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Knurów

Płonął na parkingu

Gierałtowice

Włam

W pożarze samochodu przy ulicy Ułanów zostały
uszkodzone także trzy inne auta zaparkowane w pobliżu

Kara pewna jak w banku
Zaciągała kredyty, posługując się
fałszywymi oświadczeniami co do
zatrudnienia i uzyskiwanych zarobków. Teraz 44-latce z Knurowa grozi
8 lat więzienia.
Funkcjonariusze z wydziału do
walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach zatrzymali knurowiankę,
która w 2016 roku dopuściła się kilku

Knurów

Knurów. Trwa nabór do jednostki

Bezbłędne

Kto chętny
do Straży Miejskiej

Cztery osoby mogą otrzymać pracę
w knurowskiej Straży Miejskiej. Nabór do
jednostki potrwa do poniedziałku, 6 marca
„stanowisko urzędnicze aplikanta” może się ubiegać osoba
mająca obywatelstwo polskie, która
spełnia kilka warunków, m.in.:
ukończyła 21 lat, posiada co najmniej
wykształcenie średnie, korzysta z
pełni praw publicznych, ma nieposzlakowaną opinię, jest sprawna
fizycznie. Powinna też posiadać
prawo jazdy (kat. B), mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
radzić sobie z obsługą komputera i
znać regulacje prawne (m.in. kodeks
wykroczeń, kodeks karny, prawo o
ruchu drogowym).
Atutami mogą też być kursy i
szkolenia specjalistyczne (bezpieczeństwo, ochrona ładu i porządku
publicznego), znajomość topografii
Knurowa, doświadczenie zawodowe
w służbach mundurowych, umiejętność radzenia sobie w stresie. Znaczenie ma charakter – pracowitość,
sumienność, operatywność, odpowiedzialność i kreatywność.

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Irenie Sidor
z powodu śmierci

W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 odbył się niedawno
Miejski Konkurs Ortograficzny.
Uczestnicy musieli zmierzyć się z
wieloma ortograficznymi „pułap-

Knurów

Służba nie jest łatwa – ani psychicznie, ani fizycznie. Trzeba się
liczyć z koniecznością pracy w systemie trzyzmianowym, w każdych
warunkach pogodowych, niekiedy
w sytuacjach stresu, wynikającego z
narażenia życia.
Zakres obowiązków jest spory.
To m.in. ochrona spokoju i porządku
w miejscach publicznych, zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof
lub wypadków, konwojowanie dokumentów wartościowych, kontrola
ruchu drogowego.
Kandydaci przejdą testy pisemny
i sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną. Nabór trwa do
6 marca.
Informacje szczegółowe można
znaleźć na stronie internetowej
www.knurow.bip.info.pl (zakładka:
„Ogłoszenia o naborze pracowników” => „Ogłoszenia”).

nekrolog

jb

Knurów

oprac. MiNa

O

oraz częściej celem złodziei są
domy jednorodzinne. Tydzień
temu amatorzy cudzej własności
grasowali w Gierałtowicach. Policja
apeluje o czujność!

20 lutego około godz. 5.30 policja otrzymała zgłoszenie o włamaniu do domu jednorodzinnego
przy ul. Śląskiej w Gierałtowicach.
Nieznany sprawca wyłamał drzwi
balkonowe, następnie wszedł do
środka i przeszukał pomieszczenia.

Foto: JRG Knurów

D

o zdarzenia doszło w sobotę późnym wieczorem. Około godz. 23
przypadkowe osoby, na jednym z
osiedlowych parkingów zauważyły, że w
stojącym tam samochodzie wywołał pożar. Natychmiast wezwały straż pożarną.
Gdy ta przybyła na ul. Ułanów, nissan
primera był cały w ogniu. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i ugasili pojazd
będący źródłem pożaru, a także trzy inne
samochody, na które żywioł zaczął się już
rozprzestrzeniać (opel astra, ford focus i
citroën c3). Akcja trwała 41 minut. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie
instalacji elektrycznej, jednak ostatecznie
sprawę ma wyjaśnić policyjne dochodzenie
i opinia biegłych. Właściciel nissana oszacował straty na 4 000 zł, straty posiadacza
opla to 6500 zł, podobna szkoda dotyczy
forda. Najmniej zniszczony został citroen
(ok. 100 zł).

C

Wyniósł 1 500 euro i złotą biżuterię.
Straty są w trakcie ustalania. Złodzieja szuka Komisariat Policji w
Knurowie.
Włamywacze zwykle działają w
godz. 2-5 w nocy, w porze najgłębszego snu domowników. Wcześniej
sprawdzają, czy warto kraść: obserwują mieszkańców, zaglądają na
media społecznościowe, rozmawiają
z sąsiadami. Zdarza się też, że sami
opowiadamy przygodnym osobom
o cennych rzeczach w domu. Warto
więc dmuchać na zimne i w porę się
zabezpieczyć – zamontować alarm,
kupić psa i przede wszystkim, nie ufać
obcym, którzy wypytują o nasz dom.

/bw/

Dym pod
kontrolą

oszustw i wyłudzeń. Na podstawie
fałszywych oświadczeń wyłudziła
z dwóch banków 20 tys. zł na zakup
sprzętu rtv, zaś od operatora telefonii
komórkowej co najmniej trzy telefony komórkowe.
44-latka może spędzić za kratami nawet 8 lat.
oprac. /g/

kami”, jakie przygotowali dla nich
organizatorzy.
W klasach IV bezkonkurencyjna była Sonia Siudak z MSP-3,
mistrzem ortografii w kategorii
klas V została Emilia Domiszewska
(MSP-1), a wśród klas VI zwyciężyła Wiktoria Słaboń (MSP-9).
Gratulujemy!
/g/

informacja

W ostatnich dniach
Straż Miejska
kilkakrotnie
podejmowała
interwencje po
zgłoszeniach o mocno
dymiących kominach

M

ieszkańcy zwracają uwagę na
kopcące – ich zdaniem przesadnie – kominy. W ubiegłą środę
rano do SM dotarło zgłoszenie o
„czarnym duszącym dymie” wydobywającym się z domu na posesji
przy ul. Wzgórze. Strażnicy udali
się na miejsce i przeprowadzili
kontrolę kotłowni. Nie stwierdzili
spalania odpadów.
Podobna skarga wpłynęła do
Straży w sobotni wieczór. Tym
razem chodziło o dym z komina
jednego z lokali gastronomicznych
przy ul. Szpitalnej. Mundurowi w
obecności palacza skontrolowali
kotłownię. Także i w tym przypadku nie stwierdzili spalania
odpadów.
/bw/

składają
Dyrekcja oraz pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Ośrodka Wsparcia w Knurowie
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Knurów

Antena za darmo,
a kablówka już nie?
Za telewizję, za sprzątanie klatki schodowej
– kolejne opłaty dołączane do czynszu mocno
irytują naszego Czytelnika. Do zwolnienia
z pierwszej opłaty nie mamy podstaw prawnych,
a wprowadzenie drugiej jest wolą większości
mieszkańców bloku – odpowiada spółdzielnia
kiedy program telewizyjny dostarcza zewnętrzna, prywatna firma,
tak już być nie może, bo wówczas
opłatami za używanie kablówki
przez państwa Gr utzmacherów
byliby obciążeni sąsiedzi. Podstawowa opłata jest, co prawda, stosunkowo niewielka (kilka złotych
miesięcznie), jednak w tej sprawie
obu stronom chodzi chyba raczej o
zasadę niż o pieniądze.
Być może podstawą kompromisu staną się słowa prezesa gliwickiego Koła Polskiego Związku
Niewidomych (Ok ręg Ślaski w
Chorzowie). Ireneusz Lutecki tak
skomentował opisaną przez nas
sytuację:
- Jeżeli chodzi o podstawowe
programy dostępne w telewizji
naziemnej, osoby niewidome są
ustawowo zwolnione z opłat abonenckich. Dostawca może sobie
jedynie zażyczyć miesięcznej opłaty
za potencjalne naprawy, konserwację czy zużywanie instalacji, to
niewielka kwota, parę złotych.

Bez zebrania,
bez pieczątki

Inną sprawą mieszkaniową,
która irytuje pana Zbigniewa, jest
zmiana w regulacji utrzymania
czystości klatek schodowych. Ma
zastrzeżenia do sposobu podjęcia
decyzji (on sam nic nie wiedział o
planowanej zmianie, więc nie mógł
mieć na nią wpływu), a także do
formy powiadomienia o tej zmianie.
- Nagle znajduję kartkę, że od 1
lutego mam płacić 6 zł miesięcznie
na opłacenie sprzątaczki – opowiada pan Zbigniew. – Dlaczego
nie było w tej sprawie żadnego
zebrania? I czemu na tej kartce nie
ma żadnej pieczątki ani odręcznego
podpisu? Przecież każdy może sobie
wydrukować różne informacje i rzucić pod drzwi.
LWSM tł u macz y, że zgodnie z regulaminem takie kwestie
jak utrzymanie porządku klatki
schodowej są regulowane zgodnie
z wolą mieszkańców. To sami
mieszkańcy zbierają podpisy pod
wnioskiem i jeśli większość z nich
opowie się „za”, wówczas zmiana
zostaje wprowadzona. Tak było i w
opisywanym wypadku – większość
mieszkańców budynku opowie-

informacja własna
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działa się za tym, by sprzątanie
powierzyć firmie.
- To mieszkańcy podejmują inicjatywę, zbierają podpisy, a my
jesteśmy tylko organizatorami, wykonawcami woli mieszkańców –
mówi prezes LWSM. – Podpisujemy
umowę i nadzorujemy, by to było wykonywane właściwie. To wszystko. A
co do formy informowania – rocznie
wysyłamy do naszych lokatorów
dziesiątki tysięcy pism. Opieczętowanie i podpisanie ich wszystkich
zajęłoby mnóstwo czasu. Zawsze
natomiast drukujemy naz wisko
osoby, do której można się zwrócić
w razie zastrzeżeń czy wątpliwości.
Powiadomień nie wrzucamy pod
drzwi, ale do skrzynek, ewentualnie
roznoszą je gospodarze domów. Tak
jest najtaniej i najprościej – wyjaśnia prezes Jurczyga.
MiNa

Osiem szwów

Przemoc domowa dotyka nie
tylko kobiet – matek, żon, córek.
W Pilchowicach syn zaatakował
ojca...

P

rzemoc zamknięta w czterech
ścianach boli najbardziej, szczególnie, jeśli doświadczamy jej od
osoby najbliższej. Rodzice rzadko
zgłaszają przypadki, gdy padają
ofiarami własnych dzieci. Wstydzą
się, nie chcą zaszkodzić „pociechom”– powodów jest kilka.
22 lutego około godz. 17 funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca Pilchowic. 30-letni mężczyzna
popchnął swojego ojca. 53-latek
upadł i mocno się potłukł. Ucierpiała przede wszystkim głowa.

Rana w okolicy ciemieniowo-potylicznej była na tyle głęboka,
że lekarze zmuszeni był założyć
osiem szwów.
Nie wiadomo, czy 30-latek odpowie za swój czyn.
- Wszystko zależy od tego, czy
ojciec złoży wniosek o ściganie –
tłumaczy komisarz Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. - Jeśli tak się się stanie,
30-lakowi grozi kara od 3 miesięcy
do 3 lat pozbawienia wolności.
jb

Knurów

Uwaga - oszuści!

LWSM ostrzega: po mieszkaniach krążą „fachowcy”
niemający nic wspólnego ze spółdzielnią

O

d pewnego czasu Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
otrzymuje od mieszkańców niepokojące sygnały. Otóż do drzwi
mieszkań pukają osoby utrzymujące, że na zlecenie LWSM prze-

prowadzają przegląd piecyków
gazowych. Jak łatwo się domyślić,
na odchodnym żądają opłaty za
wykonaną usługę. Spółdzielnia
informuje: ci fachowcy nie mają
z LWSM nic wspólnego. O wszelkich przeglądach i kontrolach

zlecanych przez LWSM, jak również o ich terminach i firmach je
wykonujących mieszkańcy są zawsze informowani poprzez wcześniejsze ogłoszenia umieszczane
na klatkach schodowych.
Oprac. MiNa

foto-migawka

- Poważne dachowanie busa na A4 na wysokości Żernicy przed zjazdem na DK-78
–poinformował Przegląd pan Michał. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu
na „nitce” autostrady w stronę Katowic. Wkrótce po wywrotce busa zaczął tworzyć
się korek. W ocenie naszego Czytelnika sięgał trzech kilometrów. Ale to nie był – jak
się okazało – jedyny problem. - W korku TIR uderzył w osobówkę na niemieckich
„blachach” – wyjaśniał nasz rozmówca. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe.
Chwilę później udało się nieco udrożnić drogę: ruch odbywał się pasem awaryjnym.
Przyczyny wypadku ustala Policja.
/bw/

Foto: Michał Marcisz

Ż

ona pana Zbigniewa ma I
grupę inwalidztwa – jest niewidoma. Z tej właśnie racji
państwo Grutzmacherowie przez
całe lata mogli bezpłatnie odbierać
program telewizyjny, korzystając z
anteny zbiorczej umieszczonej na
dachu bloku, w którym mieszkają.
We wrześniu 1998 roku ówczesny
Zarząd Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
zwolnił rodzinę z antenow ych
opłat doliczanych do czynszu. Sytuacja zmieniła się, kiedy LWSM
zastąpiła anteny zbiorcze telewizją
kablową. Wkrótce okazało się,
że – mimo niepełnosprawności
– za kablówkę trzeba płacić. Pan
Zbigniew i jego żona nie godzą
się na to, bo według nich osoby
niewidome są ustawowo zwolnione z wszelkich opłat abonenckich.
Przekonani o swojej racji, starają
się skłonić do jej uznania LWSM.
Jednak na próżno.
- Przecież udzielili nam zgody, że nie będą pobierali opłat, a
żonę zapewnili, że będziemy mieli
podstawowe programy – mówi
pan Zbigniew. – A teraz mówią,
że pismo nieważne. Nie chcemy
niczego szczególnego, chodzi tylko
o te kanały, które odbieraliśmy
dawniej. Nie obchodzi mnie, czy
to antena na dachu czy kablówka,
ale powinni nam puścić te programy. Tymczasem już od dwóch lat,
choć mamy kabel, to programów
nie mamy.
Tymczasem LWSM nie ma zamiaru zwolnić państwa Grutzmacherów z opłaty za kablówkę, bowiem, jak słyszymy, nie ma do tego
podstaw prawnych.
- Niewidomi są zwolnieni z abonamentu radiowo-telewizyjnego,
ale żadna ustawa nie zwalnia ich
z opłaty za kablówkę – zapewnia
prezes Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, Eugeniusz Jurczyga.
Jak wytłumaczyć fakt, że wcześniej ociemniała knurowianka była
zwolniona z opłat abonamentowych, a teraz już nie? Jak tłumaczy prezes Jurczyga, w czasach
anten zbiorczych, spółdzielnia
jako właściciel instalacji mogła
zrezygnować z pobierania opłaty
od niewidomej i jej rodziny. Ale od

Pilchowice
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Knurów. Sięgnij po dotację i wymień stary piec na nowy

Tysiące do wzięcia

Nawet 6 tys. zł dotacji z budżetu miasta można uzyskać przy
wymianie starego pieca c.o. na nowoczesny. To aż trzykrotnie
więcej niż dotychczas, a czterokrotnie niż kilka miesięcy temu.
Propozycja warta rozwagi. I w miarę szybkiej decyzji, bo ważność
oferty upływa za 2,5 roku

O

d lat Knurów należy do tej
połowy samorządów, które
udzielają dofinansowania
na proekologiczne inwestycje. Do
niedawna można było uzyskać do
1,5 tys. zł, a od września kwota ta
wzrosła do 2 tys. zł.
Wiele, niewiele, można się spierać, ale jednak warto było się starać.
W przeciągu ubiegłych czterech lat
z dofinansowania skorzystało 170
osób. Cała suma dotacji przekroczyła 250 tys. zł.
„Lepsze jest wrogiem dobrego”
– uznały władze miasta i zdecydowały, że należy wzmocnić zachętę. Na początku lutego prezydent
Adam Rams przedłożył Radzie
Miasta propoz ycję znacz ącego
podwyższenia kwoty dotacji do inwestycji służących poprawie jakości
powietrza. Radni poparli zmiany
i w połowie lutego przegłosowali
odpowiednią uchwałę. Dzięki temu
przed mieszka ńca mi K nurowa
otwiera się możliwość sięgnięcia po
dotację – nawet do 6 tysięcy złotych.

Co zmienia się na lepsze?
na:

Dotacja może być przeznaczona

podłączenie budynku do
sieci cieplnej – w wysokości 60 proc.
poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł za
jeden podłączony lokal mieszkalny;
za kup i monta ż energooszczędnych kotłów c.o. opalanych
gazem, olejem opałowym lub zasilanych energią elektryczną, ogrzewania elektrycznego - w wysokości 60
proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł;
zakup i montaż niskoemisyjnych retortowych kotłów c.o. na
paliwo stałe, z jednym paleniskiem
– retortą lub kotłów c.o. opalanych
biomasą – również w wysokości 60
proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł.
Ale uwaga: kocioł musi spełniać
kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane urządzeniom małej mocy klasy 5, potwier-

dzone aktualnym certy f ikatem
energetyczno-emisyjnym, wydanym
przez akredytowane laboratorium.
Wyższa dotacja obejmuje również zakup i montaż urządzeń do
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dla potrzeb:
wytwarzania ciepłej wody
użytkowej – w wysokości 60 proc.
poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł;
ogrzewania budynku mieszkalnego - w wysokości 60 proc.
poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł;
wytwarzania ciepłej wody
użytkowej oraz ogrzewania budynku mieszkalnego - w wysokości
60 proc. poniesionych kosztów
kwalifikowanych, ale nie więcej niż
6 tys. zł.
Co bardzo istotne, wnioski przyjmowane są do 31 października każdego roku kalendarzowego. Natomiast
dotacja z budżetu miasta - w wysokości określonej uchwałą - przyznawana
będzie na wnioski złożone do 31 paź-

Zapalą na pokaz

Przymierzasz się do domowej
inwestycji – super, ale... nie kupuj
kotła (ani niczego innego)! Najpierw
załatw formalności. To bardzo ważna kolejność...
Osoby ubiegające się o dotację
muszą złożyć pisemny wniosek
w knurowskim Urzędzie Miasta.
Wzory dokumentu dostępne są w
Biurze Podawczym UM (ul. Ogana
5, parter) i na stronie internetowej
www.knurow.bip.info.pl (zakładka:
dotacje na przedsięwzięcia proekologiczne).
Powtarzamy: wniosek należy
złożyć przed zakupem i montażem urządzenia grzewczego

Lasy mają
przerąbane?

Jak rozpalać w piecu metodą „od góry”? Jeśli nie wiesz albo
nie jesteś do tego przekonany, przyjdź na pokaz, który odbędzie
się w niedzielę, 5 marca, przed ratuszem

N
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Najpierw biurokracja,
potem inwestycja

Bogusław Wilk

śladem naszych publikacji

Knurów. Niedziela, godz. 9.30: prezentacja palenia w piecu c.o. metodą „od góry”

adal 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).
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.

dziernika 2019 roku. To oznacza, że
jest nieco ponad 2,5 roku, by „załapać
się” na gminne dofinansowanie. Czas
szybko biegnie, więc lepiej starać się
jak najszybciej niż czekać na ostatnią
chwilę...

lub przed podłączeniem do sieci
cieplnej.
Do wniosku należy dołączyć
oświadczenie o posiadanym prawie
do nieruchomości lub wyciąg z ksiąg
wieczystych. Jeśli wnioskodawca nie
jest wyłącznym właścicielem budynku
(lokalu), potrzebna będzie zgoda właściciela (współwłaścicieli). Na zmianę
sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego musi się też zgodzić zarządzający
budynkiem – to w przypadku, gdy
zarząd nie jest wykonywany przez
właściciela budynku.
Dodatkowo do wniosku należy
dołączyć w przypadku:
ogrzewania elektrycznego warunki dostawcy energii,
ogrzewania gazowego – pozwolenia na wykonanie instalacji
gazowej wewnętrznej,
kotła olejowego, kotła na
paliwo stałe, biomasę – aktualne
świadectwo potwierdzające warunki
ekologicznego spalania w danym
typie kotła.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku
jest podstawą do zawarcia umowy.
Umowa określa przeznaczenie i kwotę
dotacji, a także termin i sposób rozliczenia zadania objętego dotacją oraz
termin wykorzystania dotacji.
Dotacja przysługuje raz na 10
lat. Wbrew pozorom procedura nie
jest skomplikowana. Warto spróbować.
Masz pytania, wąt pliwości?
Skontaktuj się z Urzędem Miasta.
Szczegółowych informacji udziela
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska (tel. 32 339 22 99).

Nadal nie jesteś przekonany? Jeśli możesz, przyjdź
na specjalny pokaz, który 5 marca odbędzie się przed
knurowskim ratuszem. Będzie wówczas okazja naocznie poznać zasady rozpalania metodą „od góry”,
dopytać, rozwiać wątpliwości. Prezentacja pozwoli
dokonać oceny, który sposób – „od góry” czy „od
dołu” – jest korzystniejszy dla środowiska (ale też
mniej kłopotliwy).
Do udziału w pokazie zapraszają organizatorzy:
knurowski Urząd Miasta i organizacja „Rybnik bez
dymu”.
Początek o godz. 9.30.
/bw

- „Był las, nie było was - i nie
będzie was, będzie las” - te słowa
Prymasa Wyszyńskiego kieruję do
wszystkich, którzy w ostatnich miesiącach tak ochoczo zabrali się za
wycinkę drzew. Niech się opamiętają!
Dawno temu wycięto w pień
większość drzew rosnących przy ul.
Niepodległości i Dworcowej, tłumacząc się względami komunikacyjnymi. Co w zamian? Figa z makiem.
Wracając z kościoła zauważyłam,
że teraz przy ul. Szpitalnej ktoś oznaczył 13 drzew do wycinki. Na skwerze
przy budynku starego NOT też kilka
drzew już ubyło. Szkoda, że panowie nie palili się tak do sprzątnięcia
połamanych drzew, kiedy obaliła je
wichura.
Po co to wszystko? Czy naprawdę
chcemy zrobić z Knurowa betonową
pustynię?
Od przyjaciółki z Żernicy słyszałam, że i tam ktoś wpadł na szalony
pomysł wycięcia wszystkich drzew
przy ul. Gliwickiej. Niby są zagrożeniem dla kierowców. Niech szanowni
kierowcy jeżdżą wolniej, to nie będzie
wypadków. Jak to się mówi? Złej
baletnicy przeszkadza nawet rąbek
u spódnicy...
M. ze starego Knurowa

- Dziękuję, że poruszyliście temat wycinki lasu w Nieborowicach.

Spodziewałem się takich tłumaczeń
nadleśnictwa. Rzecznik to powinien
się wypowiadać w temacie rzek lub
raczej w kwestii lania wody.
Jak nie wiadomo o co chodzi, to
chodzi o pieniądze. Dla pani Zalewskiej na nowe podręczniki i dla pani
Rafalskiej na 500+...
Józef

Koty za płoty?

- Szanowny Panie z Redyny, pociep Pan tę mowę nienawiści, bo koty
głosu nie mają, i sięgnij po melisę. Tak
ja to czynię po Pana bulwersującej
wypowiedzi.
U nas mamy podobnych Panu:
są zniesmaczeni odchodami kotów,
tylko dlaczego nie widzą tego, co po
stopniałym śniegu jest na trotuarach
po psach? Szok! Trzeba iść slalomem.
I kto to posprząta? Po co są ustawione specjalne kosze? Chyba tylko ku
ozdobie...
Odnoszę wrażenie, że Szczygłowice pod tym względem to faktycznie „drugi sort”. Ostatnio często
bywam w szpitalu w Knurowie i w
przychodni na ul. Koziełka, a tam
albo piesków nie mają, albo po nich
sprzątają.
Często maszeruję ul. Miarki,
Grzonki, Stawową. Byłam ostatnio
w Pilchowicach i co widzę? Czyste
ulice, trotuary, a więc tam mogą, a
Szczygłowice nie?
Krystyna
not. /g/
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Szczygłowice

Przesiadka do XXI wieku
Urząd Miasta zakończył konsultacje społeczne
w sprawie budowy centrum przesiadkowego
w Szczygłowicach. Wyniki były do przewidzenia

„Łatwo to się nie da zrobić nic...”
- napisał ktoś sprayem w poczekalni
zajezdni autobusowej przy ul. Lignozy. Ostatnich kilkanaście lat to
potwierdza.
Wieczystym użytkownikiem
gruntu, na którym znajduje się
przystanek, była Kompania Węglowa S.A. (obecnie Jastrzębska Spółka
Węglowa). KW SA kilkukrotnie
próbowała sprzedać teren. Chętnych
jednak brakowało.
Zainteresowane gruntem pod
zajezdnią było miasto. Liczyło, że
uda się przejąć teren bez kosztów.
Nadzieje uzasadnione, biorąc pod
uwagę, że sporo pieniędzy trzeba
by było wydać na przywrócenie
tekst sponsorowany

przystanku do dobrego stanu. Jednak spółka nie chciała pozbywać
się majątku za darmo. Propozycja,
by podzielić teren i przekazać część
samorządowi pod pętlę autobusową,
też nie znalazła entuzjastów.
W tej sytuacji miasto zdecydowało o wybudowaniu nowej pętli
autobusowej w sąsiedztwie „Biedronki” przy ul. Parkowej.
Przeszło tydzień temu zakończyły się konsultacje w tej sprawie.
W elektronicznej ankiecie wzięło
udział 225 osób. Zdecydowana większość (92 proc.) opowiedziała się za
pomysłem wybudowania centrum
przesiadkowego. Ponadto zgłoszono
też wiele cennych uwag, wniosków i

opinii dotyczących planowanej inwestycji. Większość uwzględniono już
na etapie projektowania.
Gmina zamierza wybudować
centrum przesiadkowe w latach 20172018. Projekt zakłada wzniesienie
budynku poczekalni autobusowej,
budowę placu autobusowego z miejscami postojowymi (także dla osób
niepełnosprawnych) i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Parkowej. Centrum
będzie wyposażone w elektroniczne
rozkłady jazdy, automaty biletowe,
stojaki na rowery, bezpłatną toaletę.
Teren będzie oświetlony i objęty
monitoringiem.
/g/
wizualizacja: arch. UM Knurów

SŁUCH nieIDEALNY

reklama

3 marca – Światowy Dzień Ochrony Słuchu
głośno oglądasz telewizję? Masz mikrofony koncentrują się na mowie,
SŁUCH STATYSTYCZNIE
Zgodnie z wynikami Narodowego
Spisu Powszechnego w Polsce problem
niedosłuchu dotyczy ponad 6 mln osób.
Niemal połowa osób po 50 roku życia
ma kłopoty ze zrozumieniem rozmowy
w hałasie, a wśród osób starszych na
niedosłuch cierpi aż 74% badanych.
Niedosłuch nie jest już wyłącznie domeną seniorów, dotyka także młodzież
i małe dzieci. Już co czwarty polski
nastolatek ma kłopoty ze słuchem –
wynika z danych zebranych podczas
Narodowego Testu Słuchu.
Dlaczego słyszymy coraz gorzej?
Pierwszą przyczyną nabytego
niedosłuchu jest starzenie się społeczeństwa, co jest procesem nieunik niony m. Drugim powodem
jest wszechobecny hałas: godziny
spędzone ze słuchawkami w uszach,
spacery po ruchliwych i gwarnych
ulicach, harmider podczas koncertów
i imprez, praca w fabryce przy głośno
pracujących urządzeniach.
Światowa Organizacja Zdrowia
szacuje, że aż 1/10 ludzi na całym
świecie jest codziennie wystawiana na
uciążliwe dźwięki, które mogą powodują stałą degradację słuchu.

NADSTAW USZU

Twoi bliscy irytują się, że zbyt

wrażenie, że Twoi rozmówcy mówią
niewyraźnie przez telefon? Słyszysz
dźwięk w głośnym środowisku, ale
nie jesteś w stanie zlokalizować jego
kierunku? Odczuwasz brzęczenie,
bądź szumienie w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ

Ludzki układ słuchowy jest bardzo złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie wystarczy po prostu założyć
dowolny aparat słuchowy, włączyć go
i ustawić głośność. Aby jak najlepiej
wykorzystać słuch, należy zacząć od
wizyty u specjalisty. Zbada on słuch,
wypyta o styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie najlepsze rozwiązanie. Badanie słuchu jest bezbolesne,
szybkie i bezpłatne. Często skutecznym rozwiązaniem otwierającym
drzwi do świata dźwięków, które
wydawały się bezpowrotnie utracone,
może okazać się aparat słuchowy.

APARAT
NIE TAKI STRASZNY

W Polsce aparaty słuchowe, bez
względu na wiek oraz rodzaj niedosłuchu są refundowane przez NFZ
oraz alternatywnie przez PCPRy.
Współczesne aparaty słuchowe to
maleńkie cuda techniki. Ich czułe
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jednocześnie wytłumiając hałasy
otoczenia. Mogą one być regulowane
za pośrednictwem smartfona, współpracują też z wieloma innymi urządzeniami elektronicznymi, z których
korzystamy na co dzień. Są prawie
niewidoczne lub zminiaturyzowane
do eleganckich i estetycznych kształtów, a ich obsługa jest bardzo prosta.
Aparaty słuchowe dopasowane
do możliwości słuchowych i potrzeb
pacjenta pomagają słyszeć optymalnie w różnych sytuacjach i w każdych warunkach akustycznych. Ich
noszenie powoduje mniejszy wysiłek
słuchowy, łatwiejsze zapamiętywanie
oraz lepsze rozumienie mowy nawet
w głośnym otoczeniu. Pozwalają również zlokalizować źródło dźwięku,
co znacznie podnosi bezpieczeństwo
użytkowników.
Noszenie ich zapobiega dalszej
degradacji słuchu, zwiększa komfort
słyszenia, a tym samym funkcjonowania osób niedosłyszących. Zaczynają czuć się bezpieczniej, wraca ich
pewność siebie oraz radość życia.
Na naszym słuchu polegamy
w wielu różnych sytuacjach życiowych, dlatego nie zapominajmy go
cenić i chronić.
5
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Knurów. Wyrok sądu w sprawie wygaszenia mandatu radnego Marka Sanecznika

śladem naszych publikacji

WSA oddala
skargę radnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił
skargę radnego Marka Sanecznika na uchwałę
knurowskiej Rady Miasta dotyczącej wygaszenia jego
mandatu radnego

W

listopad zie ubieg łego
roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie
w ygaśnięcia ma ndatu rad nego
Marka Sanecznika. Był to rezultat
postępowania, którego początek
sięga przełomu wiosny i lata 2016
roku.
Prz y pomnijmy. Pod koniec
czerwca do Rady Miasta wpłynęło
pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydział Nadzoru
Prawnego zawiadamiał w nim, że
do ŚUW trafiło zgłoszenie, iż radny
Marek Sanecznik „nie zamieszkuje
na terenie gminy Knurów i zachodzi
ewentualny brak prawa wybieralności w dniu wyborów lub utrata
tego prawa w trakcie kadencji Rady
Miasta”.
W anonimowym zgłoszeniu „Z
wiarą w dobrą zmianę Mieszkańcy
Czerwionki-Leszczyn” donosili, że
radny mieszka z rodziną w Czerwionce-Leszczynach w jednorodzinnym domku.
Oznajmiając RM o sprawie Śląski
Urząd Wojewódzki zwrócił się do
niej „o zbadanie, czy radny Marek
Sanecznik posiadał w dniu wyborów
i czy nadal posiada prawo wybieralności do Rady Miasta w Knurowie”,
a następnie o „niezwłoczne poinformowanie o wynikach prowadzonego
reklama

przez Radę postępowania wyjaśniającego”.
We wrześniu Rada Miasta zleciła Komisji Rewizyjnej kontrolę
w zakresie legalności sprawowania
mandatu przez radnego. Komisja,
po analizie zgromadzonej dokumentacji i wysłuchaniu wyjaśnień
radnego „uznała, że jego stałe miejsce
zamieszkania znajduje się w Czerwionce-Leszczynach [nazwa ulicy],
gdyż tam zlokalizowane jest jego
centrum życiowe (...)”.
Radny Marek Sanecznik nie zgodził się z puentą Komisji Rewizyjnej.
Wyraził przekonanie, że Rada Miasta nie ma merytorycznych podstaw
do wygaszenia mandatu.
- W moim przekonaniu Komisja
Rewizyjna Rady Miasta w Knurowie
nie przeprowadziła postępowania
wyjaśniającego w sposób wyczerpujący – argumentował. – Zebrany w
sprawie materiał dowodowy należy
uznać za niezupełny, zaś konkluzja
postawiona na jego podstawie siłą
rzeczy jest błędna.
Apogeum dyskusji w tej kwestii
miało miejsce podczas listopadowej
sesji Rady Miasta. Podsumowaniem
długiej i kosztującej wiele nerwów
wszystkich uczestników sprawy było
głosowanie nad uchwałą. Uczestniczyło w nim 20 radnych (Marek

Sanecznik poprosił o wyłączenie z
głosowania). Za wygaszeniem mandatu radnego opowiedziało się 16
radnych, przy jednym głosie przeciw
i trzech głosach wstrzymujących się.
Podjęcie uchwały nie kończyło
procedury. Zainteresowanemu przysługiwała skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Radny Sanecznik skorzystał z
tej możliwości.
Rozprawa odbyła się 14 lutego
w siedzibie WSA. Rozstrzygnięcia
jednak wówczas nie poznaliśmy. Sąd,
po wysłuchaniu prawników obydwu
stron, zapowiedział, że ogłoszenie
wyroku nastąpi w poniedziałek, 27
lutego. Tak też się stało.
WSA oddalił skargę radnego
Marka Sanecznika. Tuż po ogłoszeniu wyroku sąd odniósł się do
sentencji. Po omówieniu meritum
sprawy ocenił, że Rada Miasta nie
mogła podjąć innej uchwały.
- Sąd nie dopatrzył się żadnych
nieprawidłowości w podjęciu uchwały
przez Radę Miasta – usłyszeli zebrani w sali rozpraw.
Wyrok nie jest prawomocny.
Kolejną instancją – jeśli któraś ze
stron zechce do niej się odwołać
– jest Naczelny Sąd Administracyjny.
/bw/

- Bardzo ciekawa i nader smutna
historia. Panu Januszowi zapewne
w niebiosach wszystko jedno, czy ma
niepozorną mogiłę, czy okazały nagrobek. W końcu każdy ma świadomość, że „z prochu powstaje i w proch
się obróci”. Jednak dla nas, żyjących,
nie powinno być to obojętne. Tak mi
się przynajmniej wydaje. Jeśli twórcy
przepisów nie przewidzieli takiej
sytuacji, jak opisywana, to może
próbować te przepisy zmienić. Jak?
Nie mam pojęcia, jestem „zwykłą”
mieszkanką, ale na przykład posłowie
mogliby się tą sprawą zainteresować.
W końcu to oni tworzą przepisy i
mają wpływ na to nasze prawodawstwo, w tym przypadku dość „kulawe”. Jeśli niektóre ustawy potrafią
napisać, przedyskutować i przyjąć w
kilka dni, to może i ten problem dałoby się załatwić od ręki. Póki co, jest
to dla mnie niepojęte, że trzeba szukać jakichś sztuczek prawnych, żeby
państwo postawiło choćby skromny
pomnik swojemu obywatelowi, który
tyle temu państwu zostawił pienię-

Foto: Justyna Bajko

Umarł bogaty, pochowany jak biedak

dzy. Bardzo mnie ta historia obeszła,
nie przestaję o tym myśleć. Próbujcie,
proszę, znaleźć jakieś rozwiązanie.
Mocno temu kibicuję ja, podobnie
moi znajomi. Jeśli się nie uda, napiszcie o tym, jesteśmy gotowi się za to
zabrać od innej, obywatelskiej strony.
Nie można tego tak zostawić...
Marzena
Not. bw

Wilcza. Inwestycje na drogach

Wysoka do remontu
W Gminie Pilchowice urzędnicy planują
przebudowę kilku ulic, m.in. ul. Wysokiej
w Wilczy

Z

imowy klimat nie sprzyja drogowym pracom, dlatego wraz
ze zbliżającym się ociepleniem na
ulicach znowu pojawią się robotnicy i... utrudnienia.

Kolejna droga, która przejdzie
remont, jest ul. Wysoka w Wilczy.
Pierwszy etap prac obejmie m.in.
przebudowę pełnej konstrukcji
jezdni, wykonanie zjazdów i po-

bocza oraz umocnienie rowu. Po
przebudowie ulica będzie miała
3,5 metra szerokości.
Remont rozpocznie się wiosną, potrwa kilka miesięcy. Trwa
postępowanie przetargowe. O
wyborze wykonawcy dowiemy
się wkrótce.
jb

Uwaga, rodzice!

Ruszają zapisy do żłobka
Przez cały marzec w knurowskim żłobku trwa nabór na
rok 2017/2018. Co ważne – karty zgłoszeń muszą złożyć
ponownie także te osoby, których dzieci miały uczęszczać
do placówki od stycznia 2017 roku

Z

informacja własna wydawcy
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apisy rozpoczęły się 1 marca
i potrwają do końca miesiąca. O złożenie karty zgłoszeń
proszeni są rodzice lub opiekunowie wszystkich dzieci, które
miałyby korzystać ze żłobka w
roku 2017/18. Dotyczy to także
tych, którzy złożyli już karty w
ubiegłorocznym naborze, z myślą
o miejscach w nowym budynku
placówki. Ze względu na okoliczności, które uniemożliwiły
otwarcie nowo budowanego żłobka w planowanym styczniowym
terminie, dyrekcja prosi tych,
którzy nadal są zainteresowani
korzystaniem z usług placówki, o
ponowne zgłoszenie.
Dok ładny termin otwarcia
nowo budowanego budynku nie

jest jeszcze określony – zostanie
podany w późniejszym terminie.
Można jednak liczyć, że nastąpi
to przed 1 września. W takim wypadku 72 nowych dzieci placówka
mogłaby przyjąć już przed końcem wakacji (jeśli takie życzenie
wyrażą rodzice w karcie zgłoszenia). 1 września zaś pojawią się
kolejne 23 miejsca – zwolnione
przez maluchy uczęszczające do
żłobka w roku 2016/17. Po oddaniu
do użytku nowej siedziby żłobek
powiększy się czterokrotnie – zamiast, jak dotąd, 24, pomieści aż
96 dzieci.
Karty zgłoszenia, a także zasady rekrutacji są dostępne przez
cały marzec w Żłobku Publicznym w Knurowie (ul. Lotników

3); można je ta k że pobrać na
stronie internetowej (www.zlobek.knurow.edu.pl). Wypełnioną
kartę należy złożyć osobiście w
siedzibie Żłobka Publicznego w
Knurowie przy ul Lotników 3.
Termin upływa 31 marca 2017
roku o godz. 15.00. Kolejność
zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji.
- W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: osobiście,
telefonicznie (32 4419743) lub
za pomocą poczty internetowej:
zlobekknurow@wp.pl – zachęca
dyrektor Żłobka Publicznego w
Knurowie, Małgorzata Dorabiała.
oprac. MiNa
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Publiczność dała się
uwieść magii operetki

Szczygłowice. Kultura

Dusza śpiewa!
W niedzielny wieczór „Karnawałowe rendez-vous”
przyciągnęło do Domu Kultury w Szczygłowicach
miłośników muzycznej rozrywki w stylu retro

W

ostatnią niedzielę tegorocznego karnawału w
sali widowiskowej DK
widzowie mieli okazję do przeżycia
wieczoru tak radosnego, że uśmiech
niemal nie schodził im z ust. Koncert złożony z przebojów operetki
i musicalu wprawił odbiorców w
doskonały nastrój. Nic dziwnego
– operetka to świat nieco bajkowy,
barwny i strojny, lekki i pełen wdzięku. Króluje tu uśmiech i miłość, a jeśli
nawet pojawiają się kłopoty, wszystko
kończy się dobrze. Z drugiej strony, ta
kraina wbrew pozorom jest bardzo
ludzka – sympatyczni bohaterowie
nie są pozbawieni słabości, a w ich
emocjach widz łatwo odnajdzie własne. Wystarczy poddać się urokowi
melodii w stylu retro. Melodii lekko
brzmiących, choć przecież wcale niełatwych do wyśpiewania. A śpiewali
tego wieczoru: sopranistka Edyta Nowicka oraz dwaj tenorzy, Kamil Roch
Karolczuk (rodowity knurowianin) i
Marcin Grzesiczek, przy akompaniamencie Tomasza Marcola (fortepian).

Dowcipną konferansjerką zabłysnął
Michał Czaplicki.
„Wiedeńska krew”, „Brunetki, blondynki”, „Wielka sława to
żart” „I Feel Pretty”, „Time To Say
Goodbye” – przeboje operetki i
musicalu profesjonalnie i z pasją wykonane przez młodych wykonawców
brzmiały świeżo, choć wciąż klasycznie. Wykonawcy zabrali widzów
w podróż w czasie i przestrzeni, w
której najważniejszym punktem
na mapie był XIX-wieczny Wiedeń. Emocji było mnóstwo: miłość,
zazdrość, przyjaźń i toasty (swoją
drogą – kto zdaje sobie sprawę, że
śpiewając „i jeszcze jeden, i jeszcze
raz...” nuci fragment „Hiszpanki”
Vincenza di Chiary?). Świetnie znamy operetkowe i musicalowe utwory,
choć przecież nie słychać ich na co
dzień w popularnych radiostacjach
ani, tym bardziej, w telewizji. Jakim
cudem? Zamiast zastanawiać się,
skąd w nas te melodie, lepiej zanucić
jedną z nich.

informacja własna
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„Time To Say Goodbye”

Tekst i foto: MiNa

reklama
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Knurów. W modelarni przy ul. Floriana 4

Świat ze stali w małej skali

Krótko przed śmiercią Augustyn Paczuła namaścił na następcę swojego ucznia, Janusza
Boreckiego. - Trzymaj to jak najdłużej - prosił, bo nie chciał, by w Knurowie zanikły
tradycje modelarskie, sięgające czasów przedwojennych

W

szafie leżą pożółkłe plany. Część tego, co przez
ostatnich kilkadziesiąt
lat z nich powstało, można zobaczyć
pod sufitem, w gablotach i na trzech
stołach.
Na tablicy obitej czerwonym
suknem dowody nie tak dawnych
przecież sukcesów indywidualnych i drużynow ych: dy plomy
i zdjęcia. Tyle zostało z wielkiej
modelarni Augustyna Paczuły, jaką
pamiętamy z czasów Zakładowego
Domu Kultury KWK „Knurów”.
Od kilkunastu lat pracownia działa
w niewielkiej piwnicy dawnego
hotelu miejskiego przy ul. Floriana.
Opiekunem tego miejsca jest Janusz
Borecki, instruktor modelarstwa
III klasy.

Sroka zginęła w życie

Foto: arch. Janusza Boreckiego

Miał 12 lat, gdy w 1962 roku
wstąpił do koła prowadzonego
przez Paczułę. Tam nauczył się posługiwać narzędziami, czytać plany,
wymiarować... Z bakcyla majsterkowania powstawały pierwsze latawce
i szybowce.
Wtedy Knurów kończył się na
osiedlu domków fińskich, reszta to
były pola uprawne.
- Biegło się wtedy na te pola,
wyciągało model na lince do góry i
obserwowało lot - pan Janusz wspomina te czasy z rozrzewnieniem.
- „Sroki” (model szybowca - przyp.
red.) szukaliśmy później w życie 3
dni. Bezskutecznie. Po czasie ktoś ją

jednak znalazł i, ku naszej wielkiej
radości, przyniósł do domu kultury.
Paczuła wiedział, jak młodzież
do modelarstwa zachęcać, by szybko się nie zniechęciła. Przy tym miał
ogromny talent pedagogiczny.
Sam złapał bakcyla jeszcze
przed wojną, podglądając pracę
starszych braci. Kiedy podrósł, dołączył do sekcji modelarskiej, prowadzonej w Szkole Podstawowej nr
1 przez brata Wiktora i nauczyciela
Kazimierza Stachurę.
Niedługo po wojnie powstała
niewielka modelarnia w ZDK KWK
„Knurów”. Na koncie Paczuły pojawiły się wtedy pierwsze sukcesy
indywidualne i grupowe. Niestety,
upomniało się o niego wojsko, dlatego pasję musiał odłożyć na kilka ładnych lat. Wrócił do niej w 1955 roku,
rozpoczynając pracę z młodzieżą.
- Przez 45 lat wychował około
500 uczniów - mówi jego były podopieczny. - Dostrzegał w nich to, w
czym byli dobrzy, i prowadził w tym
kierunku. Po takiej szkole każdy
wiedział, do czego służy młotek, jak
wbić gwóźdź czy jak używać wycinarki włosowej.
Instruktor potrafił nawet w
tajemnicy przed uczniem wysłać
jego model na ogólnopolską wystawę, by później z dumą gratulować
mu nieświadomie odniesionego
sukcesu.
Takim szczęśliwcem był m.in.
Janusz Borecki, którego statek kataloński zdobył II miejsce w kategorii

Lata 60. Początki przygody
z modelarstwem nastoletniego Janusza
- To szkoła cierpliwości i wytrwałości - mówi
instruktor, prezentując modele z kolekcji
pracowni

8

Janusz Borecki od 17 lat opiekuje się
modelarnią, którą przejął po mistrzu
Augustynie Paczule

okrętów historycznych w Turnieju
Młodych Mistrzów Techniki.

z nauczycielami, wyłuskiwać z tłumu zdolnych i rokujących uczniów.

Drugi dom

Testament mistrza

Modelarstwo to szkoła cierpliwości, gdzie liczą się zręczność i
precyzja. Jako że pochłania sporo
czasu, wielu dorosłych modelarzy,
w tym pan Janusz, musiało porzucić pasję na rzecz żon i rodzinnych
obowiązków.
- Moja przerwa trwała 18 lat.
Dopiero, kiedy odszedłem na emeryturę, wróciłem do modelarni
Augustyna Paczuły - zwierza się
knurowianin.
Była połowa lat 90. Kopalnia
nie chciała już patronować domowi
kultury, zaś Urząd Miasta mogący
przejąć te obowiązki, nie dał rady
dojść do porozumienia z licznymi
spadkobiercami rodziny Lorenz i
Orłowski w sprawie kupna obiektu.
To oznaczało likwidację wielu sekcji
zainteresowań działających pod
skrzydłami ZDK.
W szeregi modelarzy wkradła
się rezygnacja. Wtedy pojawiła
się propozycja przejęcia pracowni
przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej, a pod koniec lat 90. ulokowania jej w podziemiach hotelu
miejskiego.
W niewielkiej piwnicy zmieściły
się jedynie trzy stoły, trochę mebli z
narzędziami. Miejsca dla tylu modelarzy, ilu terminowało u Paczuły
w domu kultury, nie było. Mimo to
instruktorzy kontynuowali pracę z
młodzieżą.
Wielu adeptów modelarstwa
pan Janusz przyprowadził do pracowni wprost ze szkolnego korytarza. Gdy dorabiał do emerytury w
MSP-2 w charakterze „złotej rączki”, było mu łatwiej, po rozmowach

Augustyn Paczuła nie nacieszył
się długo nową siedzibą pracowni.
Zmarł w 2000 roku. Zdążył jeszcze
odebrać Laur Knurowa za wybitne
zasługi na rzecz miasta oraz namaścić Janusza Boreckiego na swojego
następcę.
- Janusz, trzymaj to jak najdłużej
- te słowa brzmiały jak testament.
Borecki spełnił wolę mistrza,
choć zdaje sobie sprawę, że czasy
dla tradycyjnego modelarstwa nie
są najlepsze. Świat idzie z postępem,
ciężko za nim nadążyć.
- Pod koniec lat 90. byliśmy w Iławie na mistrzostwach - wspomina. Chwyciliśmy się za głowy, kiedy zobaczyliśmy, że modele konkurentów nie
były pracą ich rąk, tylko wtryskarek.
Dla nas było to pójście na łatwiznę.
Tym bardziej że w modelarni
przy ul. Floriana 4 wszystko powstaje od podstaw. Pan Janusz pokazuje
drobne, żłobkowane elementy, które
sam zrobił.
- W internecie można je kupić
za grosze, wycinane laserowo, ale
czy modelarz ma wtedy satysfakcję?
- pyta. - Latawiec też dziś dziecko
kupi na targu za 3 zł. Zrobić go samodzielnie? Po co...
Opiekun pracowni przyznaje,
że tradycyjne modelarstwo nie jest
drogim zajęciem.
- Koszt jest praktycznie żaden:
przerabiamy deski od stolarza, tniemy na listewki i robimy modele - wyjaśnia. - Listewki i klej za 7 zł to moja
baza. Reszta to plan i praca rąk.
Na modelarstwo nowoczesne
stać dziś nielicznych. Specjalistyczna aparatura, w jaką modelarze

wyposażają swoje cacka, kosztuje
nawet kilka tysięcy złotych. Poza
tym pasja wiąże się z udziałem w
zawodach, szukaniem sponsorów,
organizowaniem przejazdów...
Od lat 60. Knurów bardzo się
rozrósł, ubyło miejsc, w których
można testować modele.
- Machoczek miał kiedyś inną
linię brzegową. Jeszcze 20 lat temu
prezentowaliśmy na nim nasze modele z okazji Dni Knurowa - opowiada instruktor. - Teraz przy każdym
zbiorniku są wędkarze, którzy płacą
za kartę i gonią modelarzy. Latać też
już nie ma gdzie. Dlatego modelarze
jeżdżą na lotnisko albo do Gliwic,
albo do Rybnika-Gotartowic.
Obecnie pracownia przy ul. Floriana 4 skupia czterech modelarzy
(Janusz Borecki, Gerard Schlink,
Rafał Godula i Marcin Cieślik). W
tym ostatnim pan Janusz upatruje
swojego następcę.
Tymczasem modelarnia tkwi
jeszcze w zimowym letargu. We
wrześniu jej opiekun planuje ogłosić nabór. Może zgłosi się ktoś, kto
lubi majsterkować, jest wytrwały i
cierpliwy?
Na razie pan Borecki pokazuje
uszyte przez siebie żagle, które w
najbliższym czasie zawiesi na swoim okręcie. Ze stosu pożółkłych
planów wybrał jeden, który chciałby
w wykonać.
- Kontenerowiec z żurawiem to
byłoby coś - rozmarza się.
Tekst i foto: Paweł Gradek

W Knurowie działa jeszcze jedna
modelarnia. Mieści się przy ul.
Szpitalnej 8, a jej opiekun czerpie
pełnymi garściami z możliwości,
jakie dają nowoczesne technologie. O tej pracowni napiszemy
wkrótce.
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Knurów

Lekcja bolesnej historii
„Milcząc, wołają” – to tytuł wystawy, którą 1 marca, w Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, otwarto w Klubie Kultury Lokalnej
„Sztukateria”. Ekspozycja jest poświęcona ofiarom systemu
komunistycznego

Paweł Zięba, historyk
z „Paderka”, opowiedział
o ofiarach komunistów

Młodzież z zainteresowaniem
oglądała wystawę

- Wystawa zmusza do zadumy
nad tym, co było – mówią licealiści

P

rzez kilkanaście lat świat milczał o ich cierpieniu i okrutnym losie. Umierali za wolną
Polskę, nie chcąc pogodzić się z jej
powojennym kształtem. Umierali,
bo do końca wierzyli w sens walki.

Ofiary systemu komunistycznego
dopiero teraz doczekały się godnego
upamiętnienia.
Wystawa Insty tutu Pamięci
Narodowej, autorstwa Piotra Życińskiego i Jolanty Czarskiej, odzwier-

ciedla prace prowadzone przez IPN
i Radę Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa w latach 2012-2014 na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Realizowano je w
ramach ogólnopolskiego programu

badawczego pt. „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944-1956”.
- Ekspozycja ma formę dwustronnej ściany obrazującej życie i śmierć
ofiar. Swoją formą plastyczną, opierającą się głównie na obrazie, przy
oszczędności opisów, skłaniać ma
odbiorców do samodzielnej refleksji
- informuje IPN.
W środę w „Sztukaterii” odbyło
się otwarcie wystawy. Honory gospodarza czynił dyrektor Centrum
Kultury Jerzy Kosowski. Pierwszymi
zwiedzającymi byli uczniowie Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego.

Mocną reprezentację miał samorząd
– z zastępcą prezydenta Knurowa
Piotrem Surówką, wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Henrykiem
Hibszerem i Jerzym Pachem oraz
radnymi miejskimi.
Po części oficjalnej zaproszeni
goście wysłuchali prelekcji Pawła
Zięby, nauczyciela historii z „Paderka”. Mowa była o dziejach partyzantki antykomunistycznej.
Wystawę można zwiedzać do 9
marca, w godz. od 17.30 do 19. Wstęp
wolny.
jb, bw
Foto: Justyna Bajko

informacja własna wydawcy

Knurów

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Kolejny rok z rzędu z inicjatywy Gazety Polskiej Ziemi Gliwickiej
i gliwickiego oddziału Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej odbyły się
w Knurowie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

P

ropaganda Polski Ludowej nazywała ich bandami reakcyjnego
podziemia. Dopiero w latach 90.
można było głośno mówić o heroicznej walce, jaką Żołnierze Niezłomni
toczyli ze służbami bezpieczeństwa
ZSRR i podporządkowanymi im
służbami w Polsce. Oficjalnie czcimy bohaterów od 2011 roku, kiedy
dzień 1 marca ustanowiono świętem
państwowym.

Knurów włączył się w obchody po raz trzeci. Po nabożeństwie w kościele pod wezwaniem
ś w i ę t yc h C y r y l a i Me to d e go
odbył się przema rsz Ork iestry KWK „Knurów”, pocztów
sztandarow ych, uczniów k lasy
mu ndu rowej z Z espołu Szkół
Zawodowych nr 2, sympatyków
K lubu Ga z et y Polsk iej Ziem i
Gliwickiej, a także samorządow-
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ców, związkowców, społeczników i mieszkańców.
Po odczytaniu apelu poległych
delegacje złożyły kwiaty przed
pomnikiem Powstańców Śląskich.
Nie odbył się zaplanowany wykład
w restauracji „Letnia”, zamiast tego
zainteresowani mogli posłuchać
wierszy patriotycznych autorstwa
Tadeusza Golonki.
/g/ Foto: Paweł Gradek

9

ROZMAITOŚCI

www.przegladlokalny.eu

rozrywka nr 9

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Tymoteusz Kaczyński z Zabrza

ur. 21.02.2017 r., 3200 g, 53 cm

Paweł Krawczyk z Gliwic

ur. 22.02.2017 r., 3570 g, 56 cm

Alicja Sendek z Bytomia

ur. 27.02.2017 r., 3100 g, 54 cm

Mikołaj Grocholski z Knurowa

ur. 22.02.2017 r., 4120 g, 55 cm

Magdalena Klein z Rudna

ur. 23.02.2017 r., 3490 g, 53 cm

Anna Zaremba z Knurowa

ur. 27.02.2017 r., 3770 g, 55 cm

informacja własna

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.
07/2017 brzmiało: „DOROŻKA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Helena Pawlik. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

3-7.03.2017 r.

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz
2.03.2017
z kuponem w ciągu
10 dni odr.ukazania się
numeru (decydujeCZWARTEK
data stempla pocztowego).

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

Sing
- godz. 16.00

9

Był sobie pies
- godz. 16.00

Moonlight
- godz. 18.00

Porady na zdrady
- godz. 18.00
Ciemniejsza strona Greya
- godz. 20.00

To tylko koniec świata
- godz. 20.00

8.03.2017 r.
ŚRODA
Był sobie pies
- godz. 15.00
Ciemniejsza strona Greya
- godz. 19.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Knurów. Obrończynie zwierząt edukują dzieci

Gierałtowice

Pomagaj, kochaj,
nie dręcz

Nagrody
za palmy

S

towarzyszenie działa w Knurowie
od trzech lat – codziennie walczy o
świat bardziej życzliwy dla zwierząt.
Aby te czworonogi, które cierpią głód,
które tułają się po miastach i są narażone na ludzkie okrucieństwo, w końcu
znalazły swoje bezpieczne miejsce na
Ziemi. Światowy Dzień Kota przypomina o losie najsłabszych, o codzienności
tych, dla których człowiek powinien być
przyjacielem.
Stowarzyszenie chce uczyć najmłodszych szacunku dla zwierząt – uczyć
przez zabawę i sztukę. Kilkanaście dzieci
wzięło udział w konkursie plastycznym,
dzieląc się z jury swoją wizją kota. Zmagania rozstrzygnięto w zeszłą środę, w
Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria”.
Ze ścian Sztukaterii spoglądają wyobrażone koty – każdy inny, każdy piękny. Są koty zadumane i rozbawione, zwinięte w kłębek i siedzące na dachu, czarny
Bonifacy i biały Filemon. Z kilkunastu
prac jury wybrało te najlepsze. Nagrody
rozdano w sześciu kategoriach wiekowych. To pierwszy konkurs ogłoszony
przez stowarzyszenie, ale jak zapewnią
panie, nie ostatni.
- Zadanie było bardzo trudne –
podkreślają Danuta Łobacz i Jadwiga
Szymańska, wolontariuszki ze stowarzyszenia. - Dlatego dziękujemy wszystkim,
którzy pomogli nam zorganizować konkurs, przede wszystkim pani Danucie Treli
z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 za
zaangażowanie, państwu Markiewiczom
za pomoc w ocenianiu i ufundowanie
głównej nagrody oraz kierownictwu Sztukaterii za udostępnienie klubu.
Konkurs połączono ze zbiórką pokarmu i rzeczy dla zwierząt.

Wyniki konkursu plastycznego

W

konkursie mogą uczestniczyć
placówki szkolne, organizacje
i mieszkańcy gminy Gierałtowice.
Przewidziano dwie kategorie: indywidualną i zespołową. Warunkiem
udziału jest dostarczenie jednej,
własnoręcznie wykonanej, palmy
wielkanocnej. Ozdoba nie może być
mała – musi mieć przynajmniej metr
wysokości, gdy tworzy ją zespół,
bądź 50 cm, jeśli jest dziełem osoby
indywidualnej.
- Praca konkursowa powinna
posiadać cechy palmy wielkanocnej:
smukły bukiet, wykonany z różnego
rodzaju gałązek, ziół i kwiatów – sugerują organizatorzy. – Powinna być
wykonana z materiałów naturalnych
i tradycyjnych, takich jak słoma, kolorowa bibuła, papier, włóczka, drewno, piórka, suszone kwiaty czy zioła.
Głównym kryterium oceny będą
walory artystyczne i estetyczne. Na
zwycięzców czekają nagrody.
Konkursowe dzieła należy dostarczyć (wraz z kartą zgłoszenia) do
siedziby GOK w Gierałtowicach przy
ul. Korfantego 7b. Termin zgłoszenia
upływa 27 marca o godz. 15.
Oprac. bw

Foto: wikipedia.pl

- Dzieci kochające czworonogi są naszą nadzieją na
przyszłość, szansą na lepszy świat – aby uwrażliwić
maluchy na los zwierząt Stowarzyszenie Opieki nad
Zwierzętami na Rzecz Kotów Wolno Żyjących
zorganizowało konkurs plastyczny. Pretekstem był
Światowy Dzień Kota

Gminny Ośrodek
Kultury zachęca do
udziału w konkursie
na najpiękniejszą
wielkanocną palmę

Przedszkola: I miejsce - Mirella Marciniak (MP-13), II miejsce – Konrad
Cholewa (MP-13), III miejsce – Wiktoria Kwiatkowska (MP-12). Oddziały
przedszkolne: I miejsce – Livia Sobaniak (MSP-6), Agata Puli (MSP-2),
Maja Szymańska (MSP-6). Klasy I-III: I miejsce – Nataniel Migdal (MSP4), Jakub Rokita, Nikola Zawiszewska (MSP-7). Klasy IV-VI: Julia Bęben
(MSP-7), Emilia Grochowiecka (MSP-7), Aleksandra Szpada (MSP-6).
Zespół Szkół Specjalnych: I miejsce – Aleksandra Korus, II miejsce
– Justyna Zając, III miejsce – Katarzyna Fojt. Gimnazjum: I miejsce
– Natalia Basiak (MG-2). Wyróżnienia:Natalia Pokora (MP-13), Hanna
Nadolna (MP-13), Kinga Buczyńska (MSP-4), Hanna Morawska (MSP-2),
Michalina Woznica (MSP-2), Amelia Krawczyk (MSP-2), Nina Namysłowska
(MSP-2), Julia Majrzak (MSP-2), Emilia Curzydło (MP-7), Milena Langzik
(MP-7), Zuzia Ciupińska (MSP-2).
Stowarzyszenie na rzecz Kotów Wolno żyjących chciałoby serdecznie
podziękować za finansowe wsparcie państwu Marii i Tomaszowi Sawickim, Agacie Wanat, Andrzejowi Alamodzie, Dorocie Maksymiuk, Adamowi
Marquardtowi, Janowi Twardochowi i firmie Serwis System z Gliwic. Dziękujemy również Joannie Matelskiej, Alinie Pełce, Zuzannie Michalskiej,
Renacie i Piotrowi Franikom za umożliwienie ustawienia w ich sklepach
puszek na datki dla kotów.

Jb, foto: Justyna Bajko

Kilka dni temu naszą redakcję odwiedził Wiktor Góral.
Rezolutny 3-latek przyniós ł
nakrętk i dla swojej nieco
starszej koleżanki Laury Zawady.
Wik t o r kowi t owar z ys z y ł a
babcia Krystyna. Nakrętki to
małe cegiełki, które budują
dla Laury lepszą przyszłość.
Kwota z ich sprzeda ży jest
pr zeznac zana na tur nusy
rehabilit acyjne.
Zbiórka nakręte k trwa nieustanni e, bo dziewcz ynka
wciąż walczy o samodz ielność.
Tekst i foto:
Justyna Bajko

Foto: Justyna Bajko

foto-migawka

Gierałtowice

Las w słoju

Taki tytuł noszą warsztaty,
które odbędą się 10 marca (piątek) w siedzibie GOK w Gierałtowicach. Uczestnicy będą
komponować namiastkę lasu
w słojach. Zajęcia poprowadzą
florystki z knurowskiej kwiaciarni Naboo. Początek o godz.
17. Koszt uczestnictwa: 65 zł.

informacja własna

/bw/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06, 793 181 986

7-26/17

www.przegladlokalny.eu

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

1-10/17

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/17-odw.

DAM PRACĘ

ZDROWIE I URODA

KTO PRZYGARNIE?
Wspólna akcja z gliwickim oddziałem Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami „Bezpieczna Łapa”
przynosi efekty. Ostatnio Alfi, pies ze schroniska
znalazł nowy dom. Czy inne czworonogi będą
miały tyle szczęścia?

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

Piękna trójkolorowa BIRMA
przy pomina owczarka. Szuka
mądrego przyjaciela, który doceni jej inteligencję i łagodne
usposobienie. Birma z radością
przyjmie dom, gdzie będzie mogła
być aktywna. Nie dla niej kanapa!
Uwielbia ruch i zabawę.

5-26/17

Docieplenia budynków, remonty mieszkań.
Tel. 665 639 146

2-13/17

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

1-13/17 Y

NIERUCHOMOŚCI
Przyjmę fryzjerkę. Tel. 32 238 21 93

6-letni BONO przypomina
sznaucera. Źle mu w schronisku.
Zza krat przygląda się przechodzącym ludziom i nie traci nadziei, że kiedyś, może już niedługo, ktoś zatrzyma się i zabierze go
ze sobą. Jeśli szukasz stróża, bądź
po prostu przyjaciela na całe życie,
zaproś Bona do swojego życia.

9-15/17

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

3-26/17

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

Do wynajęcia lokal na działalność 40 m 2.
Tel. 32 235 08 09, 694 957 361

9/17

Lokal do wynajęcia. Knurów, ul. Witosa 23,
74 m2, piętro, media, parking, 4 km od autostrady A4 i A1. Tel. 505 701 587, 32 236 03 34
9-10/17

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

7-9/17

CAŁUS to piesek, który uwielbia pieszczoty. Kocha ludzi całym sercem. Całusowi z trudem
udało się z zrobić zdjęcie, bo, gdy
tylko zauważył człowieka obok,
nieustannie chciał być głaskany
i przytulany. Piesek cierpliwie
czeka na dom. Sprawmy, aby nie
stracił wiary w ludzi.

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

2/17-odw.

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 666
1/17-odw.

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

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

Niewielkiego CZOKO określają dwa słowa: spokojny kanapowiec. Piesek przypomina sznaucera. Ceni sobie ciszę i spokój,
uwielbia spacery. Będzie oddanym
i wiernym towarzyszem dla osoby
podobnej do niego – życzliwej
i stroniącej od hałasu.

1/17-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214

1/17-odw.

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

1/17-odw.

MILK A to ba rdzo młoda
suczka, w typie sznaucerka miniaturowego. Jest bardzo przyjazna i radosna. Obdarza miłością
każdego napotkanego człowieka,
wciąż nie tracąc nadziei, że kolejny
odwiedzający schronisko w końcu
zabierze ją do domu.

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

1-9/17

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

5-letni STIKER przypomina
amstaffa. Szuka odpowiedzialnych i mądrych przyjaciół, którzy
będą potrafili zapanować nad jego
żywym usposobieniem. Stiker
źle znosi warunki w schronisku.
Z utęsknieniem czeka, aż ktoś
w końcu zabierze go do domu.

50/16-41/17

informacja własna wydawcy

Urodziny
w kinie

Twoja pociecha ma
od 5 do 10 lat? Jeśli tak,
Kino Scena Kultura daje ci
świetną okazję do zorganizowania niepowtarzalnych
urodzin dla dziecka i jego
przyjaciół.
W programie zw iedzanie kina, pyszny tort
urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabaw y z animatorem,
prezenty dla solenizanta i
uczestników zabawy. To nie
wszystko, bowiem w zanadrzu mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans. Zajrzyj
na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też
do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail:
info@kinoscenakultura.pl).
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Puchaty SZANTI to wulkan
energii. Radością życia zaraża
wszystko wokół – ludzi i inne
zwierzęta. Uwielbia zabawę i przytulanie. Potrzebuje konsekwentnego oraz odpowiedzialnego człowieka, który poświęci mu swój
czas. W zamian Szanti odpłaci się
miłością i wiernością.
Oprac. jb
Zainteresowani adopcją psów
proszeni są o kontakt
(tel. 606 302 223),
Więcej szczegółów na stronie:
www.bezpiecznalapa.pl
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Prezydencki puchar dla pływaków
Przed tygodniem informowaliśmy o przebiegu rywalizacji
o puchar prezydenta Knurowa na stoku narciarskim.
Dzisiaj przenosimy się w o wiele cieplejsze miejsce
- na pływalnię krytą, gdzie głównym trofeum również
był puchar prezydenta naszego miasta

M

iejsca na podium
w kategorii uczniów
sz kó ł p o d st awo wych zajęli:
- klasy 1-3, 25 metrów stylem
dowolnym - dziewczęta 1. Julia Powiecka, 2. Gosia
Poręba, 3. Julia Paciukanis,
- chłopcy - 1. Karol Jagieniak, 2. Adam Sgolik, 3. Igor
Późniak, - 25 metrów stylem

grzbietowym - dziewczęta - 1.
Karolina Tymarkiewicz, 2.
Dominika Rozumek, 3. Emilia
Kroczyk, - chłopcy - 1. Michał
Stolarski, 2. Filip Wawrzynek,
3. Dominik Marek,
- klasa 4, 25 metrów stylem dowolnym, - dziewczęta - 1. Zosia
Sontag, 2. Oliwia Machulik, 3.
Aleksandra Krupka, - chłopcy
- 1. Patryk Kubaszek, 2. Bartosz

Baron, 3. Paweł Wąciarz, - 25
metrów stylem grzbietowym
- dziewczęta - 1. Patrycja Nahibowicz, 2. Rosa Manna, 3.
Oliwia Górecka, - chłopcy - 1.
Krzysztof Skiba, 2. Jakub Matiaszewski, 3. Fabian Wanicki,
- k lasa 5, 50 metrów stylem dowolny - dziewczęta
- 1. Justyna Pietrykowska,
2. Aleksandra Czerkies, 3.

Natalia Biegańska, - chłopcy
- 1. Jakub Jurczyga, 2. Dawid
Pawlik, 3. Przemysław Mijas,
- 50 metrów stylem grzbietowym - dziewczęta - 1. Alicja
Powiecka, 2. Julia Bęben, 3.
Emilia Kołodziej, - chłopcy - 1.
Karol Szymanik, 2. Mateusz
Zmuda, 3. Grzegorz Słomka,
- klasa 6, 50 metrów stylem
dowolnym - dziewczęta - 1.

Martyna Surówka, 2. Emilia
Świstuń, 3. Julia Majchrzak,
- chłopcy - 1. Jakub Lewicki,
2. Szymon Dudziński, 3. Alan
Szwan, - 50 metrów stylem
grzbietowym - dziewczęta 1. Weronika Morciszek, 2.
Małgorzata Wasilewska, 3.
Paulina Kopczyńska, - chłopcy - 1. Tomasz Adamus,
- sztafeta - 1. MSP 7, 2. ZS nr
1, 3. MSP 2.
Medalowe lokaty wśród gimnazjalistów wywalczyli:
- 50 metrów stylem dowolnym - dziewczęta - 1. Agata
Marek, 2. Aleksandra Suchanek, 3. Julia Jagieniak, chłopcy - 1. Damian Godula,

2. Daniel Mijas, 3. Jakub
Witkowski,
- 50 metrów stylem grzbietowym - dziewczęta - 1. Magdalena Ociepa, 2. Anna Dach, 3.
Klaudia Siedlik, - chłopcy - 1.
Szymon Pawlik, 2. Bartosz Bieniek, 3. Dawid Nowakowski,
- 50 metrów stylem klasycznym - dziewczęta - 1. Emilia
Krupicz, 2. Joanna Bismor, 3.
Justyna Szulim, - chłopcy - 1.
Mateusz Jasto, 2. Szymon
Grzybowski, 3. Piotr Gradowski,
- sztafeta - 1. MG 3, 2. MG 1,
3. MG 4.
PiSk
Foto: Piotr Skorupa, MOSiR

- Życzę naszym młodym
sportowcom, by czerpali jak
najwięcej radości z uprawiania tej pięknej dyscypliny. Każdy ze startujących wykazał się olbrzymią
ambicją , a wielu zaprezentowało bardzo wysoki
poziom sportowy. Cieszę
się, że dzięki współpracy
z rodzicami, szkołami, sekcją pływacką i WOPR-em
mamy w Knurowie liczne
grono osób, które rozwijają
swój talent na miejskich
obiektach - podsumował
Piotr Surówka, zastępca
prezydenta Knurowa.
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Japończycy
w zespole Concordii

Bo to
silna płeć jest?

W XXI wieku w Concordii występowali już piłkarze
z Kamerunu i Ukrainy. Teraz testom poddani
zostali Japończycy

4-ligowcy z Knurowa mają
za sobą kolejny mecz kontrolny, w którym pokonali niżej
notowaną Odrę Miasteczko
Śląskie 5:3. Wynik tego spotkania otworzył Michał Zieliński, który dwukrotnie wpisał
się na listę strzelców. W drugiej połowie do siatki rywala
trafili jeszcze Dariusz Knot i
Tomasz Młynek, a jeden gol
Concordia zdobyła po strzale
samobójczym przeciwnika.
Trener knurowian - Zbigniew Matuszek tradycyjnie już nie mógł skorzystać
z wszystkich zawodników.
Kilku z nich skarży się na
kontuzje, innych zatrzymały
obowiązki zawodowe, a przeciwko Odrze w wyjściowym
składzie wybiegli: Stanek, Koji,
Lipka, Kominiak, Bociek, Asahi, Knot, Buchalik, Gajek,
Młynek, Zieliński. Na ławce
rezerwowych zasiedli: Misiak,
Górka, Hałas i Gałązka.

Posiłki (?) z Japonii

W Knurowie od kilku dni
przebywa dwóch piłkarzy z
Japonii – Koji i Asahi. Trener
Zbigniew Matuszek posłał ich
do boju z Odrą Miasteczko
Śląskie od pierwszej minuty, obsadzając tym samym
pozycję prawego obrońcy i
prawego pomocnika.
Piłkarzy z Kraju Kwitnącej Wiśni przywieźli do Knurowa byli piłkarze Górnika
Zabrze - Michał Chałbiński i
Kimitoshi Nogawa, który był

Foto: Piotr Skorupa

„Przepłynęli” Odrę

Koji zaprezentował się w sobotę na pozycji prawego obrońcy,
ale po jednym meczu trudno określić, czy byłby wzmocnieniem
knurowskiej defensywy

pierwszym Japończykiem na
boiskach polskiej ekstraklasy.
Po sobotnim sparingu
prezes Concordii Wojciech
Górka stwierdził, że Koji i
Asahi będą jeszcze testowani
przez kilka dni i prawdopodobnie dzisiaj (czwartek)
zostanie podjęta decyzja, czy
wiosną zobaczymy ich w barwach knurowskiego klubu.
Przypomnijmy, że od 2013
do 2016 roku w Concordii
grał Kameruńczyk Solomon
Mawo, a w sezonie 2014/2015
Ukrainiec Ivan Kharchenko.
Obecnie w kadrze knurowskiego klubu nie ma obcokrajowca.
PiSk

WYNIKI MECZÓW SPARINGOWYCH:
Concordia - LZS Piotrówka 7:1
Bramki: Piotr Buchalik 3, Michał Zieliński 2, Michał Mikulski,
Patryk Hałas
Concordia - Polonia Poraj 1:6
Bramka: Michał Zieliński
Concordia - Piast Gliwice (Centralna Liga Juniorów) 3:3
Bramki: Piotr Buchalik, Dariusz Knot, Michał Zieliński
Concordia - ŁTS Łabędy 4:1
Bramki: Piotr Buchalik, Michał Zieliński, Dariusz Knot, Michał
Nowosielski
Concordia - Jedność 32 Przyszowice 4:2
Bramki: Grzegorz Górka, Tomasz Młynek, Piotr Buchalik, Michał
Nowosielski
Concordia - KS Panki 2:2
Bramki: Piotr Buchalik, Michał Zieliński
Concordia - Odra Miasteczko Śląskie 5:3
Bramki: Michał Zieliński 2, Dariusz Knot, Tomasz Młynek,
samobójcza
4 marca: Concordia - Sokół Orzech

Moja pierwsza miłość - czytaj: piłka nożna - dopiero budzi
się z zimowego snu, a już dała mi wiele radości fantastycznymi
spektaklami w ramach Ligi Mistrzów.
W kalendarzu wciąż króluje jednak zima. A jak zima to białe
szaleństwo. A jak białe szaleństwo to narty. A jak narty to nie
uwierzycie z czym kojarzy mi się narciarstwo alpejskie.
Moi rówieśnicy zapewne pamiętają czasy, gdy na rynku pojawiły się pierwsze telewizory kolorowe. Byłem wtedy „bajtlem”, ale
kojarzę, że na początku nawet w takim nowoczesnym telewizorze
większość programów była nadawana w wersji czarno-białej. W
kolorze można było zobaczyć np. największe imprezy sportowe,
w tym zimowe igrzyska olimpijskie. Oglądało się je niemal z
zapartym tchem. Kombinezony i narty w pełnej palecie kolorów,
tylko śnieg niczym nie różnił się na ekranie starego i nowego
odbiornika.
Do sklecenia kilku zdań o narciarstwie alpejskim zainspirował mnie wywiad z Lindsey Vonn. To znakomita amerykańska
mistrzyni, która na dwóch deskach ponad sto razy „wjechała”
na podium w czasie najważniejszych imprez. I nie powiedziała
jeszcze ostatniego słowa. Ale uwaga, utytułowana sportsmenka
próbuje wymusić na władzach światowej federacji zgodę na start
w… męskim gronie.
Powie ktoś, bo kobiety to - wbrew pozorom - silna płeć jest.
Skoro tak to czekam na potyczkę mojej ulubionej tenisistki
Sereny Williams na przykład z Rafaelem Nadalem. Nie wiem co
na to Nadal, ale ja twierdzę nadal, że panie to może nie silna, a
na pewno piękna płeć jest. A skoro już tak rozpisałem się o paniach to życzę im dużo uśmiechu, no i lepszego jutra. Nie tylko z
okazji zbliżającego się 8 marca.

Powołanie
dla Kasi Kubik

Jak trenować młodego piłkarza?
rener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski
– Remigiusz Rzepka po raz drugi
w tym roku prowadził w Knurowie
szkolenie dla osób zajmujących się
szkoleniem dzieci i młodzieży. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu
na temat zasad planowania treningu
motorycznego w piłce nożnej dzieci i
młodzieży, a ponadto dowiedzieli się,
kiedy i co kształtować w długofalowym rozwoju motorycznym piłkarza.
Remigiusz Rzepka wraz z Michałem Klichem (trener przygotowania
motorycznego, fizjoterapeuta CF
„Fizjofit”) zaprezentowali również
przykładowe ćwiczenia kształtujące
szybkość, zwinność, moc i siłę.
Omówione zostały zajęcia łączące
trening motoryczny z treningiem piłkarskim, a także profilaktyka urazów
w treningu młodego piłkarza.
PiSk
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Foto: Piotr Skorupa

T

K

asia Kubik z Concordii
Knurów otrzymała powołanie na konsultację Kadry
Juniorek Młodszych Województwa Śląskiego. Konsultacja odbyła się 25 lutego br.
w Lublińcu i miała charakter

treningu pokazowego w czasie Kursokonferencji Trenerów i Instruktorów.
Ogółem powołania otrzymały 24 zawodniczki ze śląskich klubów.
PiSk

Informacja własna wydawcy

W szkoleniu brali udział m.in. trenerzy z knurowskiej
APN. Stoją od lewej: Marcin Piątek, Remigiusz Rzepka,
Dawid Dybcio i Patryk Majorczyk
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Dołożyli cegiełkę
do zwycięstwa

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Tałajkowski
w Klubie 300

17. serii spotkań Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej zwycięstwa odniosły
drużyny zajmujące miejsca 1-3
w ligowej tabeli, ale żadnej z
nich nie przyszło to łatwo. O
ile w pojedynku Teamu Stalmet z Tritechem można było
się spodziewać wyrównanej
gry, to mecze IPA i Vibovitu
dostarczyły nadspodziewanie
dużych emocji. Ci pierwsi słabo
rozpoczęli mecz z Bud-Expert
Teamem tracąc szybko gola
i wprawdzie po pół godzinie
gry prowadzili już 4:1, ale końcówka należała do zespołu
Piotra Rolnika. BET najpierw
zdobył drugiego gola, a potem
miał jeszcze szanse na bramkę
kontaktową, jednak nie wykorzystał żadnego z dwóch przedłużonych rzutów karnych.
Jeszcze większe kłopoty w
odniesieniu zwycięstwa miał
w poniedziałek Vibovit, który
spotkał się z TKKF Mistral
Intermarché. Młodzież Marcina
Polywki rozgrywająca najlepsze
spotkanie w sezonie prowadziła
już 4:2, potem straciła kolejno
4 gole, by znów wrócić do gry
doprowadzając w końcówce do
remisu 6:6. Rutyniarze z Vibovitu dopięli swego strzelając
siódmego i ósmego gola dopiero
w ostatniej minucie meczu.

Statystycznym wydarzeniem tej kolejki było zdobycie
bramek nr 300 i 301 w karierze
przez Daniela Tałajkowskiego.
Popularny „Mrówa” pracował
na ten dorobek 25 lat, a w 1994 i
1995 roku zdobywał tytuł króla
strzelców knurowskiej ligi.

Do ekskluzywnego Klubu 300
należy od poniedziałku sześciu
graczy. Wcześniej znaleźli się
tam Robert Kasiński, Krystian
Kijak, Robert Nowosielski, Łukasz Spórna i Jarosław Stępień.
Waldemar Jachimowski

17. KOLEJKA Z 27 LUTEGO 2017:
IPA Knurów – Bud-Expert Team 4:2 (2:1)
D. Tałajkowski 2, D. Kozdroń, W. Rozumek – P. Karwowski,
samobójcza
żółta kartka: K. Boroń (Bud-Expert Team).
Team Stalmet – Tritech 4:3 (2:2)
D. Kraska 2, P. Zagórski, B. Stopa – G. Górka 2, S. Napierała
żółte kartki: R. Adamkowski (Team Stalmet) – G. Górka, K. Idziaszek (Tritech).
TKKF Mistral Intermarché – Vibovit 6:8 (3:2)
P. Grzybek 3, R. Jachimowski 3 – A. Mnochy 6, P. Jędrzejczak,
P. Mastyj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

STRZELCY
Ariel Mnochy
Łukasz Spórna
Paweł Mastyj

15
14
14
15
15
14
15

Vibovit
IPA Knurów
Vibovit

PUCHAR FAIR PLAY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

35
32
30
23
12
10
5

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

15
21
26
30
30
59
85

91-48 11
95-52 10
64-41 9
89-54 7
52-84 4
35-91 3
39-95 1

2
2
3
2
0
1
2

2
2
2
6
11
10
12
32
22
18

PROGRAM 18. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK,
6 MARCA):
Vibovit – Paderek Team
(19.30), TKKF Mistral Intermarché – Bud-Expert
Team (20.15), IPA Knurów
– Team Stalmet (21.00).

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

ląsk kontra Białystok –
taki mecz bokserski odbył
się w Jaworznie. Jego organizatorem była Akademia
Boksu Roberta Gortata, która
przy okazji tego wydarzenia
świętowała swoje pierwsze
urodziny. Z Akademią ściśle
współpracuje Garda Gierałtowice i czterech zawodników
z tego klubu miało okazję zaprezentować się w jaworznickim ringu. W ramach meczu
Śląsk – Białystok Remigiusz
Skoczyński pokonał jednogłośnie Michała Wieczorka, z
kolei w walkach towarzyskich
Mateusz Wuzik wypunktował
Kamila Pietrzyka (BKS Jastrzębie), a Marcin Trybalski

Za chwilę pierwszy gong, zatem trener
Adam Spiecha udziela ostatnich wskazówek
Mateuszowi Wuzikowi

pokonał swego klubowego
kolegę - Patryka Szeszko.
Mecz Śląska z Białymsto-

Zmarł
Sylwester Białecki

Nie żyje były pięściarz
knurowskiego klubu - Sylwester Białecki. Uroczystości pogrzebowe odbyły się
we wtorek.
Sylwester Białecki zajmował się ostatnio szkoleniem w Guardians Team z
Czerwionki-Leszczyn.

Foto: Guardians Team

Foto: Waldemar Jachimowski

Ś

Bartłomiej Poręba broni rzut karny w meczu z TKKF

W

SPORT

PiSk

kiem zakończył się wygraną
gospodarzy 10:6.

PiSk

Czekamy
na pierwszy
gong

9

marca rozpoczną się w
Knurowie Mistrzostwa
Śląska Kadetów, Juniorów i
Seniorów w boksie. Impreza
odbędzie się w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Knurowie-Szczygłowicach.
Walki finałowe zaplanowano
na 11 marca.
PiSk

Skat sportowy
WYNIKI
Z 14 LUTEGO:

1. Tadeusz Kamczyk - 2.315
2. Zbigniew Ciszewski - 2.154
3. Piotr Arent
- 2.100
4. Stefan Wroblowski - 1.995
5. Jerzy Pluta
- 1.939
6. Michał Foit
- 1.890
7. Eryk Gajda
- 1.876
8. Konrad Sobieraj
- 1.870
9. Emil Kasperek
- 1.705
10. Wojciech Napierała - 1.636

WYNIKI
Z 21 LUTEGO:

1. Michał Foit
2. Dariusz Skowron
3. Jerzy Niewiadomski
4. Janusz Nowak
5. Piotr Palica
6. Tadeusz Kamczyk
7. Czesław Antończyk
8. Jerzy Makselon
9. Piotr Wroblowski
10. Ginter Fabian
11. Piotr Luberta

- 2.498
- 2.073
- 1.945
- 1.929
- 1.860
- 1.847
- 1.846
- 1.845
- 1.840
- 1.749
- 1.730

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Michał Foit
2. Wojciech Napierała
3. Piotr Luberta
4. Tadeusz Kamczyk
5. Stefan Wroblowski
6. Jerzy Niewiadomski
7. Piotr Palica
8. Zbigniew Ciszewski
9. Janusz Nowak
10. Czesław Antończyk

- 6.141
- 5.417
- 5.394
- 5.387
- 5.385
- 4.988
- 4.914
- 4.883
- 4.795
- 4.790

Kolejny turniej odbędzie się 7 marca o godzinie 16.30 w klubie LWSM „Gama”.

Concordia zorganizowała, APN wygrała

siem zespołów przystąpiło do rywalizacji w
turnieju halowym zorganizowanym przez Concordię.
Gospodarze zakończyli zmagania na czwartym miejscu, a
w finale knurowska APN pokonała LKS 35 Gierałtowice.
Turniej adresowany był
do chłopców urodzonych
w 2006 roku, a knurowskie
kluby – Concordia i APN –

wystawiły po dwie drużyny.
Tą najlepszą tworzyli podopieczni Krzysztofa Nieradzika z APN, którzy wystąpili w składzie: Karol Szymecki,
Oliver Mansfeld, Kacper Jatta, Dominik Dudek, Dominik Kondratowicz, Dominik
Marek, Patr yk Bodanko,
Kacper Dyjankiewicz, Janek
Cieślar, Igor Stulik.

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

PiSk

WYNIKI DECYDUJĄCEJ
FAZY TURNIEJU::
- półfinały: Concordia I Knurów
– APN I Knurów 0:2, MOSiR Mikołów – LKS Gierałtowice 0:0 w
karnych 0:1, - mecz o 7 miejsce:
Concordia II – APN II 3:0, - mecz
o 5 miejsce: APG Gliwice – LKS
Żernica 2:1, - mecz o 3 miejsce:
Concordia I – MOSiR Mikołów
1:3, - finał: APN I Knurów – LKS
Gierałtowice 1:0

Finaliści turnieju – LKS 35 Gierałtowice i APN Knurów

Foto: APN

O
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Knurów. Uwaga, cykliści!

Rowerem na szlak

Sybillianiści i przyjaciele. Od lewej: Michał Ogiński,
Sybilla Golec, Sylwia Gromacka-Staśko,
Katarzyna Karkoła i Edward Czech

Knurowski Oddział Klubu 80 Rowerów
to propozycja dla miłośników szaleństwa
na dwóch kółkach

W

Między nami,
między słowami
Po 10 latach Sybillianiści wrócili
do Andaluzji... w Piekarach Śląskich.
Wrócili, aby przypomnieć, że sztuka
jest nieskrępowaną radością i wyraża
emocje, które wymykają się słowom

S

ybillianizm, kierunek
wywodzący się ze sztuki naiwnej, powstał w
2004 roku. Zrodził się z
miłości do kolorów i marzeń,
z potrzeby radości, która wypełni trudną codzienność.
Założyło go dwoje niezwyk ł ych ar t ystów – Sybilla
Golec i Michał Ogiński.
17 lutego w Ośrod k u
Kultury „Andaluzja” swoje obrazy zaprezentowali
artyści związani z sybillianizmem: założyciele ruchu,
Sylwia Gromacka-Staśko,
Kata rz y na Ka rkoła ora z
Edward Czech. Wernisaż

otworzyła prezydent Piekar
Śląskich Sława Umińska-Duraj.
- Te wspaniałe barwy i radość, bijąca z obrazów, są jak
promienie słońca po bardzo
długiej zimie – mówiła pani
prezydent. - Drodzy artyści,
dziękuję wam za to światło.
Wystawa odzwierciedlała zróżnicowane osobowości
jej twórców. Michał Ogiński
określa się dwoma słowami:
malarz i marzyciel. Sybilla
Golec, znana k nurowska
malarka, ukochała anioły,
śląskie utopce, koty i serca.
Sylw ia Gromacka-Staśko

maluje tęczowe obrazy, magicznym klimatem przypominające bajki. Katarzyna
Karkoła i Edward Czech
tworzą dzieła niejednorodne, zależne od nastroju.
Obrazy cieszył y serca
wielu zwiedzających. Dodatkową atrakcją był występ
Piotra Cybułki – frontmana
„Poziomu 600”, legendy śląskiego rock and rolla.
Wystawę „Sybillianiści
i przyjaciele” w Piekarach
Śląskich można oglądać do
końca marca.
Jb, foto: Kamil Mossakowski

Więcej o malarzach na www.facebook.com/sybillianizm lub www.sybillianizm.pl

gdzie jeździmy po naszych
okolicznych rejonach – po okolicach Rybnika, Chudowa czy
lasach w kierunku Raciborza
– mówi Dawid Bartkowiak,
instruktor turystyki kwalifikowanej-rowerowej, prowadzący knurowski oddział 80
Rowerów. – Ale najczęściej
są to wyjazdowe tripy w góry.
Mają różne formy – jazda
po górskich szlakach albo na
przygotowane trasy rowerowe,
gdzie można trochę poszaleć.
Są też spokojniejsze wyjazdy
dla rodzin z dziećmi. Wtedy
na przykład objeżdżamy jakieś
jeziora czy zwiedzamy trasy
tematyczne.
Jak zapewnia organizator,
na wyjazdach jest zawsze radosna atmosfera, a sama jazda

jest spokojna, bez ścigania się
– nie ma powodów do stresu,
że się nie nadąży za resztą.
Relacje z wycieczek i informacje o kolejnych planach
można znaleźć na Facebooku,
wpisując nazwę: Knurowski
Klub 80 Rowerów. Jak zdradza Dawid Bartkowiak, wśród
pomysłów na rowerowe weekendy są m.in. czeskie góry,
wjazd na Śnieżkę i objazd
okolicznych górskich szlaków.
Knurowski klub jest częścią Ogólnopolskiego Klubu
80 Rowerów, którego jednym
z celów jest tworzenie sieci pasjonatów rowerowych,
chętnych do podejmowania
mniejszych i większych inicjatyw na dwóch kółkach.
oprac. MiNa

W towarzystwie raźniej
- także na rowerach

Foto: Knurowski Klub 80 Rowerów

Piekary Śląskie, Knurów

iosna z a pasem,
rowerzyści szykują się już do sezonu, a w towarzystwie zawsze
raźniej i bezpieczniej. Tych,
którzy chcieliby pojeździć w
grupie, powinna zainteresować działalność Klubu 80
Rowerów. Od 2014 roku klub
ma swój knurowski oddział,
który od wiosny do jesieni organizuje wycieczki na
dwóch kółkach. Poszczególne
wyprawy różnią się długością
tras i stopniem trudności, toteż chyba każdy cyklista może
znaleźć coś dla siebie. Można
wybrać się do Włoch w Dolomity, albo... do Raciborza na
włoskie lody. Jedno i drugie
daje dużą frajdę.
- Są wycieczki miejscowe,

informacja własna wydawcy

16

Przegląd Lokalny Nr 9 (1249) 2 marca 2017 roku

