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170 osób bawiło się
na balu przebierańców
w restauracji Protos.
Wśród nich podopieczni
Środowiskowego Domu
Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z
Ośrodka Mat ka Boża
Uzdrowienie Chorych w
Knurowie, opiekunowie
oraz pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej
z Pilchowic i Sośnicowic.
Nikt nie podpierał ścian,
prawie każdy tańczył od
pierwszej do ostatniej
piosenki. Przez 4 godziny na parkiecie królowali: policjanci, księżniczki,
clowni, diabły i czarownice. O muzyczną oprawę balu zadbało dwóch
dj’ów.
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ubotan nie jest duży: ma 14 cm
długości i średnicę 1,5 cm. Ale
świetnie nadaje się do obrony. Można
nim naciskać, uderzać i stosować
dźwignie. Został wymyślony jako
narzędzie dla policjantów, ułatwiające zatrzymanie podejrzanego bez
trwałych uszkodzeń na jego ciele.
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Zebranie
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Knurowskie Stowarzyszenie
Diabetyków zaprasza na Walne
Zebranie Członków. Przedmiotem obrad będzie zatwierdzenie
sprawozdań finansowego i merytorycznego.
Z e br a n ie o d b ę d z ie s i ę w
czwartek, 9 marca, w Klubie Gama
(ul. Kapelanów Wojskowych 2) o
godz. 16.
/bw/
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rojaczki mają po 3 latka. Dzieciom bardzo śpieszyło się na
świat, urodziły się w 25 tygodniu ciąży, każde ważyło około 800 gramów.
Trojaczki od początku zmagają się z
objawami skrajnego wcześniactwa.
Codziennie walczą m.in. z padaczką,
mózgowym porażeniem dziecięcym,
ref luksem pęcherzowo-moczowo-
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dowym, opóźnieniem w rozwoju.
Ania nie widzi świata, Alicja prawdopodobnie również ma problemy
ze wzrokiem. Pieniądze są bardzo
potrzebne – dzieci wymagają nieustannej i intensywnej rehabilitacji.
Leki też sporo kosztują.
Na koncercie w Szczygłowicach
będzie szansa, aby pomóc Drużynie

A. Dla dzieci wystąpią Claudia i Kasia
Chwołka, Roxana, Muzykanty, Leszek
Filec oraz Jula i Kola. Koncert poprowadzi Barbara Golec. Wstęp na koncert w
formie cegiełki – 15 zł. Więcej informacji o koncercie i rezerwacja cegiełek pod
nr. tel. 518 462 582.
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Piersi
zbadasz
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Panie, które w 2017
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Knurowie zatrzymają się
mammobusy. To specjalistyczne
pojazdy, swoiste „laboratoria na
kółkach”. Dają sposobność do
szybkiego i łatwego przebadania
piersi bez potrzeby jeżdżenia do
„stacjonarnych” przychodni.
W marcu knurowianki, gierałtowiczanki i mieszkanki ościennych miejscowości będą mieć
możliwość skorzystania z oferty
Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Gliwicach i Grupy Lux-Med. Mammobusy zatrzymają się w Knurowie
przy Intermarché i Galerii Stara
Cegielnia oraz w Gierałtowicach
obok Restauracji Szmaragdowa.
Szczegóły na plakatach.
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środę, około godz. 19 na
skrzyżowaniu ulic Rybnickiej
i Gliwickiej w Kuźni Nieborowskiej
doszło do kolizji TIR-a z samochodem osobowym. Ze wstępnych ustaleń Policji wyniki, że ciężarówka wyjechała z drogi podporządkowanej i
nie ustąpiła pierwszeństwa poprawnie jadącemu golfowi. Auta zderzyły
się. Chwilę później w pobliże kolizji
nadjechał mieszkaniec Pyskowic. W
obawie przed karambolem 22-latek
wyszedł z samochodu, aby ostrzec

inne nadjeżdżające auta przed zdarzeniem. Mężczyzna nie miał na
sobie elementów odblaskowych, był
więc praktycznie niewidoczny dla
innych uczestników ruchu.
- W 22-latka uderzył ford mondeo
– informuje komisarz Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. - Mężczyznę w
ciężkim stanie zabrano do szpitala.
Jego życie jest zagrożone.
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południem na koncie było już nieco
ponad 11 tys. funtów.
- Żadne pieniądze nie przywrócą
życia Czesławowi, ale mamy nadzieję, że pomogą rodzinie zrobić to,
co potrzebuje zrobić – czytamy na
gofundme.com.
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czesnym wtorkowym popołudniem strażnicy miejscy
patrolowali rejon ul. Rybnej. W ich
oczy rzucił się mężczyzna, który z
dostawczego auta wysypywał gruz i
ziemię na teren rolny. Jak się okazało, nie była to jego działka. Sprawcę
wykroczenia ukarano mandatem.

Historia miała ciąg dalszy.
- Drugi mężczyzna, który mu
towarzyszył, zanieczyścił miejsce
dostępne dla publiczności, w związku
z czym również ukarano go w postępowaniu mandatowym – informuje
Straż Miejska.
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yła już 21.30 w czwartek, gdy do
Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie o palącym się ognisku przed
budynkiem przy ul. K. Miarki. Zdaniem zgłaszającego spalane miały
być sztuczne tworzywa. Na miejsce

udał się patrol. Mundurowi zastali
mężczyznę, który podsycał ogień
odpadami roślinnymi. Nakazali mu
bezzwłocznie ugasić ognisko. Tak
też uczynił, a strażnicy poprzestali
na pouczeniu.
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marca nieznany sprawca wyłamał drzwi piwnicy probostwa
i w ten sposób udało mu się dostać
do części mieszkalnej. Spenetrowawszy pokoje, złodziej wyłamał

lutego przy ul. Karola Miarki
nieznany sprawca, rozprawiwszy się z kłódką zabezpieczającą
pomieszczenie gospodarcze, ukradł
stamtąd wędki (6 sztuk) oraz elektronarzędzia (spawarkę, młotowiertarkę, wiertarkę i dwie szlifierki
kątowe). Łączna wartość łupu to
około 3 000 zł.
0L1D

zamek w szafie i skradł znajdujące
się w niej dwie kasetki, w których
znajdowała się gotówka. Przestępca
chyba się przeliczył – jak informuje
policja, pieniądze z kasetki stanowiły niewielką kwotę. Straty probostwa
poniesione w wyniku zdarzenia są
w trakcie szacowania. Postępowanie
w tej sprawie prowadzi knurowski
Komisariat Policji.
0L1D
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- Dziękuję za liczne słowa otuchy
i wsparcie – napisała w komentarzu
żona knurowianina. – Bardzo nam
go brakuje. Był sprawny i zdrowy, nie
sposób wyjaśnić, dlaczego to przydarzyło się naszej szczęśliwej rodzinie...
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-latek mieszkał w Feltham w
zachodnim Londynie. W niedzielę wziął udział w biegu na 10 km
w pobliskim miasteczku Weybridge.
Wraz z nim na zawody udały się
jego żona i 7-letnia córka. Obydwie
czekały na mecie.
Nie doczekały. Niedaleko przed
metą biegacz upadł. Błyskawicznie
zajęły się nim służby medyczne. Został
przewieziony do szpitala św. Piotra w
Chertsey. Niestety, lekarzom nie udało
się go uratować. Jako przyczynę śmierci podano zawał serca.
Wydarzenie wstrząsnęło najbliższymi i znajomymi. Trafiło na czołówki brytyjskich mediów. Przejęci losem
córki i żony pana Czesława przyjaciele
nie opuścili ich w tych szczególnie
trudnych – także bytowo - chwilach.
Na internetowej platformie crowdfundingowej (gofundme.com) zorganizowali zbiórkę pieniędzy. W środę przed

która cierpi na zaniki pamięci.
Funkcjonariusze ustalili jej dane
personalne, a potem przewieźli do
miejsca zamieszkania oddając knurowiankę pod opiekę rodziny.
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miniony poniedziałek wczesnym popołudniem patrol
Straży Miejskiej interweniował w
jednym z lokali przy ul. Lotników.
Nie ściągnęło ich nic zdrożnego,
np. awantura, lecz dość nietypowa
sytuacja. Chodziło o starszą panią,
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Od lat w Knurowie stoją specjalne kosze na zwierzęce odchody.
Jak informuje Wydział Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Knurów, w tej chwili jest w mieście
71. Najwięcej koszy znajduje się
na osiedlach. I jak wynika ze słów
urzędników, jest na nie zapotrzebowanie – spółdzielnie mieszkaniowe
zgłaszają, że w danym miejscu
właściciele psów sami domagają się
umieszczenia kosza na psi kał. Rzecz
3LHVWRZLHONDUDGRĞü
DOHLRERZLą]HN

4

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

32 332 63 77
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marca ktoś zerwał kłódkę z pomieszczenia gospodarczego przy
ulicy Dworcowej i skradł stamtąd
11 worków z węglem wartych 240
zł. Sprawą zajmuje się knurowska
policja.
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grzywny
Sprzątanie po pupilach to kwestia
kultury osobistej, higieny, estetyki,
ale i praworządności. Obowiązki
związane z posiadaniem zwierząt
domowych są zawarte w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Knurów (uchwała nr
X/136/2015). Jednym z tych obowiązków jest „natychmiastowe usuwanie
zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzęta w obiektach na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na
wejściach do budynków, klatkach
schodowych, chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach terenach zielonych.” Obowiązek nie dotyczy osób
niewidomych z psami-przewodnikami ani niepełnosprawnych korzystających pomocy psów towarzyszących.
Za uchylenie się od sprzątania po
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jasna, nie zawsze można sprostać
takiemu postulatowi – miejsce musi
być odpowiednie. Kosz nie może
znajdować się np. w pobliżu placów
zabaw, ani też zbyt blisko okien
(aby jego widok nie przeszkadzał
mieszkańcom). Na osiedlach kosze
stosunkowo często umieszczone
są na terenach gospodarczych przy
śmietnikach. Zimą kosze opróżniane
są raz w tygodniu, latem – dwa razy.
Umieszcza się przy nich także pakiety higieniczne (woreczki z łopatkami), jednak ich ilość nie dorównuje
zapotrzebowaniu, toteż wychodząc
na spacer z czworonogiem najlepiej
samemu zaopatrzyć się w stosowne
akcesoria. Mogą to być gotowe zestawy, przeznaczone do tego celu,
które można kupić w niektórych supermarketach. Ale też – za przykładem pani Joanny – zwykłe woreczki
śniadaniowe, czy też opakowania po
zakupach w supermarkecie.
Jeśli któryś z psich panów (lub
pań) odczuwa brak kosza na zwierzęce kupy w danym rejonie miasta,
może zgłosić swoje sugestie do rozpatrzenia bezpośrednio do Wydziału
GKRiOŚ Urzędu Miasta Knurów.
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sie odchody „zdobiące” chodniki i trawniki, to stały problem wielu polskich miast.
To zjawisko zdecydowanie nieestetyczne – sam widok jest przykry, nie
mówiąc o woni i o tym, co przeżywa
przechodzień, który w pośpiechu
wejdzie na psią „minę”. Do tego
dochodzi kwestia higieniczna – odchody to siedlisko rozmaitych bakterii, na czele z pałeczką okrężnicy
(Escherichia coli).
Po zimie, kiedy stopniały śnieg
odsłania wszystko, co tygodniami
skrywał, ta niesympatyczna sprawa
staje się aż nazbyt widoczna. Także w
Knurowie. Niestety, ciągle nie wszyscy
właściciele czworonogów biorą sobie
do serca, że sprzątanie po pupilach to
ich, nomen omen, psi obowiązek.
- Idąc, wiecznie trzeba patrzeć
pod nogi – skarży się pan Maciej.
- Trzeba iść slalomem! I kto to
posprząta? – zastanawia się pani Krystyna ze Szczygłowic. – I po co są te specjalne kosze? Chyba tylko ku ozdobie.
Kultura i przyzwoitość wymagają, żeby pozostawić porządek po psie,
a właściwie rzecz biorąc, po sobie.
- Nie wyobrażam sytuacji, że
spacerujemy, mój pies się załatwia, a
ja, jakby nigdy nic, idę sobie dalej –
mówi pani Joanna, właścicielka Saby.
– Zawsze mam w kieszeni woreczki
śniadaniowe, i w razie czego działam.
Gdy widzę, że ktoś zostawia kupę swojego zwierzaka, częstuję woreczkiem i
pokazuję, gdzie można to wyrzucić.
Zwykle działa, choć nie zawsze.

V\JQDä\
F]\WHOQLNÑZ

pupilu grozi kara grzywny w wysokości od 20 do 500 zł.
Warto przypomnieć, że psy powinny być prowadzone na smyczy,
a przedstawiciele ras agresywnych
– dodatkowo w kagańcu. Spuścić
psa z uwięzi można wyłącznie w
mało uczęszczanych miejscach, z
założonym kagańcem i tylko wtedy,
gdy właściciel ma możliwość bezpośredniej kontroli zachowania swego
podopiecznego. W myśl regulaminu,
zwierząt nie można wprowadzać
na teren placów zabaw, piaskownic
oraz kąpieliska. Nie powinno się też
ich wprowadzać do obiektów użytku publicznego i obsługi ludności,
chyba że władający danym obiektem
postanowi inaczej.
Regulamin przypomina, kary
zniechęcają, a jedynym skutecznym
rozwiązaniem śliskiego problemu
psich kup jest zmiana w mentalności
tych właścicieli psów, którzy uważają, że nie ma sprawy. Każdy może im
pomóc, choćby zwracając uprzejmie
uwagę, że sprawa jednak jest – i to
śmierdząca.
0L1D
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 &KRG]Ċ R PLHĞFLH L ZNX
U]D PQLH ZLGRN VáXSyZ RĞZLH
WOHQLRZ\FK REOHSLRQ\FK ĪyáW\PL
XORWNDPL.WRĞVRELH]URELá]QLFK
VáXS\ RJáRV]HQLRZH VSRVyE QD
UR]UHNODPRZDQLH KDQGOX SDSLH
URVDPLLW\WRQLHP1LHZLHPF]\
WR OHJDOQH 0RĪH DOH FRĞ PL VLĊ
Z\GDMH ĪH ZáDĞFLFLHO VáXSyZ QLF
R W\P QLH ZLH $ MHĞOL WR SR]D
SUDZQH WR FK\ED áDWZR EĊG]LH
QDPLHU]\ü VSUDZFĊ 6DP SRGDMH
NRQWDNWWHOHIRQLF]Q\0RĪHNWyUDĞ
]H VáXĪE VSUDZG]L WĊ VSUDZĊ %R
MDNPyZLáHPV]ODJPQLHWUDILDQD
ZLGRNVáXSyZXSVWU]RQ\FKSDSLH
U]\VNDPL
+
1RWEZ

miniony wtorek na ul. Szpitalnej policjanci z gliwickiej
drogówki zatrzymali 21-latka. Powód? Knurowianin kierował jednośladem marki Baotian, mimo że Sąd
Rejonowy w Gliwicach zakazał mu
prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych.
0L1D
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o d r u g ie go pr z e t a r g u n a
sf i na l i zowa nie tej wa żnej
miejskiej inwestycji stanęły trzy
firmy. Wykonawca jest już w ybrany – zostało nim konsorcjum
firm, w skład którego wchodzą:
PPU H „I NFOBU D” K rz ysztof
Małek z Rybnika (lider) i Zakład
Stolarski i Remontowo-Budowlany „TOMAN” z Turzy Śląskiej.
Cena ofer towa przedstaw iona
przez konsorcjum to 3 091 974 zł.
1LHZSá\QĊá\GRQDVĪDGQHVNDU

JL]DWHPPRĪQDX]QDüĪHZáDĞQLHWD
RIHUWDZ\JUDáDSU]HWDUJ – informuje
dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, Anna Misiura.
8PRZD QLH ]RVWDáD MHV]F]H
SRGSLVDQD DE\ GR WHJR GRV]áR
WU]HED EĊG]LH QDMSLHUZ GRNRQDü
SU]HVXQLĊFLDĞURGNyZZJPLQQ\P
EXGĪHFLH 0D WR QDVWąSLü SRGF]DV
sesji nadzwyczajnej Rady Miasta,
NWyUD ]RVWDQLH ]ZRáDQD Z QDMEOLĪ
szych dniach.
0L1D

ĈODGHPQDV]\FKSXEOLNDFML
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:QDZLą]DQLXGRDUW\NXáXSW
Ä3RSLyáLODPHQW´>3/QU
]  NZLHWQLD  U@ RWU]\PD
OLĞP\ SLVPR Z NWyU \P ĝOąVNL
=DNáDG 3RJU]HERZ\ Ä)LUPD :D
OLFNL´RGQRVLVLĊGRSRVWĊSRZDQLD
SURNXUDWRUVNLHJR Z JáRĞQHM PH
GLDOQLHVSUDZLH
 ,QIRUPXMĊ ĪH 3URNXUDWXUD
2NUĊJRZDZ.DWRZLFDFKGHF\]Mą
]GQLDSDĨG]LHUQLNDURNX
XPRU]\áD SRVWĊSRZDQLH Z VSUD
ZLH]QLHZDĪHQLD]ZáRNLSURFKyZ
OXG]NLFKRUD]RV]XVWZQDV]NRGĊ
RVyEUHDOL]XMąF\FKXVáXJLSRJU]H
ERZHZ=DNáDG]LH3RJU]HERZ\P
Ä )LUPD :DOLFNL´ Z %\ WRPLX Z
RNUHVLH RG PDUFD  URNX GR
JUXGQLDURNXWMRF]\Q\
] DUW  SDU  NN L DUW 
SDU  NN ± F]\WDP\ Z SLĞPLH
± 3RVWDQRZLHQLH PD FKDUDNWHU
SUDZRPRFQ\
5\V]DU G :DOLF NL ZáDĞFLFLHO
ILUP\ SRLQIRUPRZDá UyZQLHĪ ĪH
Z\WRF]\á SURFHV\ ] SRZyG]WZD
F\ZLOQHJR RVRERP L SRGPLRWRP
RGSRZLHG]LDOQ\P ]D QDUXV]HQLH
GREUHJR LPLHQLD MHJR L Ä)LUP\
:DOLFNL´

KƐŝĞŵƐǌǁſǁ

1LHZV]\VWNRZ\JOąGDWDNMDN
QD SLHUZV]\ U]XW RND Z\JOąGD
3LMĊGRWHNVWXSWÄ2VLHPV]ZyZ´
Z RVWDWQLP Z\GDQLX 3/ Z NWy
U \P MHVW PRZD R V\QX NWyU \
]DDWDNRZDáRMFD=QDPWĊURG]LQĊ
L ZLHP ZLĊFHM QLĪ G]LHQQLNDU]H
RG SROLFMDQWyZ $ V\WXDFMD MHVW
QDSUDZGĊ WDND ĪH WR WHQ RMFLHF
GDMH VLĊ ZH ]QDNL FDáHM URG]LQLH
+LVWRULDMHVWGáXJDLEDUZQDDOH
QLHFKFĊQLąZDVREDUF]Dü&KFĊ
W\ONR ]ZUyFLü XZDJĊ ĪH Z WHJR
W\SX SU]HĪ\FLDFK E\ZD GUXJLH
GQR,]WDNLPZáDĞQLHPDP\GR
F]\QLHQLD1LHZLHPF]\WRPRĪ
OLZHDOHX]\VNXMąFLQIRUPDFMHRG
VáXĪEPXQGXURZ\FKZDUWRE\áRE\
UR]H]QDü F]\ QLH FKRG]L R FRĞ
ZLĊFHMQLĪW\ONRWRFRSU]HND]XMą
SROLFMDQFL 1LH PDP GR QLNRJR
SUHWHQVML QR PRĪH WURFKĊ ĪDOX
DOH G]ZRQLĊ E\ SRĞZLDGF]\ü LĪ
U]HNRPD RILDUD ZFDOH ĞZLĊWRV]
NLHPQLHMHVWDWHQQLE\ÄRSUDZ
FD´ V\Q WHĪQLHSRZLQLHQURELü]D
F]DUQ\FKDUDNWHU%RQLPQLHMHVW
=DWRĪ\FLHLUHODFMHURG]LQQHE\
ZDMąVNRPSOLNRZDQHQLHVWHW\
=QDMRP\

>ĂƐŵĂƉƌǌĞƌČďĂŶĞ͍

1LHSRWUDILĊ]UR]XPLHüRJyOQHJR
REXU]HQLD VSRáHF]HĔVWZD ] SRZR
GX XVWDZ\ MDND ]RVWDáD QLHGDZQR
ZSURZDG]RQDZ]ZLą]NX]Z\FLQNą
GU]HZ 'OD PQLH ORJLF]QH MHVW ĪH
VNRURGU]HZR]QDMGXMHVLĊQDPRLP
WHUHQLHWRPDPFDáNRZLWHSUDZRVLĊ
JR SR]E\ü 2E\ZDWHOH G]LĊNL WHPX
PRJąGRSURZDG]LüVZRMHG]LDáNLGR
SRU]ąGNX XVXZDMąF ] QLFK EXV]
NWyU\QLHUD]]QDMGRZDáVLĊQDLFKWH
UHQLH EH] VNRPSOLNRZDQHM VSUDZ\
]ZLą]DQHM]H]JáRV]HQLHPZQLRVNXR
Z\FLQNĊGRXU]ĊGX1LHVWHW\ZSR
UyZQDQLX]LQQ\PLPLDVWDPLXQDV
WDVSUDZDWUZDáDEDUG]RPR]ROQLH
ER QD GHF\]MĊ WU]HED E\áR F]HNDü
SRNLONDPLHVLĊF\-HĞOLNRPXĞSU]H
V]NDG]D ĪH LQQL PLHV]NDĔF\ PDMą
RGPLHQQH ]GDQLH RG QLFK QLHFK
VDPLQDVZRMHMG]LDáFH]DVDG]ąGXĪą
LORĞü GU]HZ DOER SU]HSURZDG]ą VLĊ
Z JyU\ JG]LH GU]HZ ] SHZQRĞFLą
MHVW ZLĊFHM QLĪ Z QDV]\P PLHĞFLH
=UHV]Wą ZLG]ąF PDSĊ VDWHOLWDUQą
QDV]HJR PLDVWD L WDN PRĪHP\ ]D
REVHUZRZDüĪHZLĊNV]ąF]ĊĞü]DM
PXMąWHUHQ\]LHORQHDZW\PODV\
7RPDV]
RSUDFEZSJ
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C o w t y m z ł e g o? N i e m a l
wsz yst ko. Ta k i pa lacz praw ie
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
sz ybko się z at yk a lub ciek nie
smołą z „kiszącego się” paliwa. No
i węgiel idzie jak woda...
A może być znacznie lepiej.
Wystarczy palić metodą „od góry”.
Polega ona na wsypaniu do kotła
odpowiedniej ilości węgla, włożeniu podpałki i rozpaleniu. Wbrew
obawom ogień na szczycie zasypu
nie wygasa, lecz – z biegiem czasu - „schodzi” w dół. Same plusy:
rozpala się raz a dobrze, nastawia
oczekiwaną temperaturę i... ma się
święty spokój przez kilkanaście
godzin. Piec się „nie kisi”, z komina
leci strużka siwo-białego dymu, do
tego pełna kontrola nad zużyciem
opału (nawet 30 proc. mniej niż
przy paleniu starą techniką).
Przy rozpalaniu „od góry” raz
wsypany opał wypali się do końca,
więc niejako z góry określa się
czas palenia. Elektroniczny miarkownik ciągu (nie jest konieczny,
ale daje sporo wygody; to wydatek
200 zł – zwraca się po miesiącu
zimowego palenia) pilnuje zadanej
temperatury sterując klapką dopływu powietrza.
Palenie „od dołu” ma fatalny

wpływ na powietrze. Mowa o gęstym dymie, który tworzą lotne
składniki opału. Powstają, gdyż
węgiel rzucony na żar błyskawicznie się podgrzewa, a jego lotne
składniki szybko odparowują. Jeśli
warstwa opału jest grubsza, to nie
ulegają zapłonowi, tylko uciekają
przez komin (to nawet 30 proc.
opału!). W „górnym” paleniu lotne składniki opału efektywnie się
spalają, tym samym bardzo mocno obniża się emisja pyłów PM10
i PM2,5. Podobnie jest w przypadku kotłów podajnikowych.
Palenie „od góry” to oszczędność czasu i pieniędzy, stabilnie
dogrzany dom (nie ma wa hań
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.

WŽŬĂǌƌŽǌǁŝĞǁĂ
ǁČƚƉůŝǁŽƑĐŝ

Słowa słowami, ale przykład
działa skuteczniej. Przekonali się
o tym uczestnicy pokazu, który
w niedzielne przedpołudnie odbył
się przed knurowskim ratuszem.
Pokazu palenia obydwiema metodami, by naocznie doświadczyć
różnicy między nimi. Prezentacja
została przygotowana przez knurowski Urząd Miasta i organizację
„Rybnik bez dymu”.
Zapalono w dwóch identycznych kotłach. Użyto tej samej ilości
węgla.
Z pieca zapalonego tradycyjnie,
„od dołu”, szybko zaczął się wydobywać czarny dym. Węgiel zajął
się ogniem i po niecałej godzinie
wypalił się do cna. Kocioł mocno

ZŽǌƉĂůĂŶŝĞŶĂĨŝůŵŝĞ

: OXW\P ]D VSUDZą 8U]ĊGX *PLQ\ Z *LHUDáWRZLFDFK SRGREQ\ SRND] RGE\á
VLĊSU]HGVLHG]LEąJLHUDáWRZLFNLHM2FKRWQLF]HM6WUDĪ\3RĪDUQHM'RNXPHQWXMH
JRGZXPLQXWRZ\ILOPLN'RVWĊSQ\MHVWQDVWURQLHZZZJLHUDOWRZLFHSO SRVW
Ä5R]SDODQLHRGJyU\±SRND]HIHNW\ZQHJRVSDODQLDZĊJOD´ 
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się rozgrzał, po czym zaczął stygnąć.
W drugim kotle, rozpalanym „od
góry”, ogień z rozpałki przeszedł na
węgiel. Gazy spalały się efektywnie,
więc z komina leciała ledwie strużka
dymu. Zdecydowanie jaśniejszego
niż z komina po sąsiedzku.
- No, nie ma o czym gadać: różnica kolosalna – zauważył jeden
z obecnych knurowian.
Nie jedyna. Po godzinie spalania
mniej więcej połowa węgla w kociołku nadal była nietknięta przez płomienie (a w piecu po sąsiedzku został
tylko żar). W dużych kotłach różnica
jest jeszcze bardziej znacząca.
- U mnie jeden zasyp starcza
na jakieś 40 godzin – podzielił się
doświadczeniem pan w sile wieku.
Jego do palenia „od góry” nie trzeba
było przekonywać, bo – jak zapewnił
- taką metodę stosuje od lat.
- To czysta, i to dosłownie,
oszczędność – podkreślał prowadzący pokaz Julian Olewicz z „Rybnika
bez smogu”. – Zużycie węgla jest zdecydowanie mniejsze niż przy paleniu
po staremu.
Pojawiły się pytania. Wątpliwości rozwiewano na bieżąco.
- Mój piec ma dużą komorę, czy
da się ją jakoś zmniejszyć? – dociekał
jeden z uczestników.
- Oczywiście. Wystarczy użyć
cegieł szamotowych. Odpowiednio je
zabudowując uzyska się oczekiwany
efekt – usłyszał.
- Czym lepiej palić „od góry” –
grubszym węglem czy miałem?
- Grubszy, np. orzech, jest zdecydowanie lepszy – odpowiadał
Olewicz. Użycie większej ilości

W\PF]DVHP]NRPLQDNRWáD
UR]SDORQHJRWUDG\F\MQLH
ÄRGGRáX´G\PLáRMDN
]PLĊG]\ZRMHQQHJR
WUDQVDWODQW\ND
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ie ma co ukrywać, tradycyjne palenie – metodą „od
dołu” – jest ciągle popularne. Niestety, bo dobrze daje nam
popalić... Polega na rozpaleniu
małego ogniska w kotle, a potem
dorzucaniu na powstały żar małych kupek opału, wreszcie – gdy
ogień rozbucha – przytłumieniu
dopływu powietrza.

)RWR%RJXVáDZ:LON

3DOLV]ZSLHFXFRVSRVREHPWUDG\F\MQ\P"=DSRPQLM
-HĞOLUD]VSUyEXMHV]PHWRGąÄRGJyU\´QLHEĊG]LHV]
MXĪFKFLHüUR]SDODüMDNGDZQLHM=\VNDV]F]DV
SLHQLąG]HLĞZLĊW\VSRNyM

miału stwarza ryzyko zablokowania
przepływu powietrza przez zasyp.
Należy tego unikać, bo jak nie
będzie „cugu”, to ogień wygaśnie.
Wykorzystując grubszy węgiel unika się takiego zagrożenia.
- Postawić na węgiel, czy koks? –
padło kolejne pytanie.
- Koks ma wiele zalet, m.in. jest
czystszy niż „zwykły” węgiel, nie
brudzi i nie kurzy tak intensywnie –
tłumaczył ekspert. – Jednak warto
zwrócić uwagę na to, że nadaje się
bardziej do kotłów żeliwnych. Poza
tym potrzebuje stałego dopływu
powietrza.
Ma też niezaprzeczalną wadę:
cenę...

- A co z szybrem? Czy można go
przymykać?
- Absolutnie! Przymykanie szybra za piecem to wręcz szaleństwo
– Julian Olewicz nie pozostawił
krzty wątpliwości. – To prosta
droga do tragedii. Szyber ma być
otwarty.
3UH]HQWDFMDVSHáQLáDVZRMH]DGD
QLH'RZLRGáDNWyU\VSRVyEREFKR
G]HQLDVLĊ]SLHFHPGDMHOHSV]H±GOD
ĞURGRZLVNDLNLHV]HQL±HIHNW\
=DLQWHUHVRZDQL SDOHQLHP ZĊ
JOHPZHIHNW\ZQ\LRV]F]ĊGQ\VSR
VyE]QDMGąZLHOHLVWRWQ\FKLQIRUPDFML
na stronie www.czysteogrzewanie.pl.
EZ
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wa Fojcik to cudowna
i ciepła położna. Niezwykle kompetentna,
empatyczna i zaangażowana
w swoją pracę, zapewniająca
pacjentkom poczucie bezpieczeństwa oraz ogromne
wsparcie zarówno merytoryczne jak i emocjonalne.
Pracę wykonuje z niebywałą
pasją. Stworzyła dla swojego
oddziału profil na portalu
społecznościowym, gdzie aktywnie wspiera młode mamy.
Zawsze uśmiechnięta, energiczna i oddana swojej pracy
- Położna na medal! - tyle
mówiła rekomendacja na
stronie kampanii.
Opinie pacjentek tylko
ją potwierdziły.
Od 2007 roku Ewa Fojcik jest położną oddziałową
w knurowskim szpitalu. Jej
26-letnie doświadczenie

6]F]\JãRZLFH

6WUDV]Q\GZyU

Foto: Mirella Napolska

$QLSURĞE\DQLJURĨE\QLHSRPDJDMą
ZQDNáRQLHQLXZáDĞFLFLHONLGZRUNXÄ1DMĊ]\NDFK´
GR]DEH]SLHF]HQLDQLHUXFKRPRĞFL3RQDV]\P
WHOHIRQLHLQWHUZHQFMĊZVSUDZLHGHZDVWRZDQHJR
LVWZDU]DMąFHJR]DJURĪHQLHEXG\QNXRELHFDá
NRPRUQLNVąGRZ\

'ZRUHNZRF]DFK]PLHQLDVLĊZUXLQĊ
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to zrobić jedynie w niewielkim zakresie, np. zabić okna deskami. Na
ich zamurowanie już się nie godziła,
tłumacząc, że jej na to nie stać - mówi
Maciej Kwapisz.
Kiedy wandale utorowali sobie
dostęp do nieruchomości i zaczęli
ją plądrować, Straż Miejska powiadomiła wszystkie możliwe służby,

informacja

VLVSJIRWR-XVW\QD%DMNR

w tym Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Gliwicach.
Podczas wizji w terenie, która odbyła
się 6 grudnia 2016 roku, inspektorzy
ocenili stan techniczny dworku jako
nie stwarzający zagrożenia.
Zastępca komendanta przyznaje,
że Straż Miejska wyczerpała już niemal wszystkie możliwości wpłynięcia
na właścicielkę dworku. Liczy, że być
może kolejna licytacja komornicza
rozwiąże w końcu ten palący problem.
Cena wywoławcza nieruchomości przy ul. Parkowej 4 w pierwszej
licytacji wyniosła 787 500 zł. Nie
zgłosił się nikt gotów zapłacić za nią
taką cenę.
- Czekamy, aż sąd wyznaczy
termin drugiej licytacji - dodaje
komornik.
Jeśli do niej dojdzie, komornik
może obniżyć cenę wywoławczą do
2/3 z 1 050 000 zł szacowanej wartości nieruchomości.
Jeśli nie znajdzie się nabywca,
komornik umorzy postępowanie
egzekucyjne.
Po naszym telefonie obiecał
zobligować dłużniczkę do zabezpieczenia nieruchomości przed
postronnymi.
Co, jeśli kobieta kolejny raz nie
wywiąże się z obowiązków właściciela nieruchomości?
- Wtedy wystąpię do sądu o zmianę zarządcy nieruchomości - dodaje.

informacja własna
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dworku, gdzie jeszcze kilka
lat temu odbywały się przyjęcia weselne, królują dziś wandale
i złomiarze. Spacerowiczom ciężko
pogodzić się z tym widokiem. Zastanawiają się, kto jest właścicielem
budynku, i dlaczego przyzwala na
jego rujnowanie.
Odpowiedź na te pytania zna
i Straż Miejska, i komornik przy
Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
Maciej Kwapisz.
- Trzy razy kierowaliśmy do sądu
wnioski o ukaranie właścicielki dworku
- informuje zastępca komendanta SM,
Andrzej Dobrowolski. - Za każdym razem sąd skazywał ją na karę grzywny.
Wyroki były prawomocne, jednak nie
robiły na pani żadnego wrażenia.
Także wezwanie przez komornika do zabezpieczenia obiektu
niewiele pomogło.
- Dłużniczka twierdziła, że może

W

zawodowe umożliwia pełniejsze
odkrycie i dostrzeżenie potrzeb
pacjentek, a o oddział dba jak o
własny dom.
– Ten zawód to nie tylko ciężka i
żmudna praca, ale też prawdziwa pasja, dzięki której można na co dzień
obcować z cudem narodzin – mówi.
Położna oddziałowa prowadzi
również zajęcia w szkole rodzenia
działającej przy knurowskim szpitalu. Przygotowuje ciężarne do porodu, rozwiewając ich wszelkie obawy
i wątpliwości, pomaga przetrwać
trudne chwile w szpitalu podczas
porodu. Dzięki pracy w rejonie jej
pacjentki i ich dzieci są objęte całościową opieką.
– To ogromny zaszczyt i wyróżnienie, które szczególnie cenię,
ponieważ zostało przyznane głosami
pacjentów – cieszy się pani Ewa z
wysokiej lokaty zajętej w plebiscycie
„Położna na medal 2016”.
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uż obok nas żyją kobiety
niezwykłe, nie przystające do
stereotypu seniorki. 78-letnia
Mirosława Wiercioch jest jedną z
nich. Podróżuje od kilkudziesięciu
lat. Pasją odkrywania miejsc nieznanych zaraził ją w szkole podstawowej nauczyciel geografii, potem
zwiedzać świat pomagała ciocia,
związana z biurem podróży. Każda
z wypraw knurowianki to osobna
historia, trudna do opowiedzenia,
bo jak słowami opisać zachw y t
nad światłem, nad kolorem, nad
atmosferą.
- Gdy zamykam oczy, widzę te
piękne miejsca pod powiekami, ale
nie wszystkim można się podzielić.
Trudno znaleźć słowa. Zdjęcia też
wszystkiego nie wyrażą – mówi pani
Mirosława.
Opowieść o podróżach knurowianki zajęłaby kilkanaście stron.
Zobaczyła kawał świata. Na Kubie
przez pięć godzin słuchała wystąpienia Fidela Castro i oglądała tańczących na przystanku rumbę Kubańczyków, w Kanadzie podziwiała
wodospad Niagara, w Wietnamie
i Kambodży
zachw yca ła
się niezw yk łą przyrodą, przez
miesiąc pod róż owa ła
po Uzbek ista nie, Kazachsta nie,
Tadżykistanie, zobaczyła Petersburg
i Tokio.
- Gdziekolwiek jadę,
s t a ra m s i ę
poznać dany
kraj – poczytać o historii, o kulturze. Przygotowuję się – mówi. – Na zwiedzanie bez
wcześniejszego przygotowania byłoby
szkoda czasu, pieniędzy i miejsca w
samolocie.

T

Na poszukiwanie
ŬŽůĞǏĂŶŬŝ

W 1981 roku pani Mirosława
odwiedziła Koreę Północną – wtedy
reżim jeszcze wpuszczał cudzoziemców, szczególnie z socjalistycznych
krajów. Jak się tam znalazła?
- W latach 50. Polska przyjęła
ponad 3500 północnokoreańskich
dzieci. Koreańczycy przez 2 lata
uczyli się języka polskiego w Łodzi,
a później byli wysyłani do różnych
szkół – opowiada pani Wiercioch.
- Część trafiła do technikum górniczego w Dąbrowie Górniczej, gdzie i
ja się uczyłam. Tam bardzo zaprzyjaźniłam się z jedną Koreanką. Przez
długie lata pisałyśmy do siebie. Ale
w 1980 roku korespondencja się zerwała. Kilka razy zwracałam się do

0LURVáDZD:LHUFLRFK]
WRZDU]\V]NDPLSRGUyĪ\
:WOH±.DXND]

Dwa razy knurowianka zajrzała
do Gruzji, stamtąd pojechała do niewielkiej Armenii. Odwiedziła m.in.
Uszguli – wioskę na końcu świata,
otoczoną przez majestatyczne góry
Kaukazu. Uszguli
to najwyżej po8V]JXOL±ZLRVNDQDZ\VRNRĞFL
łożona osada w
RNRáRPQSP
Europie. Aby się
do niej dostać,
t r z e b a w s pi ą ć
się na wysokość
około 2000 metrów, czyli pokonać podobną
drogę jak na polskie Rysy. Kręta
droga prowadząca do osady jest
ot w a r t a t y l k o
od wiosny do jesieni. W czasie
zimy mieszkańcy Uszguli, około
Sen. Pamiętam, że na każdym kroku 200 osób, są skazani na siebie i swoje
napotykaliśmy pomniki towarzysza, zapasy. Życie w osadzie płynie w
muzea jego imienia. Byliśmy pilno- rytmie, który wystukuje natura. Po
wani – wszędzie ktoś siedział i uda- ulicach przechadzają się wiejskie
wał, że czyta gazetę. Mieliśmy dwóch zwierzęta – krowy, świnie; w tle pięprzewodników – jednego z nich trzy się Szchara - najwyższy szczyt w
poprosiłam, aby pomógł mi odnaleźć Gruzji (5193 m n.p.m.).
koleżankę. Odpowiedział, że to jest
niemożliwe. „Proszę zrozumieć – tłu- ƌŽŐĂŶĂ^ǇďĞƌŝħ
maczył - ja też mam kolegów z Polski,
Po pięknej Gruzji panią Mirosłaale nie mogę się z nimi kontaktować. wę nieustannie ciągnie na Wchód Jeśli koleżanka żyje, to lepiej jej nie do dzikich przestrzeni wciąż jeszcze
szukać, żeby nie miała kłopotów”. nieoswojonych przez turystów. SzuPamiętam, że wszędzie chodziłam z ka prawdy w ludziach i przyrodzie.
książką, gdzie napisała mi dedykację, W zeszłym roku wybrała się na
miałam też jej zdjęcie przypięte do wycieczkę na Syberię.
ubrania. Jednak nie udało mi się jej
- Jaka wycieczka! Żadna wycieczspotkać.
ka! To była wyprawa życia – śmieje
się pani Mirosława. – Kilka wyczerpujących i intensywnych tygodni. Ale
Oczy na Wschód
Panią Mirosławę fascynują pe- było pięknie!
Pierwszy przystanek syberyjskiej
ryferia. Europejskie stolice, tłumnie
odwiedzane przez turystów, wydają wyprawy – Irkuck.
- Miejsce niezwykłe, gdzie nowojej się zbyt do siebie podobne – ten
sam klimat, kultura, te same rekla- czesność styka się z tradycją. Ulice Irkucka zdobią przepiękne drewniane
my i sieci sklepów.
ambasady koreańskiej z pytaniem,
co się stało z moją koleżanką, ale nie
pomogło. W 1981 roku pojechałam
na trzy tygodnie do Korei Północnej.
Rządził wtedy towarzysz Kim Ir
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domy z rzeźbionymi ornamentami,
i choć czasami coś jest połamane,
czasem okno wybite, ale jakoś nikogo
to nie razi – opowiada knurowianka.
Miasto przez lata było świadkiem
tragicznej historii.
– Ciągle można tu jeszcze spotkać
ludzi mówiących po polsku. To przede
wszystkim potomkowie powstańców
styczniowych – tłumaczy pani Mirosława.
Z Irkucka droga prowadziła do
Listwianki – niewielkiej miejscowości nad brzegiem Bajkału.
Bajkał rozciąga się po horyzont,
wypełnia przestrzeń. Legendy mówią, że powstał z łez, które ojciec
wylał nad nieposłuszną córką. Patrząc w wody Bajkału, trudno dostrzec, gdzie kończy się głębia. Przez
miejscowych jezioro nazywane jest
Świętym Morzem. Ma prawie 636
km długości i 80 km szerokości,
wpływa do niego ponad 330 rzek.
- Po nocnym rejsie po Bajkale,
wsiedliśmy do pociągu kolei transsyberyjskiej do Ułan Ude – opowiada

pani Mirosława. – Na trzy dni zatrzymaliśmy się w Ułan Ude, gdzie jest
największy pomnik Lenina – sama
głowa ma 8 metrów, i dalej w drogę
do Ułan Bator, czyli stolicy Mongolii.
Podczas zwiedzania kompleksu
świąty ń buddy jsk ich niedaleko
stolicy, podróżnicy spotkali zaskakującego gościa.
- Wyszedł do nas sam Dalajlama!
Aż mi dech zaparło! – wspomina
knurowianka. – Przywitał się z nami
po polsku, opowiadał, że we wrześniu
był we Wrocławiu.
Syberyjska podróż pani Mirosławy zakończyła się na pustyni Gobi,
gdzie spędziła kilka dni. Spała w tradycyjnej jurcie, piła kumys, słuchała
śpiewających piasków. Zdjęć ma
niewiele, za bardzo była pochłonięta
zwiedzaniem, aby myśleć o aparacie.
- Człowiek chodzi zachwycony,
patrzy, chłonie, nie ma czasu na fotografie – mówi.

WƌǌĞǏǇđũĂŬŶĂũǁŝħĐĞũ

Pani Mirosława już myśli o kolejnych wyprawach. Co przyniesie
2017 rok?
- Może Białoruś, może znowu
pojadę do Kanady? – zastanawia się.
– Wolę być ostrożna, bo jednak są to
fizycznie męczące wyjazdy. Chciałabym jednak jeszcze gdzieś pojechać,
jeszcze coś przeżyć…
-EIRWRDUFK0LURVáDZ\:LHUFLRFK
$XWRUNDG]LĊNXMHSDQL$QQLH&]XOLĔ
VNLHM ] ILOLL QU  0LHMVNLHM %LEOLRWHNL
3XEOLF]QHM]DSRPRFZSU]\JRWRZD
QLXDUW\NXáX

&HUNLHZZ8áDQ8GH
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.QXURZVNLPVHQLRURPV]NRGDF]DVXQDVWDURĞü.DĪGHJRGQLD
WZRU]ąQRZHZVSRPQLHQLDXGRZDGQLDMąFĪHZLHNWRQLHPHWU\F]ND
DVWDQGXFKD
ięknie żyć można w każdym
wieku. Mark Twain twierdził,
że ludzie nie dlatego przestają
się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić. Koło
nr 4 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów co rusz zaprasza do zabawy. W ostatni dzień
lutego 94 członków koła bawiło się
na tradycyjnych ostatkach. O frekwencję na parkiecie zadbał zespół
B&B. Seniorzy nie tylko świetnie się
bawili, ale również przywrócili do
życia obrzęd zwany „całowaniem
śledzia”.
- Jeszcze kilkanaście lat temu w
okolicach Knurowa i Gierałtowic
był to znany zwyczaj, ale z czasem
uległ przeobrażaniu – tłumaczy
Krystyna Nowakowska, członkini
koła.

P

-DNZLGDüXF]HVWQLNRP]DEDZ\IDQWD]MLQLHEUDNRZDáR

Jak przebiegał „śledź” w wykonaniu naszych seniorów?
- Około godz. 22 zebrał się kondukt żałobny, złożony z uczestników
zabawy, prowadzony przez księdza,
kościelnego i dwie zakonnice. Dwóch
panów niosło śledzia. Przy ogólnym
szlochu i płaczu kondukt dwa razy
okrążył salę, aby ostatecznie pochować śledzia – opisuje pani Krystyna.
Karnawałowe ostatki zakończyły
się późno w nocy.
8 marca koło nr 4 urządziło kolejną zabawę – tym razem dla pań z
okazji Dnia Kobiet.
Seniorzy nie zamierzają siedzieć
w domu! I choć siwy włos na skroniach się skrzy, serca wciąż mają
młode i głodne życia. W planach są
kolejne atrakcje.
- Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do naszego koła! – zachęcają seniorzy. - W 2017 roku planujemy wiele zabaw oraz wycieczki,
także kilkudniowe, m.in. do Wrocławia, Pragi, Zakopanego, Kazimierza
Dolnego, w Bieszczady. Wybierzemy
się również na dwutygodniowe wczasy nad morzem.
Zapowiada się bardzo ciekawy
rok!
-EIRWRDUFK.RáRQU3=(5L,

Knurów, Brenna

%U\F]NċSRJyUDFK
a Śląsk Cieszyński wybrało
się ponad 40 emerytów i rencistów zrzeszonych przy Oddziale
Rejonowym Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
- Udaliśmy się do Brennej, by
w aktywny sposób pożegnać zimę,
zakończyć karnawał, a zarazem
powitać wiosnę – mówi prezes Zygfryd Mazur.
Udało się. Knurowianie na-

N

pawali oczy pięknymi górskimi
widokami.
- Szczególną radość sprawiła
przejażdżka bryczkami i ognisko
z pieczeniem kiełbasek – dodaje
prezes Mazur.
Nowy sezon aktywnej działalności seniorzy uznali za obiecujący.
/bw/

)RWR/XF\QD%LQDĞ

7RE\áEDUG]RXGDQ\Z\MD]G±HQWX]MD]PXMąVLĊ
XF]HVWQLF\VHQLRUVNLHMZ\FLHF]NLGR%UHQQHM

=%UHQQHMVHQLRU]\Z\ZLHĨOLPLáHZUDĪHQLD
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ZNDĪGąQLHG]LHOĊ

)UHNZHQFMDQDQLHG]LHOQ\FKWUHQLQJDFKNDOLVWHQLNL
GRZRG]LMDNEDUG]RSRWU]HEQ\E\áZ.QXURZLH
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]DF]ąüDOHPXVLV]]DF]ąüĪHE\VLĊQDXF]\ü
- ]DFKĊFDMąLQVWUXNWRU]\

zasy, gdy ćwiczyli na prowizorycznych drążkach, ryzykując
nabawienia się kontuzji, to
przeszłość. Odkąd na skwerze pomiędzy ul. 1 Maja a Klasztorną powstał skatepark z urządzeniami do
street workout’u (ulicznego treningu
- przyp. red.), trenowanie stało się
bezpieczną przyjemnością.
- Trenujemy ciężko i wytrwale.
Wyznaczamy nowe cele i dążymy
do ich realizacji. Szanujemy siebie i
innych. Pomagamy sobie wzajemnie
- w tych kilku zdaniach zawiera się
sens działalności Street Workout
Knurów.
Amatorzy kalisteniki nie czekali
do wiosny, by rozpocząć szlifowanie
formy. Ćwiczyć zaczęli już na przełomie października i listopada, a gdy
na przeszkodzie stawała im pogoda,

C

:]DMĊFLDFKELRUą
XG]LDáUyZQLHĪSDQLH

korzystali z gościnności szkoły tańca
„Dance Academy”.
W ubiegłą niedzielę instruktorzy
street workout zainaugurowali sezon
treningowy. Na ich zaproszenie odpowiedziało kilku chętnych, chcących popracować nad swoją siłą i
wytrzymałością. Co ciekawe, nie zabrakło też zdeterminowanych pań!
Początkujący ćwiczą w każdą
niedzielę o godz. 11.00, średnio
zaawansowani o 12.00. Zajęcia
prowadzi Kamil Pawlik, inicjator
powstania w Knurowie urządzeń

.QXUyZ3U]HVLHZRZHEDGDQLHZ]URNXZ2œURGNX0%8]GURZLHQLH&KRU\FK

6]F]\JãRZLFH

7DQLHF
QDJDOL
G

ala zorganizowana przez szkołę
tańca Dance Academy przyciągnęła tłumy do Domu Kultury w
Szczygłowicach. W podsumowaniu
zimowego semestru wzięły udział
m.in. Jazz Kids i Conterporary Dance Art, grupy baletowe, hip-hopowe
i jazzowe. Dla wielu tancerzy (najmłodsza tancerka miała 3 lata), był
to debiut przed dużą publicznością.

0DMċZDG\QDRNX

1LHSHáQRVSUDZQL]2ĞURGND0DWND%RĪD8]GURZLHQLH&KRU\FKERU\NDMą
VLĊ]W\ORPDVFKRU]HQLDPLĪHF]ĊVWREUDNXMHLPVLáE\RGZLHG]Lü
NROHMQHJRVSHFMDOLVWĊ'ODWHJRGODQLHNWyU\FK]QLFKQLHRF]HNLZDQDZL]\WD
RSWRPHWU\VW\RND]DáDVLĊ]EDZLHQQD
ziałalność charytatywną, z
jakiej znany był ówczesny
właściciel najstarszego w mieście
zakładu optycznego, Tadeusz Gasz,
kontynuuje dziś jego córka Ewa.
We wtorek odwiedziła wraz z

D

pracownicami Zakładu Optycznego Optyk Gasz podopiecznych
Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie
Chorych, by przeprowadzić przesiewowe badania wzroku.
Niepełnosprawnym pacjentom

trzeba poświęcić znacznie więcej
czasu, dlatego akcję rozłożono na
dwa dni. W tym czasie optometrystka Ewa Gasz zaplanowała przebadać
40 osób.

do ulicznych treningów. Podczas
spotkań podpowiada amatorom, jak
trenować, by nie zrobić sobie krzywdy. Dzieli się też swoim wieloletnim
doświadczeniem.
Uliczne treningi to alternatywa
zarówno dla onieśmielonych siłownią, jak i fanów aktywności na
świeżym powietrzu.
- Nie musisz umieć się podciągać,
żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby
się nauczyć - zachęcają instruktorzy.
/pg/
)RWRDUFK6WUHHW:RUNRXW.QXUyZ

- Jestem zaskoczona, że większość ma dobry wzrok - powiedziała po pierwszym dniu akcji.
- U niektórych podopiecznych
ośrodka konieczne było jednak
zlecenie dalszych, specjalistycznych, badań.
Kierownik Warsztatów Terapii
Zajęciowej, Krzysztof Gołuch,
docenia zaangażowanie zakładu
optycznego Optyk Gasz.
- Firma sama się do nas zgłosiła, proponując bezpłatne badania
- mówi. - Myślę, że kilku naszym
podopiecznym poprawią one jakość
życia.
/pg/
)RWR.U]\V]WRI*RáXFK

Pokaz profesjonalizmu dała
grupa Extreme, na słowa uznania
zasługują też trzej break-dancowcy. Nie można zapomnieć o
paniach z hip-hopu dla dorosłych.
Prawdziwą wisienką na torcie
był występ formacji Mix Tape.
- Liczę, że nie jest to ostatnia taka
gala, być może kolejna odbędzie
się już w czerwcu – zapowiada
właścicielka oraz trenerka Dance
Academy - Dominika Leśniowska.
7HNVWLIRWR6]\PRQ.ĊG]LHUVNL
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Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

=X]DQQD0RVNRW]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

1DWDQ6LFLDU]].QXURZD

ur. 27.02.2017 r., 4150 g, 58 cm

ur. 27.02.2017 r., 3400 g, 53 cm

0DãJRU]DWD:DVLDN].QXURZD

+DQQD&LHœORN]âDQyZ:LHONLFK

ur. 27.02.2017 r., 3820 g, 55 cm

ur. 28.02.2017 r., 3100 g, 52 cm

.DMHWDQ-XUHZLF]].QXURZD
ur. 28.02.2017 r., 3840 g, 54 cm

1DWDOLD:RMWDNRZVND
]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

ur. 28.02.2017 r., 3760 g, 55 cm

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

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&=:$57(.
data stempla pocztowego).
3RUDG\QD]GUDG\
JRG]
&LHPQLHMV]DVWURQD*UH\D
JRG]

10

U
3,Ą7(.62%27$
%\áVRELHSLHV
JRG]

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
08/2017 brzmiało: „ŚLĄZAK ”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Krystyna Klewin.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
Ä=HOH´
0DUHN=ELJQLHZ/HZF]XN

:LNWRU0UDO].QXURZD

0DUFHOLQD6]DIUDQLHF]*OLZLF

ur. 1.03.2017 r., 3500 g, 53 cm

ur. 3.03.2017 r., 3640 g, 54 cm

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

3RUDG\QD]GUDG\
JRG]
U
1,('=,(/$:725(.
%\áVRELHSLHV
JRG]
3RUDG\QD]GUDG\
JRG]
3RNRW
JRG]

)LOLS)UDQLN]6RœQLFRZLF

2VNDU6]P\JLQ]*OLZLF

ur. 4.03.2017 r., 3180 g, 47 cm

ur. 4.03.2017 r., 4015 g, 56 cm

U
ĝ52'$

3RNRW
JRG]

%\áVRELHSLHV
JRG]
3RNRW
JRG]
3RUDG\QD]GUDG\
JRG]

ZZZNLQRVFHQDNXOWXUDSO
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

+DQQD*QLHZHN].QXURZD

7\PRQ3LQGXU].QXURZD

ur. 5.03.2017 r., 3320 g, 54 cm

ur. 5.03.2017 r., 3800 g, 56 cm
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1DJURG]HQL

0DUW\QD 5DWND -DGZLJD *LHQLXV] 5DGRVáDZ :áRF]ND 1DWDOLD 'UHMD L 'HQLV
0DFKQLNRZVNL ZV]\VF\]NOXEX8.6(XJHQ.QXUyZXSUDZLDMąWUyMEyMVLáRZ\
±Z\FLVNDQLHV]WDQJL 2OLZLD$GDPF]\N'DULXV]%DUWQLN(PLOLD%URZDUVND
0DFLHM %URZDUVNL -DJRGD *RUV]DQyZ 0DWHXV] +XG]LNRZVNL -DNXE .DONDQ
6DQGUD .RFXU 6]\PRQ .RZDOF]\N 'DQLHO .XG\ED )LOLS /DPOD 0DNV\PLOLDQ
3LHUFKDáD$OLQD6PRODUHN0DJGDOHQD6ZDF]\QD6]\PRQ6ZDF]\QD0DUFHOL
8UD0DFLHM:LHF]RUNH1DWDOLD:ROQ\5DIDá:\UREHNL5REHUW:\UREHN Sá\
ZDQLHZV]\VF\]/.63U]\V]RZLFH .DWDU]\QD'XUF]\ĔVND Sá\ZDQLH.6
*DOLFMD.UDNyZ $OLFMD,G]LNRZVND Sá\ZDQLH6LNUHW*OLZLFH 6]\PRQ*yUND
3DXOLQD*DQFDUF]\N'DZLG1RZRN7RPDV]2WZRURZVNL0LFKDá3LHWUDV0D
WHXV]:X]LNL5HPLJLXV]6NRF]\ĔVNL ERNVZV]\VF\].6*DUGD*LHUDáWRZLFH 
2OLZLHU 1RZRN MXGR .6 $=6 *OLZLFH  0DFLHM .RZDOLN SLáND QRĪQD *yUQLN
=DEU]H 3DWU\N:LV]QLRZVNL SLáNDQRĪQD=DJáĊELH6RVQRZLHF 7RPDV]0D
FKD SLáNDQRĪQD.65R]ZyM.DWRZLFH ,]DEHOD0DĔND DNUREDW\NDVSRUWRZD
.DWROLFNL3DUDILDOQ\.OXE6SRUWRZ\+DOHPED .U]\V]WRI3LOQ\L-DQXV]3DSNDOD
VNDW/.6-HGQRĞü3U]\V]RZLFH 

'RFHQLHQLQDJURG]HQL

6DPRU]ąGGRVWU]HJDLGRFHQLDRVLąJQLĊFLDVSRUWRZFyZ
]WHUHQXJPLQ\*LHUDáWRZLFH'RZRGHPXURF]\VWRĞü
Z3DQLyZNDFKSRGF]DVNWyUHMZ\UyĪQLDMąF\VLĊ
]DZRGQLF\RWU]\PDOLQDJURG\ZyMWD*PLQ\*LHUDáWRZLFH

miniony czwartek w miejscowym gimnazjum zebrali się najlepsi z najlepszych – kilkadziesięcioro młodych
sportowców, którzy ubiegły rok
znaczyli pasmem sukcesów.
- Wasz talent, popierany wysiłkiem podczas treningów przynoszą

W

wspaniałe wyniki. Są powodem do
dumy dla najbliższych, przyjaciół i
znajomych, ale również całej naszej
gminy – mówił wójt Joachim Bargiel.
Adresatami tych słów byli bokserzy, judocy, piłkarze, gimnastycy,
pły wacy, ciężarowcy, a nawet...
„szkaciorze”. Wśród nich mistrzowie

Polski, Śląska, medaliści zawodów
krajowych i międzynarodowych.
– Szczerze wam gratulujemy
i trzymamy kciuki w nadziei na
na stępne sukcesy – doda ł wójt
Bargiel.
/bw/

)RWR%RJXVáDZ:LON

IRWRPLJDZND
Foto: OSP Knurów

*PLQD*LHUDãWRZLFH

6]F]\JãRZLFH7RVLęZ\GDMH

&RœVLęNRľF]\FRœVLę]DF]\QD

NRQLHFBSRF]ąWHNWRDOEXPNRQFHSF\MQ\*XFLDVD àXNDV]D3DZHOFD 
L6N\OHU/LYW 6RQL%LHGURZVNLHM XWNDQ\]SU]HĪ\üRVRE\SRSDGDMąFHM
ZGHSUHVMĊ
n - raper po przejściach, ona - utalentowana nastolatka o intrygującej barwie głosu. Co może
wyjść z mariażu dwóch odległych od siebie światów?
W Szczygłowicach, przez wielu miejscowych nazywanych Wyspą, powstała płyta #koniec_początek.
To zapis emocji i przeżyć kogoś, kto ucieka z domu
od kłopotów, by w samotności stworzyć piosenki na
płytę.
- Żale wylewane na kartki, słowa wykrzyczane
do mikrofonu, emocje przy odsłuchiwaniu materiału
spowodowały czystość i przejrzystość duszy - mówi
Gucias.
Muzyka daje raperowi ukojenie i staje się terapią.
Dla słuchacza płyta #koniec_początek może być i
przestrogą, i wskazówką, jak nie popełniać podobnych błędów.
- Niektóre rozdziały w życiu trzeba zamknąć, by
otworzyć kolejne - dodaje Gucias.
W styczniu duet zagrał koncert w ramach finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszanka
hip-hopu, popu i dance’u przypadła publiczności do
gustu, choć dla niektórych słuchaczy „kolaboracja”

O
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.QXURZLH QLH
1DMPáRGVL F]áRQNRZLH 2FKRWQLF]HM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM Z
6SRUWX L
SUyĪQXMą .RU]\VWDMą F ] JRĞFLQQRĞF L 0LHMVNLHJR 2ĞURGND
G]LHĪRZ\FK
5HNUHDFMLSU]\JRWRZ\ZDOLVLĊGRKDORZ\FK]DZRGyZ0áR
DMPáRGV]H
OLXURG]LQ\Q
FKĞZLĊWRZD
'UXĪ\Q3RĪDUQLF]\FK3RüZLF]HQLD
JRF]áRQND263GK$UWXUD6LZND

Soni Biedrowskiej z Guciasem była sporym zaskoczeniem.
Dotychczas bowiem nastolatkę kojarzono głównie z koncertów Studia Piosenki i Musicalu i miejskich imprez.
Koncert promocyjny płyty odbędzie się niebawem w
Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria”, zaś krążek można nabyć w przedsprzedaży, kontaktując się z Guciasem
(Gucias84@gmail.com). Cena 20 zł.

informacja własna

/g/
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='52:,(,852'$

&]\V]F]HQLH G\ZDQyZ L WDSLFHUHN )LUPD
&=<ĝ&,.7HO

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO

:DNFML)LOLS%XODQGD

1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU ]H RSLHNXQ
N L G O D G ] L H F L  O DW G R Ğ Z L D G F ]H Q L D 
7HO

7-26/17

1/17-odw.

6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK.QX
URZD SR NXUVLH RVRED ] OHNNLP VWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO

'RFLHSODQLH L PDORZDQLH HOHZDFML JáDG]LH
VXILW\SRZLHV]DQHPDORZDQLHNDIHONRZDQLH
UHPRQW\7HO

1/17-odw.

10-13/17

'$035$&õ

'RFLHSOHQLD EXG\QNyZ PDORZDQLH GRPyZ
UHPRQW\HOHZDFML7HO
5-26/17

)RWRDUFKLZXP)&.QXUyZ

'RFLHSOHQLD EXG\QNyZ UHPRQW\ PLHV]NDĔ
7HO
2-13/17

*áDG]LH PDORZDQLH VXILW\ SRGZLHV]DQH
$GDSWDFMD SRGGDV]\ .DIHONRZDQLH Z\EX
U]DQLHĞFLDQNLUHPRQW\7HO
10-13/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    

1-13/17 Y

6=8.$035$&<
(PHU\WNDV]XNDSUDF\±VSU]ąWDQLHLP\FLH
RNLHQ7HO
3-26/17

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

1,(58&+202ć&,

.QXUyZ=DNRSDQH

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

3U]\MPĊIU\]MHUNĊ7HO
9-15/17

1/17-odw.

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO

=DWUXGQLĊQDGRFLHSODQLHUHPRQW\(PHU\FL
PLOHZLG]LDQL7HO
10/14

1/17-odw.

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

/RNDOGRZ\QDMĊFLD.QXUyZXO:LWRVD
PSLĊWURPHGLDSDUNLQJNPRGDXWR
VWUDG\$L$7HO
9-10/17

/RNDO KDQGORZ\ GR Z\QDMĊFLD &HQWUXP
RVLHGOD.QXUyZàRNLHWND7HO
10-13/17

3U]HGVLĊELRUVWZR:RGRFLąJyZL.DQDOL]DFMLVS]RR
Z.QXURZLHXO6]SLWDOQD
SU]\MPLHGRSUDF\
 RVREĊQDVWDQRZLVNRHOHNWURPRQWHUNRQVHUZDWRUSU]HSRPSRZQL
 LRF]\V]F]DOQLĞFLHNyZ
 :\PDJDQLDNRQLHF]QH
 Z\NV]WDáFHQLH]DZRGRZHRNLHUXQNXHOHNWU\F]Q\P
 SUDZRMD]G\NDW%

6SU]HGDPJDUDĪXO7DUJRZDZ\UHPRQWRZD
Q\RFLHSORQ\SUąG7HO

 XSUDZQLHQLD GR ]DMPRZDQLD VLĊ HNVSORDWDFMą XU]ąG]HĔ LQVWDODFML
 L VLHFL HOHNWURHQHUJHW\F]Q\FK  R QDSLĊFLX ]QDPLRQRZ\P GR  N9
 Z]DNUHVLHREVáXJLNRQVHUZDFMLLPRQWDĪX
 SUDNW\NDZ]DZRG]LHPLQURN

10/17

3RGDQLDZUD]]&9QDOHĪ\VNáDGDüRVRELĞFLHZVLHG]LELHSU]HGVLĊELRUVWZD
']LDá.DGU ZJRG]GRGQLDU

'<Ů85<5$'1<&+

=JUXSRZDQLH
SRG7DWUDPL
']LHZLĊFLRUR]DZRGQLNyZ
NQXURZVNLHJR)LJKW&OXEXZ]LĊáR
XG]LDáZ]JUXSRZDQLXNDGU\
3ROVNLHM)HGHUDFML.LFNER[LQJX

W

Zakopanem zameldowało
się prawie 100 zawodników i trenerów z kilkunastu klubów z całej Polski.
- Z naszego klubu udała się grupa, którą tworzyli Przemysław Wilk,
Patryk Herdzina, Filip Pawlina, Igor
Szkodny, Filip Bulanda, Wiktoria
Rokita, Dawid Lenart i Mateusz
Fąfara – mówi trener Grzegorz
Sobierajski, który towarzyszył podopiecznym.
Zajęcia były bardzo intensywne. Dzień zaczynał się od porannej
zaprawy, w czasie której sportowcy
mieli do wykonania m.in. podbiegi
(8 x 250 m). Treningi odbywały
się dwa razy dziennie w Centrum
Przygotowań Olimpijskich COS
Zakopane.
Knurowscy zawodnicy zakwalifikowali się do grup treningowych
w twardych formułach Kickboxingu (Low Kick, K1) ćwicząc pod

okiem Grzegorza Sobierajskiego,
Adama Rydzaka, Łukasza Makarewicza, Tomasza Olszewskiego i
Moniki Matyjewicz. Wzięli udział w
cyklach sparingowych. Walki służyły wyłonieniu kadry reprezentującej
kraj w najbliższym sezonie.
- Wszyscy nasi podopieczni znaleźli uznanie w oczach trenerów
otrzymując promocję do Kadry „C”.
To duży sukces – informuje trener
Sobierajski. Osiągnięcie jest tym
bardziej godne podkreślenia, że
większość młodych zawodników debiutowała w tego typu zgrupowaniu.
Mimo nawału zajęć sportowcy
znaleźli też czas na relaks.
- Spacerowaliśmy po Krupówkach, byliśmy w saunie i w zakopiańskim Aqua Parku – dodaje trener.
– To był bardzo udany wyjazd i dobry
prognostyk przed nowym sezonem.
EZ

5DGQL 5DG\ 0LDVWD .QXUyZ Z GQLX  U Z JRG] 
GREĊGąSHáQLOLG\ĪXUZQDVWĊSXMąF\FKV]NRáDFK
•





6]NRáD3RGVWDZRZD1U±XO6áRQLQ\
=HVSyá6]NROQR±3U]HGV]NROQ\±XO0LFKDOVNLHJR
6]NRáD3RGVWDZRZD1U±XO.LOLĔVNLHJR
6]NRáD3RGVWDZRZD1U±XO%DWRUHJR
=HVSyá6]Nyá1U±$O/LSRZD

8F]HVWQLF\]JUXSRZDQLDZ=DNRSDQHP

02725<=$&-$
6NXS VDPRFKRGyZ SáDFLP\ QDMZLĊFHM
7HO

50/16-41/17

('8.$&-$
5\EQLN26.$QGU]HML6\Q6]NROLP\QDNDW
$0$$$%%(&&(ĝZLDGHFWZD
NZDOLILNDFML ZDUV]WDW\ GOD LQVWUXNWRUyZ
7HO
1-10/17

12

)RWRDUFKLZXP)&.QXUyZ

1-13/17

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
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iele ciekawych imprez
w Knurowie już się
odbyło, ale takiego zestawu
artystów i sportowców w jednym miejscu jeszcze nie było.
Oto dowód. Czy widzieliście
kiedykolwiek w jednej drużynie piosenkarzy Sabinę Jeszkę
i Rafała Brzozowskiego, miss
Annę Tarnowską oraz aktora
Antka Królikowskiego i tenora Adama Sobierajskiego?
Chcecie czegoś więcej?
Proszę bardzo. Znakomity
były bramkarz Jerzy Dudek, utytułowany siatkarz
Piotr Gruszka, reprezentant
Polski i piłkarski ekspert
Kamil Kosowski, posiadacz
bokserskiego pasa WBC International Mariusz Wach i
wreszcie obecny trener Górnika Zabrze Marcin Brosz.
Przyznajcie, że obsa-

da charytatywnego meczu
gwiazd Artyści – Sportowcy jest wyborowa. Dlatego
zachęcamy do kibicowania
i wsparcia Grzesia Aleksandrzaka. Tym bardziej, że
artyści i sportowcy zagrają
w siatkówkę, a jak wiadomo,
na meczach siatkarskich hale
wypełnione są do ostatniego

miejsca, natomiast kibice
potrafią stworzyć niezapomnianą atmosferę.
Mamy nadzieję, że tak
właśnie będzie w najbliższą
niedzielę w hali MOSiR w
Knurowie-Szczygłowicach
(szczegóły na poniższym
plakacie).

3L6N

7U]HFK]DZRGQLNyZ
WU]\]Z\FLęVWZD

ħUyGáR<RXWXEHFRP6WXGLR+'&\IURZH)RWR9LGHR

Ś

ląska Bitka 16 - to kolejna
impreza, w której wystąpili zawodnicy knurowskiego Spartana. Do Leszczyn

pojechało ich trzech i każdy
z nich wywalczył złoto. Każdy z nich to znaczy: Bartek
Lubczyk, Dominik Strychar-

ski i Rafał Kościółek.
Ogółem do sportowej rywalizacji stanęło ponad 70
zawodników.

5R]SRF]\QDMċVLę
PLVWU]RVWZDŒOċVND
P

o kilku latach przerwy
Knurów ponownie jest gospodarzem turnieju bokserskiego o randze mistrzostw
Śląska. Już dzisiaj (czwartek)
o godzinie 15.00 w hali MOSiR w Knurowie-Szczygłowicach odbędzie się uroczyste
otwarcie Mistrzostw Śląska

w kategoriach kadet, junior
i senior.
Turniej trwać będzie do
soboty. Początek piątkowej i
sobotniej serii walk zaplanowano na godzinę 11.00.
W najmłodszej kategorii
wiekowej – kadet – wystąpią
zawodnicy urodzeni w latach

Biegi
Zawodnicy KB Endurance Solidarni Knurów startowali ostatnio w Raciborzu i
Gliwicach. W pierwszym z
wymienionych miast odbył
się VI Bieg Twardziela na
dystansie 6300 metrów, w
którym Mateusz Przybyła
uzyskując czas 29 minut i
35 sekund był 103 w kategorii open, natomiast Tomasz
Mielnicki potrzebował na
pokonanie trasy 34 minut i
44 sekund, co dało mu 284
miejsce w open.
W Gliwicach reprezentanci Knurowa wystąpili w
dwóch imprezach. W drugim
 OLSFD  URNX GOD UR
G]LQ\ *U]HVLD $OHNVDQGU]DND
ĞZLDW VLĊ ]DWU]\PDá 7R PLDá
E\üG]LHĔSRGREQ\GRLQQ\FK
E H ] W U R V N LF K ZDNDF \ MQ\F K
GQL *U]HVLX SU]HMHĪGĪDá QD
URZHU]H SU]H] SU]HMĞFLH GOD
SLHV]\FK Z *LHUDáWRZLFDFK
%\á MXĪ SUDZLH QD FKRGQLNX
JG\ XGHU]\á Z QLHJR VDPR
FKyG«*U]HĞWUDILáGRV]SLWDOD
] FLĊĪNLP XUD]HP F]DV]NR
ZRPy]JRZ\P ]áDPDQLHP
SRGVWDZ\F]DV]NLLRERMF]\ND
RUD] ZLHORNURWQ\FK ]áDPD
QLHP W ZDU ]RF]DV]NL 3U ]H]
NLONDQDĞFLH JRG]LQ OHNDU ]H
Z\U\ZDOLFKáRSFD]UąNĞPLHU
FL«8GDáRVLĊ

&KáRSLHFZ\JUDáZDONĊRĪ\FLH
WHUD]ZDOF]\RVDPRG]LHOQRĞü
:LHOX SRGVWDZRZ\FK U]HF]\
MDNPyZLHQLHFKRG]HQLHPXVL
QDXF]\ü VLĊ QD QRZR 0LPR
LQWHQV\ ZQHM UHKDELOLW DF ML L
EyOX NWyU\ F]DVHP VLĊ SRMD
ZLD *U]HĞ SRWUDIL XĞPLHFKDü
VLĊPLPRZV]\VWNRDF]DVDPL
ZUĊF]]DSRPLQDĪHF]HJRĞPX
QLHZROQR
 *G\ XVá\V]Dá R WXUQLHMX ±
EDUG]R VLĊ XFLHV]\á 8ZLHOELD
VSRUW ± PyZL -DFHN 6]XUJRW
MHGHQ ] SRP\VáRGDZFyZ LP
SUH]\±=DS\WDáF]\PRĪH]D
JUDü]QDPL2GSRZLHG]LDáHP
PX Ä-HV]F]H QLH WHUD] *U]H
VLX«:QLHG]LHOĊP\]DJUDP\
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GOD FLHELH WDN DE\Ğ NLHG\Ğ
W\ PyJá ]DJUDü GOD QDV´
=JRG]Lá VLĊ D MD PLDáHP á]\
ZRF]DFK
*U]HVLXQLHSRGGDMHVLĊ:LH
U]\ ĪH QDGHMG]LH G]LHĔ JG\
]QRZX EĊG]LH PyJá Z\MĞü QD
ERLVNR SRJUDü ] NROHJDPL
3U ]HĪ\á NRV]PDU L MXĪ VDP
IDNWĪHRGG\FKDĪHXĞPLHFKD
VLĊGRURG]LFyZMHVWFXGHP
:QLHG]LHOĊGODFKáRSFD]DJUD
MąJZLD]G\L]Z\F]DMQLNQXUR
ZLDQLH *U]HĞ EĊG]LH ZWHG\
EOLVNRPRĪHQLHQDERLVNXDOH
QDSHZQRMDNRNLELF,NWRZLH
PRĪH G]LĊNL WXUQLHMRZL VWDQLH
VLĊNROHMQ\FXG"
ME

etapie Gliwickiej Parkowej
Prowokacji Biegowej po 5
okrążeń (każde 4219,5 metra)
pokonali: Czesław Kostrzak
(2 miejsce w M-50, 32 miejsce
w open, czas: 1.53.20) i Angelika Maciejewska (3 w K-30,
46 w open, czas: 1.59.16).
Trzy okrążenia pokonał
Zbigniew Kołodziejczyk (2
w M-60, 45 w open, czas:
1.18.23).
W Gliwicach rozegrano
również Bieg Ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na 10-kilometrowej trasie Artur Bujnowski zajął 5 miejsce w open.
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a 13 maja br. zaplanowano drugą edycję Biegu
Charytatywnego św. Goara.
Impreza odbędzie się na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Gliwicach, a
zachęcamy do wzięcia udziału
w niej, bowiem z Gliwickiego
Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego korzysta m.in.
knurowianka Julka Wochnik.

Uczestnicy mieć będą do
pokonania 10-kilometrową
trasę, a impreza zostanie rozegrana w trzech kategoriach:
bieg, bieg z wózkiem, marsz
Nordic Walking.
Po większą porcję informacji na temat biegu odsyłamy na stronę internetową:
www.skpon.pl

3L6N
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2001-2002. W juniorach zobaczymy pięściarzy z roczników
1999 i 2000, a zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat walczyć
będą w seniorach.
W juniorach i seniorach
zostanie wyłonionych 10 mistrzów Śląska w następujących
kategoriach wagowych: 46-49
kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69
kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg.
W kadetach rywalizacja
odbędzie się w 13 kategoriach
wagowych: 46 kg, 48 kg, 50
kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg,
63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80
kg, +80 kg.
3L6N
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Gałach, Gałązka, Dyskiel.
W czasie meczu trening
indywidualny mieli: Zieliński, Buchalik, Młynek, Knot,
Bociek. - To pięciu zawodników, którzy rozegrali najwięcej
meczów sparingowych i dlatego z Czerwionką chciałem
przyjrzeć się tym, którzy grali
zdecydowanie krócej - uzasadnia swoją decyzję trener
Zbigniew Matuszek.

ZĞŵŝƐ
ŶĂǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝĞ

Sobotnim meczem z Orłem w Nakle Śląskim podopieczni Zbigniewa Matuszka
zakończyli okres przygotowawczy do rundy wiosennej.
Tydzień przed ligową inauguracją Concordia zremisowała z
niżej notowanym rywalem 1:1,
a jedyną bramkę dla knurowian strzelił Michał Zieliński.

$OHKXNQċã

N

ie ulega wątpliwości, że
wśród naszych Czytelników sporą grupę stanowią
kibice Górnika Zabrze, a skoro za nami kolejny piłkarski
weekend, warto na naszych
łamach wrócić do tego, co wydarzyło się w piątkowy wieczór
na Arenie Zabrze. A wydarzyło
się coś, o czym od dawna marzył Łukasz Wolsztyński.
Wychowanek Concordii
Knurów, który swą przygodę z piłką rozpoczynał
przed blokiem na szczygłowickim osiedlu został bohaterem potyczki z GKS-em
Tychy. To właśnie „Luli ”

w 42 minucie strzelił jedynego gola w tym spotkaniu.
Gola wyjątkowej urody, takiego z cyklu „stadiony świata”, którego możecie zobaczyć
na naszej stronie internetowej
(przegladlokalny.eu).
Warto również dodać, że
w bramce Górnika na zero
zagrał Tomasz Loska urodzony w Knurowie, a mieszkający w Paniówkach.
A Wolsztyńskiego i Loskę
do boju wysłał były piłkarz
knurowskiego klubu i zarazem mieszkaniec Paniówek
– Marcin Brosz.

3L6N

Nasz zespół wystąpił w
następującym składzie: Stanek, Michał Mikulski 61. Hałas, Bąk, Mateusz Mikulski,
Bociek, Knot 61. Asahi, Lipka
46. Gałach, Idziaszek 61. Koji,
Młynek, Gajek 61. Górka,
Zieliński.
Batalię o ligowe punkty
Concordia rozpocznie od
wyjazdowej potyczki z Unią
Racibórz (sobota, godzina
15.00).

ϵ͘ďƌĂŵĞŬ
ŝĞůŝŷƐŬŝĞŐŽ͕
ϳ͘ƵĐŚĂůŝŬĂ

Królem zimowego polowania na bramki został
Michał Zieliński, któr y 9
razy wpisywał się na listę
strzelców. Kroku próbował
mu dotrzymać Piotr Buchalik, który 7-krotnie pokonał
bramkarzy rywali.

Wy n i k i me cz ów s par i ngow yc h : C onc ord i a LZS Piotrówka 7:1 (bramki: Buchalik 3, Zieliński 2,
Michał Mikulsk i, Hałas),
Concordia - Polonia Poraj
1:6 (Zieliński), Concordia
- Piast Gliwice (Centralna
Liga Juniorów) 3:3 (Buchalik, Knot, Zieliński), Concord ia - ŁTS Ł abędy 4:1
(Buchalik, Zieliński, Knot,
Nowosielski), Concordia Jedność 32 Przyszowice 4:2
(Górka, Młynek, Buchalik,
Nowosielsk i), C oncord ia
- KS Panki 2:2 (Buchalik,
Zieliński), Concordia - Odra
Miasteczko Śląskie 5:3 (Ziel i ń sk i 2 , K not , M ł y nek ,
samobójcza), Concordia MKS Czerwionka 2:1 (Koji,
Gajek), Orzeł Nakło Śląskie
- Concordia 1:1 (Zieliński).

WŽŵŝĚŽƌ
Przed kilkoma dniami Artur Boruc poinformował, że rezygnuje z dalszych występów w reprezentacji Polski. Od razu
przypomniała mi się sytuacja sprzed niespełna jedenastu lat –
jak ten czas zasuwa - gdy pod szyldem „Zza biurka” skrobnąłem
kilkanaście następujących zdań:

Na początek słówko o Arturze Borucu. Ów utalent
owany
bramkarz, mistrz Szkocji w barwach Celticu Glasgow
, przypomniał ostatnio starą jak świat zabawę w „pomid
or”. Oto
na pytanie jednego z dziennikarzy, co sądzi o decyzji
Pawła
Janasa, który nie znalazł dla Jerzego Dudka miejsca
w kadrze
na Mundial, bez zastanowienia odpowiedział: Pomido
r.
Dokładnie rok temu, 25 maja 2005 roku tuż przed
północą Jerzy Dudek uniósł w rękach klubowy Puchar
Europy.
Trofeum-marzenie każdego piłkarza. Wychowanek
Concordii
znalazł się w gronie tych piłkarzy, którzy wpisali
się złotymi
zgłoskami w kroniki Ligi Mistrzów.
Wielu polskim kibicom zakręciła się tej nocy łezka
w oku.
Powód był wyjątkowy. Jerzy Dudek, jako pierwszy
Polak triumfował w Champions League. Wcześniej nasi też zdobyw
ali ten
piękny puchar, ale wtedy jeszcze nie było Ligi Mistrzó
w, a ta
jest przecież najlepsza. Tak, jak 25 maja 2005 roku
najlepszym
zawodnikiem finałowego meczu FC Liverpool - AC
Milan był
3LVN Jerzy Dudek. Knurow
ianin!
Rok po pamiętnym finale w Stambule Jerzy Dudek
nie odbiera gratulacji, a powinien. Tym razem nie za zdobyci
e Pucharu
Europy i pamiętny taniec Dudek Dance, a za wyjazd
na Mundial. Wszak kilka dni temu rozpoczęły się ostatnie
przygotowania do tegorocznych Mistrzostw Świata. Mistrzostw,
w których
zagra nasza reprezentacja. Ale bez bohatera ze Stambu
łu...
Dwanaście miesięcy temu, ba nawet dwa tygodni
e temu
nikt by w to nie uwierzył. Życie płata jednak różne
figle. Niekiedy przyjemne, tak jak przed rokiem w Turcji,
a niekiedy
takie, że szkoda gadać.
Czerwony ze złości niczym dojrzały pomidor... Piotr
Skorupa

Tak pisałem w maju 2006 roku. A dzisiaj? No cóż, aktualne
pozostaje stwierdzenie, że życie płata różne figle. Niekiedy przyjemne, a niekiedy takie, że szkoda gadać.
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Niecodzienny przebieg
miał towarzyski mecz pomiędzy Concordią a MKS-em
Czerwionka (pierwotnie do
Knurowa miał przyjechać
MLKS Woźnik i). W spotkaniu padły trzy bramki.
Wszystkie z rzutów karnych.
Knurowianie wygrali 2:1, a
jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Japończyk Koji,
który już w drugim swoim
meczu w Concordii wziął na
swoje barki odpowiedzialność
za strzał w „wapna”.
Drugiego gola dla knurowian strzelił Gajek.
Concordia rozpoczęła w
składzie: Misiak, Koji Mateusz Mikulski, Bąk, Michał
Mikulski, Lipka, Gajek, Górka, Asahi, Idziaszek, Nowosielski. Na ławce rezerwowych usiedli: Stanek, Hałas,

)RWRJRUQLN]DEU]HSO

dƌǌǇƌǌƵƚǇŬĂƌŶĞ

7DNWRVLę]DF]ęãR
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marca - na ten dzień zaplanowano pierwsze zajęcia w powołanej przez Marcina
Brosza knurowskiej Akademii Piłki Nożnej.
Klub, który dzisiaj zrzesza około czterystu
młodych piłkarzy, rozpoczął swoją działalność w 2006 roku.
W ciągu 11 lat APN dorobiła się kilkunastu grup wiekowych i jest najliczniejszym
stowarzyszeniem działającym w Knurowie.
Największym sukcesem drużynowym był
awans do II ligi rocznika 2003.
Wśród wychowanków, którzy mają już
za sobą debiut w zespole seniorów można
zaliczyć Mateusza Michalskiego, bramkarza
Górnika Zabrze.
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odwójnym sukcesem dziewcząt i chłopców
z Knurowa - zakończył się
finał powiatowy w koszykówce, w którym uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych.
Rywalizacja na parkiecie hali w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 2 w Knurowie przebiegała pod dykt a ndo g i m na z ja l i stów z
„Trójki”.

- Chłopcy po raz kolejny
okazali się bezkonkurencyjni, natomiast o zwycięstwie
dziewcząt zadecydowała różnica małych punktów, gdyż
każda drużyna zaliczyła po
jednym zwycięstwie i jednej
porażce - relacjonuje Przemysław Kopiecki, który prowadził męski zespół (żeńską
drużynę przygotowała Aleksandra Żymełka).
3L6N
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iłkarze Concordii z rocznika 2002 zostali zwycięzcami swej kategorii wiekowej
w Halowej Lidze Podokręgu
Zabrze. Podopieczni Tomasza Nowosielskiego mogli się
cieszyć nie tylko z sukcesu
drużynowego, ale i nagród
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szczygłowickiej hali
MOSiR odbył się półfinałowy turniej siatkarski
gimnazjalistek na szczeblu
powiatu gliwickiego, w którym komplet zwycięstw odniosły uczennice z knurowskiej „Czwórki” i w nagrodę
awansowały do finału w Pyskowicach.
3L6N
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szlagierowym spotkaniu
18. kolejki rozgrywek
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej IPA Knurów pokonała
zdecydowanie Team Stalmet
przerywając świetną passę 11
meczów bez porażki swojego
rywala. Niekwestionowanym
bohaterem meczu był Łukasz
Spórna, który strzelił cztery gole.
Czterokrotny król strzelców ligi
trafiał ponadto do bramki „Stalowych” kilkadziesiąt sekund
po zdobyciu przez nich obydwu
bramek, czym skutecznie odbierał im nadzieję na lepszy wynik.
Po tym spotkaniu Team Stalmet
ma już tylko teoretyczne szanse
na swoje pierwsze mistrzostwo,
ale ciągle będzie się liczył w walce o drugą lokatę.
Wicelider Vibovit rozgromił Paderek Team strzelając
beniaminkowi 22 gole. O tym
czy wystarczy mu amunicji na
zdobycie 10. mistrzostwa przekonamy się już w poniedziałek,
kiedy to czeka nas kolejny mecz
na szczycie Vibovit – IPA.
W trzecim meczu wieczoru
Bud-Expert Team odniósł swoje
drugie zwycięstwo w sezonie
po raz drugi pokonując TKKF.
Ekipa Piotra Rolnika po ostatnich wzmocnieniach kadrowych prezentuje się znacznie
lepiej i w ostatnich dwóch meczach zrobi wszystko, aby opuścić ostatnie miejsce w tabeli.

indywidualnych, bowiem królem strzelców został Marcin
Zaboroś, a najlepszym bramkarzem - Dawid Szafrański.
W tegorocznej edycji Halowej Ligi Podokręgu Zabrze
rywalizowało około 1600 zawodników w sześciu katego-

Przegląd Lokalny Nr 10 (1250) 9 marca 2017 roku

riach wiekowych. Finały odbyły się w hali MOSiR Zabrze,
a Concordia w klasyfikacji
drużynowej trampkarzy wyprzedziła kolejno UKS I Milenium, MSPN Górnika Zabrze
i KS MOSiR Spartę Zabrze.
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wość aktorek. W polskiej wersji przedstawienia występuje
Anna Maksym, knurowianka, znana już publiczności
z wcześniejszych spektakli
Teatru Nowej Sztuki. To dla
młodej aktorki niemałe wyzwanie – monodram jest przecież najbardziej wymagającą
formą teatralną, w dodatku
tematyka spektak lu dotyka spraw najtrudniejszych i
najintymniejszych. Widzowie
mogą mieć pewność, że występ Anny Maksym dostarczy
im intensywnych wrażeń.
Premiera monodramu w
wykonaniu Anny Maksym
odbyła się 9 listopada 2016 roku

w Teatrze ŚwiętochłOFFice.
Niedzielny spektakl w Knurowie rozpocznie się o godzinie
18.00. Bilety można kupić w
kasie Kina Sceny Kultury, lub
bezpośrednio przed spektaklem – w Sztukaterii (cena: 20 i
15 zł). Organizatorzy zapraszają
widzów, którzy ukończyli 15 lat.
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ie ma już tętniącego gwarem Czerwonego Osiedla
(Mariensztatu), lasy i łąki
ustąpiły miejsca kopalni. Tym
cenniejsze jest to, co pozostało: dzikie zakątki i miejsca,
gdzie ingerencja człowieka
jest najmniej widoczna.
Każde zdjęcie Zygmunta
Urzędnika to hołd złożony
śląskiej przyrodzie i wynik
samotnych wędrówek po
okolicach. Knurowianin posiadł umiejętność utrwalania
na zdjęciach swoistego spektaklu, jaki codziennie rozgrywa się tuż obok nas. Raz
jest to borowik dźwigający
zbutwiały pień, innym razem
komar oświetlony promieniem niczym reflektorem.
Wiele z tych fotografii
prz y niosło Urzęd ni kow i
główne nagrody na ogólnopolskich konkursach. Te
wyróżnione i ulubione oraz
zdjęcia autorstwa kolegów z
Okręgu Śląskiego Związku
Polskich Fotografów Przyrody pan Zygmunt zaprezentował członkom Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w czasie
spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Knurowie.
Dopełnieniem zapierających
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jakim aparacie mowa? Tytuł prozy Susanny Kaysen,
na której oparte jest przedstawienie, nawiązuje do słynnej
sceny filmu Luisa Buñuela „Viridiana”. Oto grupa biedaków
siedzi przy stole niczym postaci
z „Ostatniej wieczerzy” Leonarda da Vinci. Gdy proponują
jednej z dziewcząt zrobienie im
zdjęcia, ta, podnosząc spódnicę,
mówi, że użyje aparatu, który
dała jej matka.
„Aparat…” traktuje o seksualności. O tym, jak jej brak,
nadmiar, rozmaite skrzywienia, niespełnienia, mogą wpływać na różne sfery życia. A także o tym, co się dzieje, gdy w tę
sferę wdziera się ból i choroba.
Można się spodziewać, że
monodram oparty na książce
amerykańskiej pisarki poruszy różne struny, że będzie
tam miejsce i na śmiech, i na
zadumę.
Spek t a k l, zrea l i z owany pod egidą Teatru Nowej
Sztuki, jest zarazem eksperymentem – teatralnym, kulturowym, socjologicznym.
Powstały trzy monodramy,
zaadaptowane i wyreżyserowane przez Dariusza Jezierskiego, równolegle w różnych
miejscach: w Mińsku, Moskwie i Świętochłowicach.
Trzy wariacje na ten sam
temat, choć podobne, to jednak różne – tak jak różne
są zastosowane konwencje,
wrażliwość widzów, osobo-
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dech w piersiach obrazów była
interesująca prelekcja, przybliżająca słuchaczom kulisy
powstania zdjęć.

Trudno o lepszą zachętę
do wyjścia na spacer z aparatem.
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informacja własna wydawcy
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Co niektórzy kierowcy
za nic mają zakaz zatrzymywania się. Nie dość, że
parkują na terenie należącym
do wspólnoty mieszkaniowej,
to jeszcze niszczą trawnik,
pielęgnowany przez mieszkańców…
- Ostatnio jakiś samochód
wręcz zrył nam trawnik - skarży mieszkanka ul. Chrobrego
17. – Sąsiad zareagował, ale
16

za późno, auto odjechało. Co
to za ludzie! Zastanawiam
się, czy na swoich trawnikach
też parkują. Pewnie nie, bo tak
to już jest – o swoje dbają, ale
cudze niszczą.
Mieszkańcy apelują do
kierowców: – Nie niszczcie
nam zieleni. Parkujcie w miejscach do tego przeznaczonych.
ME
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