawodnicy z rocznika
2002 zagrają wiosną w III
lidze wojewódzkiej trampkarzy. Nim jednak przystąpią do
rywalizacji o ligowe punkty

W

rozegrają kilka spotkań kontrolnych. Jedno z nich miało
miejsce w czasie zgrupowania. Rywalem knurowian był
Hattrick Głuchołazy, któremu
Akademicy strzelili aż 18 goli
tracąc tylko jednego. Łupem
bramkowym podzielili się:
Pawlik - 6, Jasiński - 6, Janik
- 2, Burliga, Janowski, Szczepanik (jedna bramka padła po
strzale samobójczym).
W czasie obozu zorganizowano m.in. wewnętrzny

turniej halow y, w którym
triumfował zespół złożony z
następujących zawodników:
Piekiełko, Szczepanik, Janowski, M. Jasiński, W. Jasiński.
W roz g r y w k ach t ych
pr z y z n a no w y r ó ż n i e n i a
indy widualne: - najlepszy
bramkarz: Damian Piekiełko, najlepszy strzelec: Jan
Pawlik, najlepszy zawodnik:
Dariusz Czempiel, najładniejsza bramka: Kacper Janowski.
3L6N
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egoroczny Halowy Turniej o Pucha r Wójta
Gminy Świerklany młodzi
piłkarze z knurowskiej APN
(rocznik 2003) zakończyli na
czwartym miejscu.
W swojej grupie podopieczni Michała Grodonia
byli najlepsi. Zremisowali
1:1 z Fortecą Świerklany (gol:
Jakubowski) i odnieśli trzy
zwycięstwa, 4:1 z Milenium
Gliwice (Soberka, Surówka,
Famuła, Szczepanik), 2:0 ze
Szczakowianką Jaworzno
(Szczepanik, Jakubowski)

T

z LKS-em Tworków, czyli
ubiegłorocznym triumfatorem turnieju - mówi trener
Michał Grodoń. - W spotkaniu tym zabrakło nam nieco
cierpliwości i odpowiedzialności w rozegraniu, co rywal skutecznie wykorzystał.
Dwa trafienia przeciwników
spowodowały, że zajęliśmy
czwartą lokatę.
W turnieju wystąpiło 10
drużyn, a w finale MOSiR
Jastrzębie pokonał Milenium
Gliwice.

oraz 3:1 z MOSiR-em Jastrzębie II (Soberka, Soberka, Czub).
W półfinale knurowianie trafili na pierwszy zespół
MOSiR Jastrzębie i po regulaminowym czasie gry był
bezbramkowy remis, z kolei
w rzutach karnych skuteczniejsi okazali się zawodnicy
z Jastrzębia.
Porażka w półfinale równała się z występem w meczu
o trzecie miejsce.
- W tak zwanym „małym” finale zmierzyliśmy się
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łodzi pił karze AKS-u Mikołów z rocznika
2008 wygrali knurowski turniej APN Cup, którego or-

ganizatorem była Akademia
Piłki Nożnej.
Gospodarze tym razem
ustąpili pola rywalom, ale
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- pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym
remisem,
- w 59 minucie Arsenal
objął prowadzenie, a na listę
strzelców wpisał się Mustafi,
- w 65 minucie czerwoną
kartką został ukazany Xhaka
i gospodarze do końca meczu
grali w dziesiątkę,
- w trzeciej minucie doliczonego czasu gry sędzia
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podyktował rzut karny dla
Burnley, którego na wyrównującego gola zamienił Gray,
- w siódmej minucie doliczonego czasu gry sędzia ponownie wskazał na „wapno”,
ale tym razem w polu karnym
gości, a po chwili Sanchez
ustalił wynik meczu na 2:1
dla Arsenalu.
Oj, działo się.
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yły kapitan Concordii
Knurów, a obecnie trener
w Akademii Piłki Nożnej
zobaczył z wysokości trybun
Emirates Stadium spotkanie Arsenalu z Burnley. Po
ostatnim gwizdku sędziego
Marcin Rozumek mógł powiedzieć: - Cóż to był za mecz.
W telegraficznym skrócie
spotkanie w Londynie można
opisać tak:

B

jak wspomniał trener Patryk
Majorczyk, było to pierwsze
przetarcie drużyny w takim
składzie i wielu chłopców
debiutowało w prawdziwym
turnieju.
APN reprezentowali: Kamil Sałata, Bartek Foszmańczyk, Tigran Sargsyan, Tomek
Chomnicki, Szymon Grzesiak, Filip Malka, Filip Strzałkowski, Krzysztof Ciupiński,
Krzysztof Domagała, Adam
Gorczyński, Alan Mackiewicz, Jakub Biernacki.
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urowizja. Dla jednych
festiwal kiczu i muzycznej tandety, dla drugich
święto piosenki i przepustka
do sławy. II miejsce Edyty
Górniak w 1994 roku, ciepło
przyjęty występ Cleo i Donatana w 2014 roku i ubiegłoroczny sukces Michała
Szpaka zaostrzyły apetyty.
Media podsycają te emocje,

E

spekulując, kto w tym roku
pojedzie do Kijowa reprezentować nasz kraj.
Werdykt poznamy 11 lutego. Zanim to jednak nastąpi, w piątek TVP ogłosi listę
piosenek, które powalczą o
ten przywilej. Naszą uwagę
zwróciły dwie propozycje
związane z Knurowem.
„Chcę tam z Tobą być” to

dzieło Michała Kacprzaka,
kompozytora, producenta
muzycznego, autora tekstów
oraz scenarzysty i producenta teledysków, napisane specjalnie dla Paulli. Owocem
ich kilkuletniej współpracy
są takie piosenki, jak „Kocham Cię dalej” i „Nigdy o
Tobie nie zapomnę”. Najnowsza to nastrojowa balla-

da z chwytliwym refrenem,
pozwa lająca piosen ka rce
pokazać szerokie spektrum
możliwości wokalnych. To
też dowód na to, że knurowianin nie zamyka się na
różne gatunki muzyczne.
Dodajmy, że pod szyldem
Kacprzak Sound tworzy dla
artystów z kręgu muzyki alternatywnej, pop i hip-hop.
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W ubiegłym tygodniu
odbyła się premiera singla
Paulli, połączona z występem w „Dzień Dobry TVN”.
Teledysk do piosenki obejrzało już pół miliona internautów.
Na przeciwległym biegunie jest rockowa piosenka
„There’s an Angel” śpiewana
przez tercet ZEE GASH &
WOLF, czyli Zenona Boczara, Michała Gasza i Grzegorza Wilka. Propozycja
natychmiast wpada w ucho,
przywodząc na myśl dynamiczne utwory zespołów U2
czy Bon Jovi.
Michała nie trzeba nikomu przedstawiać: laureat
„Szansy na Sukces”, uczest-

nik opolskich „Debiutów”,
solista oratoriów Piotra Rubika i Zbigniewa Książka.
W Knurowie znany przede
wszystkim z zespołu Apogeum, udziału w charytatywnych przedsięwzięciach i
wspólnych koncertów z tenorem Adamem Sobierajskim.
Czy występ w tercecie będzie
dla niego równie fartowny?
Wśród kon k u rentów
nie ma na razie faworytów,
ani też wielkich nazwisk. O
udział w Eurowizji chcą powalczyć m.in. Mateusz Maga
(znany z programu Top Model), Kaja Paschalska, Alicja
Ruchała (modelka), Madox i
Gosia Andrzejewicz...
/pg/
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elenowela o sześciu lekarzach różnych specjalizacji, stawiających w zawodzie
pierwsze kroki, zadebiutowała na antenie przed rokiem.
Kamery śledziły nie tylko
ich pracę w szpitalach, ale
też życie prywatne. Bohaterowie często mierzyli się z
trudnymi przypadkami oraz
dylematem: zostać w kraju
czy emigrować. Po obejrzeniu
serialu niejeden widz nabrał
zaufania do służby zdrowia,
doceniając oddanie i zaan-

T
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gażowanie młodych lekarzy.
Produkcja na tyle się spodobała, że zyskała nominację
do Telekamer Tele Tygodnia
w kategorii serial fabularno-dokumentalny, a w marcu
na antenie TVP wyemitowane
zostaną nowe odcinki drugiej
serii.
Zobaczymy w nich m.in.
Agnieszkę Burkacką, przyjmującą m.in. w Śląskim Centrum Medycyny Inwazyjnej
AdwanceMed w Nieborowicach. Gliwiczanka otrzy-

mała dyplom, tytuł lekarza
medycyny oraz uprawnienia
do wykonywania zawodu w
2011 roku. Doświadczenie
w pracy z pacjentem zdobyła podczas specjalizacji na
Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Centrum Pediatrii im.
Jana Pawła II w Sosnowcu.
Pasjonatka medycyny estetycznej, specjalizująca się w
zabiegach odmładzających i
poprawiających estetykę ciała: leczy blizny potrądzikowe
i pooperacyjne, powiększa

piersi, usuwa nadmiar tkanki
tłuszczowej, wykonuje zabiegi
bezoperacyjnego liftingu.
W serialu będzie pomagać
małym pacjentom z Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w Katowicach, spełni
nawet marzenie jednego z
nich, umożliwiając wbicie
wenflonu komuś innemu. Pokaże siłę charakteru w ekstremalnym biegu Runmageddon
i zaserwuje swoje popisowe
danie - sernik z bezą.

Barbara i Eugeniusz Wilczak kolejny już raz „nakręcili się” na pomaganie Laurze i przywieźli ze Szczygł
owic worek pełen plastikowych nakrętek.
- Trochę się tego uzbierało - śmieje się pan Eugeniusz. - Niby nic, ale Laura na pewno będzie mieć z
nich
pożytek.
Informacja własna wydawcy
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