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Knurów. Akcja krwiodawców...
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Nie zapomnij
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Knurów

Za dymka
maja na ul. Szpitalnej w Knurowie policjanci zatrzymali
podejrzanego 18-latka, który miał
przy sobie 21 porcji marihuany o
wadze 5,6 g. Dwa dni później, tym
razem na ul. Batorego, funkcjonariusze u 20-letniego knurowianina
znaleźli 1,34 g suszu. Postępowanie
w sprawie podejrzanych prowadzi
knurowska policja.
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Knurów

PSG zbiera
podpisy
W

związku z kolejną inwestycją Polskiej Spółki Gazownictwa domy na osiedlu Farskie
Pola odwiedzają urzędniczki z zabrzańskiego oddziału PSG. Panie
zbierają podpisy pod dokumentacją projektową dotyczącą planowanej przebudowy gazociągu.
- Starsi ludzie boją się wpuszczać obcych, dlatego chciałbym
uspokoić: panie działają legalnie i
naprawdę nie trzeba się bać! – informuje radny Andrzej Porada.
Aby mieć pewność, że na pewno rozmawiamy z urzędnikiem z
PSG, możemy wcześniej poprosić
panie o wylegitymowanie się.

Wilcza

Hiena
cmentarna
W

Spragniony?

2016 roku policja aż 700 razy
interweniowała w sprawie
okradania cmentarzy. Niestety,
są ludzie, dla których nie ma żadnych świętości… 21 maja o godz. 8
złodziej okradł grób na cmentarzu
komunalnym przy ul. 1 Maja. Zabrał stroik oraz kwiaty na łączną
sumę 300 zł. Przypominamy: „Kto
ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce
spoczynku zmarłego, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8”.
Postępowanie prowadzi knurowska policja.
jb

Knurów

Walne
woprowców
Z

arząd Oddziału Miejskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie
zaprasza członków WOPR na IX
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Zebranie odbędzie się 26 maja
(piątek) w Klubie Gama przy ul.
Kapelanów Wojskowych 2 (I piętro).
Początek o godz. 17.
/bw/

pecjalistyczny ambulans zatrzymał się w sobotni poranek obok
Bricomarché.
- Zgłosiło się 18 osób, jednak z
różnych przyczyn oddać krew mogło
11 z nich – mówi Adam Pobłocki,
prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana
w Knurowie. – W sumie zebraliśmy
4,95 l pełnej krwi.
Krwiodawcy zostali obdarowani drobnymi, ale przydatnymi,
upominkami: breloczkami pierwszej pomocy z rękawiczkami nitrylowymi i maseczką do sztucznego
oddychania.

S

20 maja o godz. 20.30 policja
otrzymała zgłoszenie o włamaniu
do domu jednorodzinnego w Wilczy
na ul. Grzonki. Złodziej podważył
okno, wszedł do środka i ukradł
kilka cennych rzeczy. Właściciel
domu stracił m.in. piłę do drewna
oraz kilka butelek wódki o wartości
1900 złotych.
Złodzieja szuka Komisariat Policji w Knurowie.

- Sporo działo się też poza ambulansem – dodaje prezes Pobłocki.
- Strażacy OSP pokazali, jak gasić
pożar, został przeprowadzony konkurs rysunkowy dla dzieci, każdy
mógł sprawdzić swoje umiejętności
udzielania pierwszej pomocy na
manekinie oraz usiąść w kabinie
strażackiego wozu bojowego.
Knurowska odsłona kampanii
„Zbieramy krew dla Polski od 10
lat” została zorganizowana przez
Grupę Muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż.
/bw/
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pszczelarzy z knurowskiego koła
podejrzewa, że możemy mieć tu do
czynienia z kradzieżami na zlecenie.
Prezes Andrzej Kopernik, który
stracił ule 2 lata temu, widzi w tym
robotę jakiegoś pseudopszczelarza.
- Nie mam wątpliwości, że stoi za
tym ktoś, kto zna się na rzeczy - przekonuje, argumentując, że przeciętny
człowiek opędza się od pszczół i boi
ukąszeń. - Tydzień po kradzieży, jak
już zgłosiłem sprawę policji, złodzieje

podrzucili puste ule na posesję sąsiada. Znali naturę pszczół i wiedzieli,
że po takim czasie owady do mnie
same nie wrócą.
W zeszłym roku udało się namierzyć złodzieja pszczół z pasieki
w Szczygłowicach tylko dzięki nadajnikowi gps, umieszczonemu w
ulu. Sygnał zaprowadził śledczych
do Czerwionki-Leszczyn.
/pg/
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a początku maja Komisariat
Policji w Knurowie przyjął
zgłoszenie o kradzieży z
pola w Gierałtowicach trzech uli z
pszczołami. Dwa tygodnie temu ktoś
połasił się na ul w rejonie Chudowa,
a w ubiegłą środę pszczelarz z Rybnika zorientował się, że stracił dwie
pszczele rodziny z ulami, które 7
maja wystawił w rejonie miododajnych upraw w Nieborowicach.
Kto stoi za kradzieżami? Część
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koło 14 tysięcy samochodów
rocznie „zmienia” swojego właściciela. Złodzieje szczególnie upodobali sobie nowe modele audi i volkswagena. Najczęściej próbują dostać
się do środka ingerując w elektronikę
samochodu. W środę złodzieje skorzystali ze sprawdzonego sposobu
– zdezaktywowali zabezpieczenia
elektroniczne i uszkodzili stacyjkę.
- Przejechali niespełna 300 metrów i… porzucili samochód – tłumaczy policja. – Okazuje się, że
zapobiegliwy właściciel zabezpieczył
samochód ukrytym wyłącznikiem,
który odcina dopływ paliwa.
Złodzieje obeszli się smakiem,
a właścicielowi audi gratulujemy
przezorności.
Postępowanie w sprawie nieudanej kradzieży prowadzi knurowski
komisariat.

O

maja (środa) około godz. 23.00
zakapturzony mężczyzna włamał się do pizzerii Stara Chata
przy ul. Szpitalnej i ukradł dwa
tablety marek Lenovo Tab 2 i Alcatel
One, palnik gastronomiczny marki
Hendi i... artykuły spożywcze.
- Po co ukradłeś z lodówki kawałek szynki, puszkę tuńczyka oraz
worek sera mozzarella? - zastanawiają się na forum właściciele Starej
Chaty. - Jak byłeś głodny to trzeba
było sobie pizzę zrobić...
Złodziejowi nie powinno się
upiec, bo właściciele przekazali
Komisariatowi Policji w Knurowie
nagranie z kamery przemysłowej.
Oświadczyli też na fanpage’u pizzerii, że jeśli gagatek sam się nie zgłosi,
opublikują w internecie jego wizerunek.
Przestępca nie skorzystał z
szansy. Kilka dni po włamaniu jego
zdjęcie pojawiło się w sieci.
- Każdy, kto widział tego pana lub
kojarzy go, jest proszony o kontakt z
nami lub najbliższym komisariatem
policji - apelują właściciele Starej Chaty. - Obiecujemy pełną anonimowość
oraz mega wyżerkę na nasz koszt.

Apel spotkał się z szybkim odzewem internautów. Choć większość
popiera zdecydowane działanie poszkodowanych, są i tacy, co szukają
usprawiedliwienia dla... złodzieja.
Tylko jeden komentarz zwrócił
uwagę na dość istotną kwestię: Nie
wrzucajcie (zdjęcia twarzy złodzieja - przyp. red.), prawo polskie jest
idiotyczne. Jak (złodziej) was pozwie,
wygra.
Znajomy policjant podkreśla,
że tylko śledczy i prokuratura mają
prawo zdecydować o publikacji
wizerunku przestępcy. Właściciele
pizzerii muszą liczyć się z konsekwencjami. Może się tak bowiem
zdarzyć, że złodziej zechce bronić
swoich praw przed sądem.
Tymczasem Komenda Miejska
Policji opublikowała na swojej
stronie wyłącznie zdjęcia sylwetki
przestępcy, licząc, że ktoś rozpozna
go po charakterystycznym ubiorze.
Informacje w tej sprawie można
przekazywać z zastrzeżeniem anonimowości pod numer telefonu: 32
337 25 00 lub mailowo (knurow@
gliwice.ka.policja.gov.pl).
/pg/

podziękowanie

Jb, foto: KMP Gliwice
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Bogusław Wilk: - Nareszcie wiosna. Ale ożyła nie
tylko przyroda, w różnych
punktach miasta zaroiło się
też od budowlańców.
Adam Rams, prezydent
Knurowa: - Faktycznie, wiosna sprzyja realizacji ważnych
inwestycji w różnych częściach
naszego miasta. A niebawem
zapadną kolejne rozstrzygnięcia i wyłonieni zostaną wykonawcy następnych, planowanych zadań. Liczę, że będą
rzetelnie i terminowo wywiązywać się z ich realizacji.
- W tej chwili najbardziej
rzuca się w oczy ul. 1 Maja...
- To jedna z najważniejszych dróg Knurowa. Jest
poddawana znaczącej przebudowie, której celem jest
polepszenie komunikacji.
Niebawem zostanie całkowicie zamknięta z uwagi na
konieczność przebudowy linii
gazowniczej. To z całą pewnością będzie dla nas uciążliwe,
jednak warto przetrwać te
niedogodności.
- Czy w planach nie miał
być też remont ul. Puszkina?
- Tak, ale celowo opóźniamy przebudowę ul. Puszkina,
aby zmniejszyć przejazdowe
trudności związane z modernizacją ul. 1 Maja. Nie można
dopuścić do całkowitego komunikacyjnego zatoru w tej
części miasta.
- Co następne w planie?
- Kolejną arterią przewidzianą do remontu jest ul.
Parkowa w Szczygłowicach.
Jesteśmy w trakcie wyboru
wykonawcy robót – oferty zostały otwarte. Niebawem rozpocznie się I etap przebudowy
tej drogi na odcinku od al.
Piastów po ogródki działkowe.
W przyszłym roku planujemy
II etap prac.
4

- Czy coś zmieni się na
lepsze wzdłuż ul. 26 Stycznia? Przydałby się chodnik
i ścieżka rowerowa.
- Zarówno ścieżki rowerowe jak i chodniki
są bardzo ważną częścią
infrastruktury drogowej.
Tak, wzdłuż ul. 26 Stycznia
wygodniej będą mieć i piesi,
i rowerzyści. Ale nie koniec
na tym. Zamierzamy połączyć tę inwestycję
z budową centrum
przesiadkowego na
Fochu i budową
ronda u zbiegu ulic
Kosmonautów i Szpitalnej. Doprowadzimy do tego, że będzie
można płynnie przejechać zarówno z ul.
26 Stycznia, jak i Szpitalnej,
do ul. Rakoniewskiego. Cały
ten projekt znajduje się w zaawansowanej fazie. Poczyniliśmy odpowiednie uzgodnienia, by w sposób możliwie
sprawny przeprowadzić to
obszerne zadanie.
- Użytkownicy dróg są
wystawiani na próbę cierpliwości nie raz, nie dwa. Nie
tak dawno musieli znosić
remonty ul. Koziełka, al.
Piastów, skrzyżowania ulic
Szpitalnej i 26 Stycznia.
Trwają kolejne, następne
w planie, nie za dużo tego?
- Wielu prezydentów czy
burmistrzów przeprasza za
uciążliwości wynikające z prowadzenia robót. Tymczasem
każde zadanie inwestycyjne,
zwłaszcza drogowe, niesie
za sobą pewne utrudnienia.
Samorządowcy muszą pamiętać, że mieszkańcy wybierają ich po to, by umiejętnie
inwestowali i dbali o rozwój
swoich miejscowości właśnie
dla dobra mieszkańców. Zwyczajowo w takich sytuacjach
proszę o wyrozumiałość, ale
nie zwykłem za takie rzeczy
przepraszać. Przepraszać należy wtedy, kiedy inwestycji się
nie robi, a konsekwencją tego
są stagnacja i zastój...
- Dwa ronda – Cztery
Pory Roku i Rotmistrza Witolda Pileckiego – mają godne nazwy, ale pięknem na
kolana nie rzucają...
- Zapewne wielu mieszkańców zauważyło przygotowania pod nasadzenia na
rondzie Cztery Pory Roku.
Zakładam, że wkrótce nasze
oczy będzie cieszyć barwna
i atrakcyjna roślinność w sercu tego ronda.
- A co z drugim obiektem

na wjeździe na autostradę A1?
- Rondo przy ul. Dworcowej nie jest własnością miasta
(administruje nim GDDKiA),
co zdecydowanie ogranicza
możliwości jego zagospodarowania. Poprosiliśmy wojewodę
śląskiego Jarosława Wieczorka
o wsparcie. Jego interwencja
pomogła nam doprowadzić do
formalnego rozwiązania problemu i podpisania stosownej
umowy. Dzięki temu i to rondo
będzie ładne.
- Niedaleko od ronda
zwraca uwagę pięknie odnowiony budynek przy ul.
Dworcowej 13. To inwestycyjna „jaskółka”, która
wiosnę czyni, czy nie na III
Kolonii?
- Gruntowna modernizacja „Trzynastki” przy Dworcowej spotkała się z bardzo
pozy ty w ny m pr zy jęc iem .
Spływały wyrazy uznania,
także podziękowania. Te opinie cieszą i dają sporo satysfakcji, ale też utwierdzają nas
w przekonaniu, że podjęcie się
sukcesywnej rewitalizacji jest
właściwą decyzją. Dołożymy
wszelkich starań, by objąć
odnową kolejne budynki i obszar III Kolonii. Do końca tego
miesiąca złożymy wniosek
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Mamy
świadomość, że z uwagi na
wysokie koszty tego przedsięwzięcia, jego realizacja musi
być rozłożona w czasie.
- Niejednokrotnie zamierzenia i decyzje samorządu
związane z Starym Knurowem budziły emocje. Nie
obawia się ich Pan?
- Kiedy podejmuje się
decyzje w tak ważnych dla
mieszkańców sprawach, trzeba zachować spokój i zdrowy
rozsądek. Ludzie mają prawo
do emocji, bo – co oczywiste
– chcą żyć w możliwie najlepszych i godnych warunkach.
Jako samorządowcy musimy
potrafić odsuwać emocje, by
w sposób maksymalnie racjonalny ustalać kierunki zadań,
określać priorytety, a następnie planowo przystępować do
ich realizacji.
- Emocje są naturalne,
ale łatwo o pokusę, by je
wykorzystać w różnych intencjach...
- O populizm łatwo w takich sytuacjach, jednak musimy być na to zjawisko odporni.
Nikt nie zwalnia nas z odpowiedzialności za finanse
miasta i jego rozwój. Często
podkreślam, że gdzie zaczyna
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się populizm, tam kończy
się racjonalne zarządzanie.
Dlatego też nigdy nie obiecuję
czegoś na użytek zdobycia
popularności wiedząc, że nie
można tego zrealizować.
- Żłobek nie był inwestycją na wyrost?
- Jest niezwykle potrzebny
i oczekiwany – wszyscy dobrze
o tym wiemy. To inwestycja,
która przysporzyła nam wielu
kłopotów. Czasami tak bywa,
że niektórzy wykonawcy nie
potrafią stanąć na wysokości
zadania. Nierzetelność firm
doskwiera wielu samorządom. Dotknęła także budowy
żłobka, jednak obecnie prace
postępują, a finał zadania dobiega końca. Budowa zostanie
zakończona najprawdopodobniej na przełomie czerwca
i lipca.
- Co z planowaną budową tzw. al. Platanów?
- To inwestycja w pobliżu
budowy żłobka. Nie mogliśmy
sobie pozwolić na koncentrację
dwóch budów w jednym czasie

w tak bliskim sąsiedztwie, dlatego też świadomie opóźniamy
prace przy deptaku umownie
zwanym Aleją Platanów. Ponieważ żłobek jest na ukończeniu, niebawem przemianie
zostanie poddany i ten obszar.
Myślę, że ta inwestycja jeszcze
polepszy możliwości rekreacji
i wypoczynku, szczególnie
osób starszych i rodzin z małymi dziećmi.
- A propos seniorów...
Pomysł z budową tę żni
w Knurowie można między
bajki włożyć?
- Przeciwnie. To jak najbardziej realistyczny zamysł.
Poczyniliśmy ku temu pewne
kroki. Mamy zabezpieczone
pieniądze na działania będące wstępem do budowy tężni
w naszym mieście. Zdaniem
specjalistów najlepszą lokalizacją dla tego typu obiektu
jest rejon Oczka Wodnego.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z naszymi planami, z tężni
moglibyśmy korzystać już
w lecie przyszłego roku. Myślę,

że taka namiastka Ciechocinka w Knurowie przypadłaby
do gustu wielu mieszkańcom.
Atuty wszyscy znamy: przechadzka w solankowej mgiełce
daje wiele dobrego, mikroklimat przynosi ulgę przy
zapaleniu zatok, rozedmie
płuc i ogólnym wyczerpaniu,
pomaga chorującym na nadciśniecie oraz wielu alergikom.
Cóż tu więcej mówić...
- Tężnia latem za rok,
a najbliższe tuż, tuż...
- I to właśnie doskonała
sposobność, by przypomnieć
o naszym pięknym, odnowionym kąpielisku Zacisze
Leśne. Tegoroczny sezon na
tym obiekcie rozpocznie się
15 czerwca. Jeśli pogoda nie
zawiedzie, będzie tętnić życiem. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich, nie tylko
mieszkańców Knurowa, do
odwiedzenia Zacisza Leśnego
i korzystania z bogatej oferty
naszego urokliwego ośrodka.
5R]PDZLDá%RJXVáDZ:LON

Ogłoszenie płatne
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.QXUyZ1DVWUDJDQLHZG]LHľWDUJRZ\

Foto: Mirella Napolska

&HQRZHV]WXF]NL
7DUJMHVWRGWHJRĪHE\VLĊWDUJRZDü7\ONRFR
ZSU]\SDGNXNLHG\VSU]HGDZFD]DZ\ĪDFHQĊ
OXEZSURZDG]DNOLHQWyZZEáąG"

daniem naszego rozmówcy, pragnącego zachować
anonimowość,
to nie pier wszyzna w przypadku pewnego sprzedawc y w a r z y w.
S t a ł y k l i e nt
miejskiego
targow iska
t w ierd z i, ż e
wiele razy był
świadk iem
sto-

Z

sowania nieuczciwej praktyki. Przykład?
- Na moje oko cena kiszeniaków to 6 zł za kilogram i 4 zł za pół
kilograma - mówi, pokazując na
dowód zdjęcie zrobione telefonem
komórkowym. - Okazuje się jednak,
że kilogram ogórków kosztuje 6,90 zł!
Św iadczyć ma o t y m ledwo
widoczny ogonek dopisany przy

pierwszym zerze. Prawda,
że mało kto
z w r ac a
uwagę na
ta k ie niuanse?
Na
straganie
tego sprzedawcy pełno
jest cen niedbale zapisanych - burzy
się mężczyzna. - Przy
większych
zakupach
nie sposób
zorientować
się, ile za
co zap ł a c ili śmy.
Ktoś
napycha
sobie kieszenie kosztem niczego nieświadomych
klientów.
Mając dość takiego zachowania,
na sz rozmówc a
zgłosił sprawę
naczelniczce
Wyd zia ł u
Św iadcz eń
Socjalnych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Knurowie,
Lidii Labosze-Kozar. Ta obiecała
zainteresować tematem komendanta
Straży Miejskiej.
Sęk w tym, że odkąd ustawodawca odebrał strażnikom uprawnienia
do kontrolowania cen, pomocy należy szukać w Państwowej Inspekcji
Handlowej.

Knurów

3RãRůQDQDPHGDO"

0DU]HQD/DQJQHU3DZOLF]HNSRáRĪQDSUDFXMąFD
QD2GG]LDOH3RáRĪQLF]R*LQHNRORJLF]Q\P6]SLWDOD
Z.QXURZLHELHU]HXG]LDáZ3OHELVF\FLHÄ3RáRĪQD
QDPHGDO´
ani Marzena pracuje w knurowskim szpitalu od 1989 roku.
Przez ten czas odebrała ponad 2000
porodów. Jest bardzo ceniona za
swój spokój i empatię, którymi
obdarza pacjentki w trakcie porodu
oraz pobytu na oddziale.
W 2013 roku położna uzyskała

P

tytuł specjalisty pielęgniarstwa
rodzinnego.
Zachęcamy do oddania głosu
pod adresem www.poloznanamedal2017.pl/profil/113-marzena-langner-pawliczek.

Naczelniczka twierdzi, że nie ma
możliwości powiadomienia Państwowej Inspekcji Handlowej dopóty, dopóki do wydziału nie wpłynie
pisemna skarga.
- Jeden z punktów regulaminu
targowiska mówi, że prowadzący
handel obowiązani są uwidocznić na
towarach oferowanych do sprzedaży
ceny w sposób nie budzący wątpliwości o ich wysokości - słyszymy.
Kto powinien egzekwować ten
zapis? W Urzędzie Miasta słyszymy, że administrator targowiska.
W przypadku niestosowania się do
regulaminu ma on prawo odmówić
sprzedawcy udostępnienia miejsca
do prowadzenia handlu lub żądać
opuszczenia targowiska.
- Reaguję, choć skargi składa
jeden i ten sam człowiek - mówi
administrator. - Raz czy dwa zdarzyło się, że cena była niewyraźna,
ale wtedy kupiec ją poprawiał. Teraz
ceny są dobre. Zresztą proszę przyjść
i sprawdzić.
Klientom radzimy jednak wnikliwiej analizować ceny.
- Dość często spotykam się ze
sprzedawcami, którzy oznaczają
warzywa i owoce wielkimi cenami
- żali się nam inna klientka targu.
- Człowiek myśli, że chodzi o cenę
za kilogram. Niestety, mikroskopijny dopisek mówi, że tyle kosztuje
pół kilograma. Starsi ludzie go nie
dojrzą...
Komendant Straży Miejskiej,
Andrzej Daroń, obiecuje, że w najbliższym czasie zainteresuje PIH
knurowskim targowiskiem, tym
bardziej, że kiedy jeszcze funkcjonariusze kontrolowali sprzedawców,
zdarzało się wykryć przypadki łamania prawa.
/pg/

5HPRQWPDVLĊ]DNRĔF]\ü
ZF]HUZFX

Knurów

%H]NROHMHN
]DWR]ÅNOLPċµ
%ĊG]LHV\VWHPNROHMNRZ\
NOLPDW\]DFMDLEDUG]LHMZ\GDMQD
NDVD±UHPRQWF]ĊĞFLEXG\QNX
NQXURZVNLHJR0236GRELHJDNRĔFD
race rozpoczęły się w lutym.
Dotyczą wnętrz tej części budynku, której dysponentem do niedawna było Miejskie Gimnazjum
nr 1 (to tam mieściła się m.in. harcówka). Od tej pory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie
miał pieczę nad całym budynkiem.
']LĊN L QRZHM SU ]HVW U ]HQ L
0236 PRĪH SRSUDZLü NRPIRUW
G]LDáDQLD FR RGF]XMą ]DUyZQR
MHJRNOLHQFLMDNLSUDFRZQLF\7R
ZDĪQH ]ZáDV]F]D Z NRQWHNĞFLH
REVáXJLSURJUDPX7\PEDU
G]LHMĪHZW\PURNXSRUD]SLHUZ
V]\ VNáDGDQLH ZQLRVNyZ R 
SRNU\MH VLĊ Z F]DVLH ] ZQLRVNR
ZDQLHP R SU]\]QDQLH ĞZLDGF]HĔ
URG]LQQ\FK
3R UHPRQFLH SRMDZL VLĊ NLOND
QRZRĞFLNWyUHXVSUDZQLąREVáXJĊ
NOLHQWyZ 1DMZDĪQLHMV]D ] QLFK
WR ZSURZDG]HQLH V\VWHPX NROHM
NRZHJR =DPLDVW VWDü Z RJRQNX
NOLHQFLEĊGąSRELHUDü]ELOHWRPDWX

P

SDSLHURZ\ QXPHUHN L VSRNRMQLH
QDVLHG]ąFRF]HNDüQDVZRMąNROHM
3RMDZL VLĊ WHĪ ELXUR SRGDZF]H L
G\ĪXUND WX Z UD]LH ZąWSOLZRĞFL
PRĪQD EĊG]LH ]DS\WDü MDN WUDILü
WDPJG]LHFKFHP\ NOLPDW\]DFMD
Z FDá\P EXG\QNX  PRQLWRULQJ
EXG\QNX ]ZLĊNV]\ VZyM ]DVLĊJ
]DĞ NDVD RĞURGND ]RVWDQLH SU]H
QLHVLRQDZLQQHEDUG]LHMGRJRGQH
PLHMVFH
3RQDGWRZMHGQ\P]RGQRZLR
Q\FK SRPLHV]F]HĔ ]QDMG]LH VLĊ
QRZD VLHG]LED 3HáQRPRFQLND GV
3URILODNW\NL L 3URPRFML =GURZLD
8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZ3HáQLąF\
WĊ IXQNFMĊ 3LRWU *U]HODN QD UD]LH
XU]ĊGXMHSU]\XO'ZRUFRZHMD
MHGQDNZNUyWFHF]HNDJRSU]HSUR
ZDG]ND
:\NRQDZFDSUDFPDMHVILQD
OL]RZDüGRNRĔFDF]HUZFD.RV]W
UHPRQWXWRRNRáRW\V]á
MiNa

ůĂWƌǌĞŐůČĚƵ
2GSHZQHJRF]DVXSU]\JRWRZ\ZDOLĞP\VLĊGRUHPRQ
WX QLHXĪ\ZDQ\FK SRPLHV]F]HĔ SR ĞZLHWOLF\ V]NROQHM ]
NWyU\FK NRU]\VWDáR GDZQLHM 0LHMVNLH *LPQD]MXP QU 
0DPQDG]LHMĊĪHLQZHVW\FMD]DSHZQLOHSV]\GRVWĊSGR
XVáXJĞZLDGF]RQ\FKQDU]HF]PLHV]NDĔFyZ-HVWHPWHĪ
SU]HNRQDQ\ ĪH SUDFRZQLF\ 0236 NWyU\P SU]\E\ZD
]DGDĔ FKRüE\  EĊGą ]DGRZROHQL ] GREU\FK ZD
UXQNyZSUDF\
Not. MiNa

/g/

reklama

informacja własna
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Na kogo wypadnie?
Z

1LHNWyUHEDGDQLDZVND]XMąĪHFRVLyGP\RE\ZDWHO
3ROVNLMHVWRVREąQLHSHáQRVSUDZQą - czytamy
w przedmowie do albumu „Co siódmy”
]IRWRJUDILDPL.U]\V]WRID*RáXFKD3URPRFMDWHJR
Z\GDZQLFWZDLZHUQLVDĪZ\VWDZ\E\á\R]GREą
,;.QXURZVNLFK'QL,QWHJUDFML

Kultura

)RWR3DZHá*UDGHN

)RWR3DZHá*UDGHN

.U]\V]WRI*RáXFK]
ERKDWHUNąVZRLFK]GMĊü
:LNWRULą5HGą GUXJD]
SUDZHM LMHMPDPą

2ZãRVRG*UDQG3UHVV3KRWR
.ROHMQ\VXNFHV.U]\V]WRID*RáXFKD±F\NOIRWRJUDILL
NQXURZLDQLQD]QDOD]áVLĊZĞFLVá\PILQDOHUHQRPRZDQHJR
NRQNXUVX*UDQG3UHVV3KRWR
maja ogłoszono wyniki tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej
Grand Press Photo, organizowanego przez „Press”. Zdjęciem roku
została fotografia autorstwa Anny
Bedyńskiej – portret Wasilija i jego
matki, która przez lata walczyła z
systemem rosyjskiego sądownictwa,
aby wyciągnąć niewinnego syna z
kolonii karnej.
Sama nominacja w tym preVWLĪRZ\P NRQNXUVLH MHVW QLH ODGD
Z\UyĪQLHQLHP WRWHĪ FLHV]\P\ VLĊ

18

)RWR.U]\V]WRI*RáXFK

6

ĪH ZĞUyG WHJRURF]Q\FK ILQDOLVWyZ
]QDOD]áVLĊZVSyáSUDFRZQLNÄ3U]H
JOąGX /RNDOQHJR´ ± .U]\V]WRI
*RáXFK QRPLQRZDQ\ ]D SURMHNW
GRNXPHQWDOQ\Ä:SUDF\´
.QXURZVNL IRWRJUDI RG ODW SR
ĞZLĊFD GXĪR XZDJL ĞURGRZLVNX
RVyE QLHSHáQRVSUDZQ\FK 7DN MHVW
LW\PUD]HP&\NOOLF]ąF\]GMĊü
SRZVWDá Z =DNáDG]LH $NW\ZQRĞFL
=DZRGRZHMZ%RURZHM:VLSURZD
G]ąF\P QRZRF]HVQH JRVSRGDUVWZR
UROQH
3UDFXMąZQLPQLHSHáQRVSUDZQL

afisza zapowiadającego wystawę spogląda kilkuletnia dziewczynka, trzymająca piłkę. Od
ruchu kolorowej chusty animacyjnej
ma zelektryzowane włosy. To jedna z
najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych fotografii reportażowego
cyklu Krzysztofa Gołucha. Jej bohaterka, dziś już nastoletnia Wiktoria
Reda, przyszła na wernisaż z mamą.
Nieco onieśmielona sytuacją, z zaciekawieniem przeglądała podarowany
przez autora album. Do Sztukaterii
przybył też Marek Plura, bohater
innej fotografii, dziś europoseł.

ZVSLHUDQLSU]H]LQVWUXNWRUyZLRSLH
NXQyZ3UDFDZEOLVNRĞFL]QDWXUąZ
U\WPLHSU]H]QLąZ\]QDF]DQ\PMHVW
LZ\]ZDQLHPLIRUPąUHKDELOLWDFML
7RNROHMQHNURNLZNLHUXQNXWHJRE\
OHSLHMSHáQLHMĪ\ü
3URMHNWSRZVWDZDáSU]H]SUDZLH
GZD ODWD 7\P UD]HP ERKDWHURZLH
IRWRJUDILL *RáXFKD Vą XMĊFL LQDF]HM
QLĪ WR E\ZDáR Z SRSU]HGQLFK F\
NODFK 'XĪR WX GDOHNLFK SODQyZ
F]áRZLHNMHVWZ\UDĪRQ\ZG]LDáDQLX
KDUPRQLMQLH ZVSyáJUDMąF\P ] RWR
F]HQLHP3RVWDFLVąQLHFRVFKRZDQH

W tej życiowej wyliczance wypadło na nich, to oni są tymi co
siódmy mi. Czy przez to mniej
szczęśliwymi? Bynajmniej.
Omawiając wystawę, kurator
Michała Szalast zwrócił uwagę na
celowe umieszczenie czarno-białych prac za szkłem. Zależało mu,
by każdy widz mógł przejrzeć się w
nich jak w lustrze.
Przyswajaniu tematu niepełnosprawności towarzyszyły występy
klarnecistki Joanny Kani, której
przygry wała na fortepianie Katarzyna Leśnik, pianisty Marka
Jeutnera oraz saksofonisty Romana
Kaczmarczyka.
Wystawę „Co siódmy” można
oglądać w Sztukaterii do 30 maja.
/g/

:\VWDZDIRWRJUDILLFLHV]\áDVLĊ
sporym zainteresowaniem

]DW\PFRURELąZWRSLRQHZSUDFĊ
:%RURZHM:VL]DF]ąáHPWURFKĊ
LQDF]HM IRWRJUDIRZDü ± SU]\]QDMH
NQXURZLDQLQ ± =Z\NOH MHVWHP EDU
G]REOLVNRDWHUD]]URELáHPNURNGR
W\áX:DĪQ\MHVWWXWHĪNRORU,ĞZLDWáR
±WDPVLĊGREU]HIRWRJUDIXMHERMHVW
SLĊNQHĞZLDWáR
-DNSRGNUHĞODDXWRUZSURMHNFLH
QLHFKRG]LáRE\QDMPQLHMRSRND]DQLH
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL
 &]ĊVWR DWU\EXW\ QLHSHáQR
VSUDZQRĞFL ± Zy]HN NXOH NU]\ZD
QRJD±SU]\VáDQLDMąQDPF]áRZLHND
0LDáHP GXĪą VDW\VIDNFMĊ JG\ Z
]HV]á\PURNXZ\VáDáHPWH]GMĊFLDQD
SHZLHQNRQNXUV1LHNRPHQWRZDáHP
LFKERQLHE\áRWDPZ\PRJXRSLVX,
QLNWVLĊWDPQLH]RULHQWRZDáĪHRVRE\
SU]HGVWDZLRQH QD IRWRJUDILDFK Vą
QLHSHáQRVSUDZQH : ZHUG\NFLH MX
URU]\FKZDOLOLĪHZFLHNDZ\VSRVyE
SRND]XMĊSUDFĊUROQLND±RSRZLDGD

NQXURZVNLIRWRJUDI
6DP WHPDW SUDF\ MHVW Z NRQ
WHNĞFLH QLHSHáQRVSUDZQ\FK EDUG]R
LVWRWQ\
±-DNSRZLHG]LDáSDSLHĪ)UDQFL
V]HNEUDNSUDF\RGELHUDF]áRZLHNR
ZLJRGQRĞüD%RURZD:LHĞWRPLHM
VFHJG]LHOXG]LHWĊJRGQRĞüQDE\ZD
Mą –PyZL.U]\V]WRI*RáXFK±1LH
EH]]QDF]HQLDMHVWWXEOLVNRĞüQDWXU\
VZRLVWH UHODFMH PLĊG]\ ]ZLHU]ĊWDPL
LQLHSHáQRVSUDZQ\PL0RW\ZSUDF\
MHVWWHĪZDĪQ\ZNRQWHNĞFLHĝOąVND
ERWXSU]HFLHĪMHVWVLOQ\HWRVSUDF\
7X NDĪG\ PáRG\ PĊĪF]\]QD PXVLDá
SUDFRZDü $ WH RVRE\ QLHSHáQR
VSUDZQHQLHPRJá\
.QXURZLDQLQ QLH SR UD] SLHUZ
V]\]QDOD]áVLĊZILQDOH*UDQG3UHVV
3KRWR±SRSU]HGQLRGZDODWDWHPX
E\áQRPLQRZDQ\]DSURMHNWÄ3U]HáD
PXMąFVWHUHRW\S\´
MiNa

)RWR.U]\V]WRI*RáXFK
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Gliwice. Jedyny taki nabór...

&DVWLQJQD«%DEFLę
'RP3DPLĊFLĩ\GyZ*yUQRĞOąVNLFK±
RGG]LDá0X]HXPZ*OLZLFDFK±SRV]XNXMH
QDMSUDZG]LZV]HM%DEFLNWyUDZ\VWąSL
ZVSHNWDNOXWHDWUDOQ\PGODG]LHFL

abcia to tytułowa postać w spektaklu pt.
„Babcia robi na drutach”. Staruszka żwawa, pochodząca z dalekiego kraju,
która zjawia się niespodziewanie w Gliwicach. Niczego
ze sobą nie przywozi, „tylko
kaftan suty, błyszczące szydełko i dwa ostre druty”. Babcia energicznie szydełkuje,
jest bardzo towarzyska, ma
dwójkę ukochanych wnucząt
oraz miłego pieska.
Przedstawienie jest inspirowane bajką izraelskiego
autora Uriego Orleva. Jego

B

premiera, zaplanowana na
jesień 2017 roku, odbędzie się
w Teatrze Miejskim w Gliwicach.
Spektakl powstaje w ramach projektu „Są dzieci
skórzane, są dzieci wełniane.
Program kreaty wnej adaptacji”, współfinansowanego
przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Do roli tytułowej Babci poszukiwana jest kobieta
w wieku 50+, k reaty wna,
z wrodzoną energetycznością,
otwarta, empatyczna, przyjazna w kontaktach z dziećmi.

Knurów. Konkurs literacki w MBP

Wymagana będzie od niej
dyspozycyjność w lipcu i październiku.
Casting odbędzie się 10
czerwca (sobota) w godz. 12
–15 w Domu Pamięci Żydów
Górnośląskich, Oddział Muzeum w Gliwicach, ul. Ks.
Józefa Poniatowskiego 14.
Orga niz atorz y prosz ą
o wcześniejszą telefoniczną
lub e-mailową rezerwację
miejsca na liście castingowej:
tel.: 32 441 96 39 lub 605 362
594, e-mail: animacyjne@
muzeum.gliwice.pl
/sisp, bw/

rekwizyty do bohaterów oraz
odgadywały z jakiej baśni
pochodzi cytowany fragment.
Gra była tak wyrównana, że
:SLąWHNZ0LHMVNLHM%LEOLRWHFH3XEOLF]QHM konieczna okazała się dogrywka. Gdy ta nie przyniosła
G]LHFLU\ZDOL]RZDá\RPLDQRHNVSHUWD
rozstrzygnięcia, jury zdecyEDĞQL-&K$QGHUVHQD
dowało o przyznaniu dwóch
pierwszych miejsc. Najlepiej
z zadaniami poradziły sobie
dwie drużyny – Julia Walkiewicz i Elżbieta Papaj z Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 4 oraz Paulina Skoczylas
i Maja Miłosz z MSP-9. Drugie miejsce zajęła reprezentacja z „Siódemki” – Maria
Magdziak i Amelia Mazurek,
zaś na trzeciej pozycji uplaso%DĞQLH$QGHUVHQDQLHPDMąSU]HGG]LHüPLĪDGQ\FK
wały się dzieci z MSP-3 – Lena
WDMHPQLF
Korus i Daria Kuśka.
elineczeka”, „Mała Sy- Wydaje się, że znają je wszyKonkurs przygotowały
renka”, „Dziewczyn- scy, ale mało kto wie o nich MSP-9 i MBP. Pomysłodawka z zapałkami ” – baśnie tyle, co uczestnicy baśnio- czynią zmagań była GabrieJana Christiana Andersena to wych zmagań w MBP. Malu- la Janecka – nauczycielka
piękne opowieści z morałem chy zmierzyły się z krzyżów- z „Dziewiątki”.
Oprac. Jb
ukrytym między słowami. ką i testem, dopasowywały

&]\FHVDU]E\ãQDJL"

&KyU6NRZURQHNG]LDáDRGURNXFKyU]\ĞFLSUDJQąE\G]LHáRZLHOX
SRNROHĔĞSLHZDNyZE\áRNRQW\QXRZDQH

*LHUDãWRZLFH&KyU]DSUDV]D

6NRZURQHNOLF]\QDQRZHJãRV\
–-HVWHĞP\RWZDUFLQDSU]\MĊFLHQRZ\FKĞSLHZDNyZ
=DSURV]HQLHNLHUXMHP\GRPáRG]LHĪ\LGRURVá\FK]DVLOFLHFKyU
QRZ\PLJáRVDPL±DSHOXMH]DU]ąGFKyUX6NRZURQHN
±1LHSURZDG]LP\ZVWĊSQ\FKSU]HVáXFKDĔ

)RWRDUFK0%3

amiętając o ponadstuletniej tradycji, Skowronek
nie zapomina o przyszłości.
Wiek ma swoje prawa, niektórzy śpiewacy nie są w stanie
angażować się tak mocno jak
przed laty. Mile widziane są
więc nowe twarze.
– Szukasz Boga, idź do
ludzi, pieśń do czynu ich pobudzi, w pieśni piękno i potęga,
kto jej służy, nieba sięga –
słowa zasłużonego chórzysty
Dionizego Kornasa przyświe-

P

cają kolejnym pokoleniom
śpiewaków gierałtowickiego
zespołu.
Zarząd zespołu liczy, że
piękne dzieło chórzystów
będzie nadal kontynuowane.
Stąd prośba o przyłączenie się.
Próby odbywają się we
wtorki i czwartki (w godzinach 19‒20.30) w salkach przy
Urzędzie Gminy w Gierałtowicach. Można przyjść osobiście, można też skontaktować
się poprzez stronę interne-

tową (www.skowronek.slask.
pl), ewentualnie skorzystać
z uprzejmości któregokolwiek
z chórzystów.
– Przed nami wiele możliwości koncertowania i związanych z tym wyjazdów –
podkreśla wiceprezes chóru
Skowronek Weronika Czech.
– Śpiewamy już ponad 100 lat.
Nie tylko chcemy, ale też wręcz
musimy trwać. Serdecznie zapraszamy do naszego grona...
/bw/
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ĂŵŽ͕ǌĚƌŽǁŝĂŝƐŝų͊
hƑŵŝĞĐŚſǁŝƌĂĚŽƑĐŝǁĐŽĚǌŝĞŶŶŽƑĐŝ͊
M
ǌŝħŬƵũħ͕ŬŽĐŚĂŵŝƉĂŵŝħƚĂŵ͘͘͘
DĂŵŝĞ,ĂůŝŶŝĞ<ĂŵĐǌǇŬĐſƌŬĂKůĂ

ŽŬĂǌũŝdǁŽũĞŐŽƑǁŝħƚĂDĂŵŽ
ƉƌǌǇũŵŝũĚǌŝƑŽĚĞŵŶŝĞŶĂũƐĞƌĚĞĐǌŶŝĞũƐǌĞ
ǏǇĐǌĞŶŝĂ͗
ƐĂŵǇĐŚƌĂĚŽƐŶǇĐŚŝƉĞųŶǇĐŚĐŝĞƉųĂĐŚǁŝů
ŽƌĂǌŶĂũƐǌĐǌĞƌƐǌĞǁǇƌĂǌǇǁĚǌŝħĐǌŶŽƑĐŝ
ǌĂǁƐǌǇƐƚŬŝĞdǁŽũĞƚƌƵĚǇŝƐƚĂƌĂŶŝĂ͘
ůĂŶĂũǁƐƉĂŶŝĂůƐǌĞũDĂŵǇŽƐŝDĂůŬĂ
ĐſƌŬĂŐŶŝĞƐǌŬĂ

Z

ĂŵŽǁŝĞŵ͕ǏĞǏĂĚŶĞǏǇĐǌĞŶŝĂ
M
ŶŝĞǁǇƌĂǏČũĂŬĂũĞƐƚĞŵǁĚǌŝħĐǌŶĂ͕
ǏĞĚǌŝħŬŝdŽďŝĞŵĂŵŵŽǏůŝǁŽƑđ

ŝǁŝĞůƵǁƐƉĂŶŝĂųǇĐŚĐŚǁŝů
ǏǇĐǌǇƐǇŶtŽũĐŝĞĐŚǌƐǇŶŽǁČ/ǁŽŶČWŽĚƌĂǌĂ
ŽƌĂǌĐſƌŬĂ:ĂĚǌŝĂǌǌŝħĐŝĞŵĂƌŬŝĞŵ'ĂďŽƌ

ƚǇŵǁǇũČƚŬŽǁǇŵĚŶŝƵǏǇĐǌǇŵǇŝ
DĂŵŽ͕ĂďǇĚŽďƌǇŚƵŵŽƌŶŝŐĚǇŝħŶŝĞ
W
ŽƉƵƐǌĐǌĂų͕ǏĂĚŶĞƚƌŽƐŬŝŶŝĞŵČĐŝųǇdǁŽũĞŐŽ
ƐƉŽŬŽũƵŝďǇƑǌĂǁƐǌĞďǇųĂǌĚƌŽǁĂ͕
ƉĞųŶĂƌĂĚŽƑĐŝŝŽƉƚǇŵŝǌŵƵ͘
DĂŵŝĞ^ǇůǁŝŝǏǇĐǌČŐŶŝĞƐǌŬĂŝtŽũƚĞŬ

ĂƚŽ͕ǏĞǌĂǁƐǌĞũĞƐƚĞƑƉƌǌǇŵǇŵďŽŬƵ͕
ǌĂƚŽ͕ǏĞǁƐŬĂǌƵũĞƐǌĚƌŽŐħŵŝǁŵƌŽŬƵ͕
Z
ǌĂƚŽ͕ǏĞĚŶŝŵŽũĞƚħĐǌČŵĂůƵũĞƐǌĚǌŝƑDĂŵŽ
ǌĐĂųĞŐŽƐĞƌĐĂŝĚǌŝħŬƵũħ͊
DŝƌĞůůĂ

ƌŽǌǁŝũĂŶŝĂƐŝħ͘
ĚĂũħ ƐŽďŝĞ ƐƉƌĂǁħ͕ ũĂŬŝ ĐŝħǏĂƌ ĐŽĚǌŝĞŶŶŝĞ
ŶŽƐŝƐǌ͕ ďǇ ŶĂƐ ƵƚƌǌǇŵĂđ ŝ ǌĂƉĞǁŶŝđ ůĞƉƐǌČ
ŽĐŚĂŶĞũDĂŵŝĞ/ǁŽŶŝĞŽƌŽŷ͊
ƉƌǌǇƐǌųŽƑđ͘
ŽŬĂǌũŝdǁĞŐŽƑǁŝħƚĂDĂŵŽ
ůĂƚĞŐŽĐŚĐħ͕ǏĞďǇǁƚǇŵǁĂǏŶǇŵĚŶŝƵ
ǏǇĐǌħŝǌĚƌŽǁŝĂ͕ƐŝųŝĐŽĚǌŝĞŶŶĞũƌĂĚŽƑĐŝ
ŬĂǏĚǇǁŝĞĚǌŝĂųũĂŬŝħŬŽĐŚĂŵ͊
ǁƌĂǌǌĞƐųŽǁĂŵŝŶĂũǁŝħŬƐǌĞũǁĚǌŝħĐǌŶŽƑĐŝ͘
dǁŽũĂ<ĂƌŽůŝŶĂ
ĂǁƐǌǇƐƚŬŝĞĚůĂŵŶŝĞƚƌƵĚǇŝƐƚĂƌĂŶŝĂ
ƐŬųĂĚĂŵŝĚǌŝƑƉŽĚǌŝħŬŽǁĂŶŝĂ͘
ſƌŬĂůŝĐũĂŽƌŽŷ

K

ƌĂŬƵũĞ Ɛųſǁ͕ ĂďǇ ƉŽĚǌŝħŬŽǁĂđ ǌĂ
ŵĂƚĐǌǇŶČŽĚǁĂŐħ͕ĐŝĞƌƉůŝǁŽƑđ͕ĚŽďƌŽđ͕
B
ǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞ͕ Ă ƚĂŬ ďĂƌĚǌŽ ĐŚĐĞŵǇ ǁǇƌĂǌŝđ
ǁĚǌŝħĐǌŶŽƑđǁųĂƑŶŝĞdŽďŝĞDĂŵŽ͘
ǌŝħŬƵũĞŵǇ͗ǁĂ͕ĞĂƚĂ͕ZĞŶĂƚĂŝĚĂŵ
ǌƌŽĚǌŝŶĂŵŝ

ŽĐŚĂŶĂŵĂŵŽ:ŽůĂŶƚŽ͊
K
tƑǁŝħƚŽŶŝĂDĂŵǇ
ĐŚĐħŝƉŽĚǌŝħŬŽǁĂđǌĂƚŽ͕

ǏĞĐĂųĞǏǇĐŝĞƉƌǌǇŵŶŝĞũĞƐƚĞƑ͕
ǏĞǁƐƉŝĞƌĂƐǌŵŶŝĞǁǁĂůĐĞǌĐŝħǏŬČĐŚŽƌŽďČ
ŝǌĂĐĂųČŵŝųŽƑđ͕ŬƚſƌĂŵŝŽŬĂǌƵũĞƐǌ
ĐŽĚǌŝĞŶŶŝĞ͘
ĂŵŽ͕ƚĂŬďĂƌĚǌŽŝħŬŽĐŚĂŵŝĚǌŝħŬƵũħ ſƌŬĂDŽŶŝŬĂŝǇǌŝŽ
ŝǌĂǁƐǌǇƐƚŬŽ͘
ĂdǁſũƵƑŵŝĞĐŚ͕ŬƚſƌǇŽŐƌǌĞǁĂŵŶŝĞ
ǁƌſǏŶǇĐŚĐŚǁŝůĂĐŚǏǇĐŝĂ͕
ĂŶĂũďĂƌĚǌŝĞũĚǌŝħŬƵũħŝǌĂƚŽ͕ǏĞũĞƐƚĞƑ͘
ĂdǁĞĐǌƵųĞƐĞƌĐĞ͕ǌĂŵČĚƌĞŶĂŬĂǌǇ
ǇĐǌǇDĂƌƚǇŶĂtǇĚƌĂ
ǁĚŶŝƵdǁŽũĞŐŽƑǁŝħƚĂĚǌŝħŬƵũĞŵǇ
ͲƐƚŽƌĂǌǇ͊ǇĐǌČĐſƌŬŝǌŵħǏĂŵŝ

M

Z

ŝďųŽŐŽƐųĂǁŝĞŷƐƚǁĂŽǏĞŐŽ
ƐŬųĂĚĂũČĐſƌŬŝtŝŽůĂŝ'ƌĂǏŬĂ

ǌŝħŬƵũħ ŝ <ŽĐŚĂŶĂ DĂŵŽ ǌĂ ƚŽ͕
ǏĞŶĂƐďĂƌĚǌŽŬŽĐŚĂƐǌ͘
dǁſũƵƑŵŝĞĐŚǌĂŵǇŬĂǁƐĞƌĐƵŬĂǏĚǇ
ƐŵƵƚĞŬ͘
ǌŝƑŵŽũĞƐĞƌĐĞŵſǁŝ͗ĚǌŝħŬƵũħDĂŵŽ
ǌĂdǁČŵŝųŽƑđ͘
KŶĂ ƉŽǌŽƐƚĂŶŝĞ ũĂŬ ƑǁŝĂƚųŽ ŶĂ ĐĂųĞ ŵŽũĞ
ǏǇĐŝĞ͘
ǇĐǌħŝ͕ǏĞďǇƑǌĂǁƐǌĞƐǌĐǌħƑůŝǁĂďǇųĂ͕
ǁƌĂĚŽƑĐŝŝƐǌĐǌħƑĐŝƵǏǇųĂ͘
EŝĞĐŚŽŬĂǏĚĞũƉŽƌǌĞŝǁƐǌħĚǌŝĞƵƑŵŝĞĐŚ
ŶĂdǁŽũĞũƚǁĂƌǌǇďħĚǌŝĞ͘
<ŽĐŚĂŶĞũDĂŵŝĞĂŶĐĞʹĐſƌŬĂŽƌŽƚĂ
ǌZŽĚǌŝŶŬČ͘

D

ĞƐƚ ũĞĚŶĂ ŵŝųŽƑđ͕ ŬƚſƌĂ ŶŝĞ ůŝĐǌǇ ŶĂ
ǁǌĂũĞŵŶŽƑđ͕ ŶŝĞ ƐǌĐǌħĚǌŝ ŽĨŝĂƌ͕ ƉųĂĐǌĞ͕
JĂƉƌǌĞďĂĐǌĂ͕ŽĚĞƉĐŚŶŝħƚĂǁƌĂĐĂʹƚŽŵŝųŽƑđ

ŵĂĐŝĞƌǌǇŷƐŬĂ͘
EĂũĚƌŽǏƐǌĞũDĂŵŝĞŶŝǌĂŬĂǏĚǇĚǌŝĞŷ͕
ǁŬƚſƌǇŵƚĞũŵŝųŽƑĐŝŵŽǏĞŵǇĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂđ
ŝŽŶĂƌſǁŶŝĞǏʹǌĚƌŽǁŝĂ͕ŽƉŝĞŬŝDĂƚŬŝŽǏĞũ
8

.QXUyZŮRU\6XNFHVUHSUH]HQWDQWHNÅ'DQFH$FDGHP\µ

:\WDľF]\ã\]ãRWR
0áRGHPLVWU]\QLH
Ä'DQFH$FDGHP\´

Foto: Archiwum Dance Academy

ĂũƐĞƌĚĞĐǌŶŝĞũƐǌĞǏǇĐǌĞŶŝĂŬŽĐŚĂŶĞũ
N
DĂŵƵƐŝ͕
ĚƌŽǁŝĂ͕ƵƑŵŝĞĐŚƵŶĂĐŽĚǌŝĞŷ

Grand Prix
0LĊG]\QDURGRZHJR
)HVWLZDOX7DQHF]QHJR
%DOORSU]\ZLR]áD
]ĩRUNQXURZVND
V]NRáDWDĔFDÄ'DQFH
$FDGHP\´
a zawody zjechały się zespoły taneczne Polski, Węgier i
Serbii. Nie zabrakło knurowian.
Grupy Extreme i Mix Tape, trenowane przez Dominikę Leśniowską,
właścicielkę szkoły tańca Dance
Academy, pokazały się znakomicie. Zaprezentowana przez nie
choreografia i podkład muzyczny
zachwyciły jurorów i publiczność.
Dziewczęta Extreme pokonały
26 zespołów i zdobyły Grand Prix
całego festiwalu w kategorii Street
Dance. To sukces tym większy, że
rzadko zdarza się, by grupa przypisana do najmłodszej kategorii
otrzymała nagrodę całego turnieju.
Mix Tape zajęły pierwsze miejsce w
kategorii powyżej 17 lat.

N
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3DU\ĞZLĊWXMąFH=áRWH*RG\

3DU\REFKRG]ąFHOHFLHSRĪ\FLDPDáĪHĔVNLHJR

Ä=áRWH´SDU\

0DáĪHĔVWZDĞZLĊWXMąFH=áRWHL6]PDUDJGRZH*RG\

5D]HPPLPR
ZV]\VWNR
.QXUyZ=ãRWH*RG\

- :G]LVLHMV]\PĞZLHFLHJG]LHURG]LQDMHVW
WURFKĊVS\FKDQDQDPDUJLQHVZ\GDMHFLH
ĞZLDGHFWZRMDNWUZDüZPLáRĞFLLE\ü
UD]HPPLPRZV]\VWNR%RQLHV]WXNąMHVW
QLHPLHüSUREOHPyZV]WXNąMHVWXPLHüMH
UR]ZLą]\ZDü±PyZLáGRRG]QDF]RQ\FKSDU
7RPDV]5]HSDSU]HZRGQLF]ąF\5DG\0LDVWD

W

środę w restauracji
„Protos” pary, które przeżyły razem
wiele wspólnych lat świętowały Złote Gody. Wzruszającą uroczystość zorganizował
Urząd Stanu Cywilnego. Gratulacje małżonkom złożyli
Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa, Tomasz
Rzepa, przewodniczący Rady
Miasta i Barbara Bismor, kierownik USC.

- Jesteście dla nas wzorami do naśladowania. Przykładem, że wzajemna miłość
i szacunek potrafią pokonać
każdą różnicę. Dziękujemy
wam za to! – mówił Piotr
Surówka.
Z a s t ę p c a pre z yd ent a
Knurowa, w imieniu Prezydenta Polski, wręczył świętującym parom specjalne medale za długoletnie pożycie
małżeńskie.
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Miłość jest darem, bo
nie zdarza się zbyt często.
Czasami jednak bywa także
cię ż k ą prac ą – cod ziennym żmudnym szukaniem
wspólnej drogi.
- Przez te lata nauczyłam
się jednego – trzeba umieć
wybaczać… - podkreślała
jedna z „długoletnich” małżonek. – Wybaczać i jeśli się
da – zapomnieć.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Ä'LDPHQWRZH´LÄĩHOD]QH´SDU\

0HGDOH]DOHFLHZVSyOQHJRSRĪ\FLDPDáĪHĔVNLHJRRWU]\PDOL:
Joanna i Tadeusz Burdowie, Ewa i Jerzy Hadrawowie, Zofia i Józef Hernikowie, Maria i Tadeusz
-DQNRZVF\ 0DáJRU]DWD L +HQU\N -DĞNRZLH *HUWUXGD L -y]HI *U]HVLF]NRZLH .U\VW\QD L -HU]\
.DF]PDUF]\NRZLH 6\OZLD L +HQU\N .OLPNRZLH 0DULD L +HQU\N .RVWU]RZLH 0DULD L 6WDQLVáDZ
.U]ąNDáRZLH0DULDL-y]HI.XERZLH7HUHVDL0LHF]\VáDZ0D]XUNRZLH+HOHQDL3DZHá1DSLHUD
áRZLH0DáJRU]DWDL-HU]\2JLHUPDQRZLH/RQJLQDL-y]HI2OHMQLF]DNRZLH=RILDL5\V]DUG2OHMQL
F]DNRZLH8UV]XODL(QJHOEHUW3DZOLNRZLH$QLHODL-y]HI3\V]Q\$OLFMDL6WDQLVáDZ3\]QDURZLH
6WDQLVáDZDL$GDP5XV]NRZVF\7HUHVDL7DGHXV]6LNRURZLH5HJLQDL.OHPHQV6S\URZLH,UHQD
L-DQ6]ROFRZLH$QQDL-HU]\6]RáW\VNRZLH%URQLVáDZDL6WDQLVáDZ7RPDV]NRZLH(OĪELHWDL-y]HI
7RPDQNRZLH.U\VW\QDL.U\VWLDQ=DMąFRZLH6\OZLDL*HUG=XEHURZLH
3DU\ĞZLĊWXMąFHOHFLHZVSyOQHJRSRĪ\FLDPDáĪHĔVNLHJR6]PDUDJGRZH*RG\
$GHODMGD L (XJHQLXV] $UOWRZLH +DOLQD L .D]LPLHU] .UDVRZVF\ +HOHQD L 6WDQLVáDZ 3DZOLNRZLH
$JQLHV]NDL5RPDQ6\W\.D]LPLHUDL0DULDQ:RMFLHFKRZVF\
3DU\ĞZLĊWXMąFHOHFLHZVSyOQHJRSRĪ\FLDPDáĪHĔVNLHJR'LDPHQWRZH*RG\
&]HVáDZDL0LHF]\VáDZ%LHOLFF\&HF\OLDL-DQ*DMGRZLH=RILDL-DQ-H]LRUNRZLH(U\NDL%RJX
VáDZà\NRZLH1DWDOLDL6WDQLVáDZ6HUDILQRZLH+HOHQDL-y]HI:LĊĨODNRZLH%URQLVáDZDL=HQRQ
=DZDG]F\
3DU\REFKRG]ąFHOHFLHZVSyOQHJRSRĪ\FLDPDáĪHĔVNLHJRĩHOD]QH*RG\
*HQRZHIDL+HQU\N$QGU\MDQRZLF]RZLH/HRNDGLDL-DQ&LHFKDQRZLF]RZLH

9
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'QLNWyUHãċF]ċ
- 1LHG]LHOP\ĞZLDWDQDQDV]LZDV]%ąGĨP\UD]HP
- DSHORZDáD%HDWD1DUWRZVNDSURZDG]ąFDJDOĊ
,;.QXURZVNLFK'QL,QWHJUDFML

artnerował jej pomysłodawca
wydarzenia, Tomasz Rzepa.
Para ze swadą i humorem
zapowiadała gości honorow ych
KDI - niepełnosprawnych herosów
Jacka Tomczaka i Jerzego Płonkę, a
Teatr Alternatywa pod kierunkiem
Anny Maksym przedstawił spektakl
o rodzinie Adamsów. Publiczność
zrywała boki ze śmiechu.
W czasie gali poznaliśmy laureatów konkursu „Dobre Przykłady”.
Wiceprezydent Knurowa, Piotr
Surówka, wręczył w yróżnienia
Jackowi Szurgotowi, organizatorowi wielu charytatywnych przedsięwzięć, oraz Ośrodkowi Matka
Boża Uzdrowienia Chorych na
ręce dyrektora placówki, Marcina
Chroszcza.

P

Zanim na scenę wyszła reprezentacja zespołu „Śląsk”, by zaśpiewać wiązankę popularnych pieśni,
przedstawiciele stowarzyszeń, placówek, szkół i przedszkoli odebrali
z rąk wiceprezydenta Surówki symboliczny klucz do miasta.
Kiedy 8 lat temu w Kinie Scenie
Kulturze odbyła się gala I Knurowskich Dni Integracji, organizatorzy tłumaczyli zebranym, jak wiele
mają do nadrobienia w relacjach z
niepełnosprawnymi. W prostym
haśle „Bądźmy razem” zawarli sens
wydarzenia, które z czasem na stałe
zagościło w kalendarzu miejskich
imprez. Od tamtej pory, chcielibyśmy
w to wierzyć, zmieniło się podejście
do tych, których los nie oszczędzał.
Widać to choćby po zaangażowaniu

mieszkańców w akcje charytatywne. Chętniej też dzielimy się 1 proc.
podatku z potrzebującymi, zaś wiele
miejskich obiektów (np. Miejska
Biblioteka Publiczna, MOPS, Dom
Kultury, Urząd Miasta) dostosowano
do potrzeb niepełnosprawnych.
To nie powinno jednak nikogo
wprawiać w zadowolenie, zwłaszcza
że wciąż (o czym niejednokrotnie pisaliśmy) kierowcy blokują
koperty, niepełnosprawni miewają problem z wyegzekwowaniem
świadczeń oraz stają się ofiarami
przestępców.
K nurowsk ie Dni Integracji
wciąż powinny edukować i zwracać
uwagę na problemy, które nas, zdrowych, nie dotyczą.

=HVSyáĝOąVN]QDV]ąNUDMDQNą
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Oferujemy:

•
•
•
•

Zabiegi na twarz – najwyższej jakości kosmetyki firmy BABOR oraz nowoczesna
aparatura: Oxybrazja, infuzja tlenowa, mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny,
sonoforeza, mezoterapia mikroigłowa
Rytuały SPA ORGANIQUE – Kompozycje zabiegowe przygotowane z myślą
o ukierunkowanym działaniu antycellulitowym, modelującym oraz detoksykującym
Twoje ciało
Strefa Masażu: leczniczy, relaksacyjny, aromaterapeutyczny, modelujący, masaż gorącą
świecą lub gorącymi kamieniami wiele innych
Pokój relaxu z sauną IR
Zapraszamy do pierwszego SPA w Knurowie o tak bogatej i kompleksowej ofercie zabiegów!
Profesjonalny zespół dobierze oraz przeprowadzi zabiegi idealne dla Twojego typu cery, stylowe
wnętrze oraz relaksująca muzyka pozwolą Ci się odprężyć i zregenerować.

•
•
•
•
•
•

Depilacja wybranych partii ciała – Depileve
Stylizacja paznokci nowoczesnymi metodami oraz pielęgnacja stóp przy użyciu
produktów firmy Alessandro
Strefa męska – zabiegi na twarz, masaże, manicure skomponowane z myślą
o potrzebach męskiej skóry
Przekłuwanie uszu metodą bezhukową Studex – bezpiecznie, higienicznie i bezboleśnie
Szeroka oferta zabiegów medycyny estetycznej, wykonywanych przez doświadczonego
specjalistę dr Michała Ekkerta m.in. „wampirzy
lifting”, botox, wypełniacze, nici liftingujące,
RABAT
liposukcja oraz karboxyterapia,
ttz^K<K_/
Firmowe bony podarunkowe będą doskonałym
pomysłem na prezent na każdą okazję

Zadbamy o Twoją twarz, ciało i umysł…
Znajdziesz nas w Knurowie przy ul. Witosa 2, na facebooku oraz pod numerem telefonu 881 209 276

II
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O

zajęcie się kwestią różnic w jakości żywności
na r ynkach państw
zachodnich i krajów Europy
Środkowo-Wschodniej wystąpiły Słowacja i Węgry. Temat
został omówiony na spotkaniu
unijnych ministrów rolnictwa.

Jak podkreślił, z informacji
od polskich instytucji zajmujących się obrotem żywności
wynika, że kwestia podwójnych standardów w produkcji
żywności nie jest w naszym
kraju poważnym problemem.
Węgry i Słowacja podzieli-

- Odbyła się debata na wniosek Słowacji i Węgier. Polska
stwierdza, że system jakości
i bezpieczeństwa żywności w
Europie, a także w Polsce, jest
zachowany - mówił dziennikarzom w Brukseli minister
rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

ły się z innymi państwami
UE wnioskami z testów porównawczych, jakie przeprowadzono na takich samych
produktach występujących na
różnych rynkach. Na przykład na Słowacji na 22 badane produkty w 9 w ystąpiły

znaczne różnice jakościowe.
Chodziło np. o zastąpienie
tłuszczu zwierzęcego tłuszczem roślinnym, w ykorzystywanie słodzików zamiast
cukru, a także zastępowanie składników owocowych
aromatyzerami i barwnikami. Podobne wyniki jak na
Słowacji uzyskano również
w przypadku analizy przeprowadzonej na Węgrzech.

Bratysława i Budapeszt przekonują, że generalnie chodzi o
wykorzystywanie przez producentów tańszych składników.
- Sprawa jest do zbadania, byśmy
nie podejmowali pochopnych decyzji; jeśli chodzi o Polskę, to na
tym etapie takiego problemu nie
widzimy - powiedział minister.
ħUyGáR&RG]LHQQ\6HUZLV
,QIRUPDF\MQ\3$3
PS.XULHU3$3EZ

Operacja bikini
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niosła sukces, musimy zastaPHWRGDJZDUDQWXMąVXNFHV
nowić się nad naszym stylem

arzenia o szczupłej
sylwetce powracają
najczęściej wraz z
nadejściem ciepłych i słonecznych dni. Zabieramy się wtedy
za szukanie metody, która
szybko pomoże nam uporać
się ze zbędnymi kilogramami.
Sposobów na niechciany tłuszczyk znajdujemy wiele: „diety
cud”, głodówki i wycieńczające
ćwiczenia mają nam pomóc
w osiągnięciu upragnionej
wagi. Jednak Uwaga! Nie tędy
droga. Przypadkowe kuracje
mogą negatywnie odbić się na
naszym zdrowiu, spowolnić
metabolizm oraz skutkować
efektem jo-jo.

M

ogłoszenie płatne

Skorzystaj z pomocy
specjalisty
Naszą „operację bikini”
zacznijmy więc od konsultacji z dietetykiem, który
przeprowadzi dokładny wywiad dietetyczny, dokona
niezbędnych pomiarów ciała, a także wykona badanie
zwartości tkanki tłuszczowej
i wody metabolicznej w organizmie. Ustali tym samym

przyczynę nadmiaru kilogramów i na tej podstawie
opracuje indywidualny plan
kuracji, oparty na odpowiedniej diecie i suplementacji,
która wspomoże cały proces.
Będzie też nieocenionym
wsparciem psychicznym i
doskonałą motywacją, gdy
już zdecydujemy się na walkę
ze zbędnymi kilogramami.

dzały. Przebyte choroby przyjmowane leki i brak aktywności
fizycznej znacznie spowalniają
utratę kilogramów – mówi
Agnieszka Kaczor, dietetyk
Naturhouse w Knurowie.

życia i dotychczasowymi nawykami żywieniowymi. W
swoim codziennym jadłospisie
musimy wprowadzić zmiany,
które zaowocują osiągnięciem
celu, czyli zgrabnej sylwetki.

Nie oczekuj
spektakularnych
efektów
w krótkim czasie
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
prawidłowe tempo chudnięcia niezagrażające naszemu
zdrowiu wynosi od 0,5 do 1
kilograma tygodniowo. Lepiej więc wcześniej zacznijmy przygotowania do lata,
zwłaszcza że wyniki każdej
diety zależą od wielu indywidualnych czynników. - Tempo
metabolizmu zwalania wraz z
upływem lat, dlatego dużo łatwiej jest schudnąć młodszym
osobom, ale także tym, które
nigdy wcześniej się nie odchu-

Oto rady dietetyka Naturhouse, które pomogą zrealizować przedwakacyjną misję:
1) Pij około 1,5 litra
wody dziennie. To absolutne minimum, aby oczyścić
organizm i przygotować go
do lata. Odpowiednia ilość
przyjmowanych płynów
pozwala przyspieszyć przemianę materii i pozbyć się
nagromadzonych w organizmie zapasów wody.
2) Zamień wysoko przetworzone pokarmy na świeże warzywa i owoce. Teraz
nie masz wymówki – na
straganach pojawia się ich
coraz więcej. Zamień ciężkie smażone dania na lekką
sałatkę z warzywami, a w
ramach przekąski zamiast
batonika wybierz np. jabłko.

3) Napędzaj metabolizm. Zadbaj o odpowiednią ilość błonnika w diecie
i staraj się jeść regularnie 5
małych posiłków dziennie.
4) Staraj się wykorzystać wolną chwilę na aktywność fizyczną. Ruch
nie tylko zapewni nam
dobre samopoczucie, ale
przyczyni się też do redukcji tkanki tłuszczowej, a w
połączeniu z odpowiednią
dietą, pomoże ukształtować naszą sylwetkę tak,
aby była w pełni gotowa na
nadejście lata.
Stosując się do zaleceń
dietetyka i wprowadzając
na stałe prawidłowe zasady
żywienia, efekty diety będą
widoczne nie tylko na zdjęciach z wakacji!
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xybrazja jest jedny m z najnows z yc h o si ą g n i ę ć
w dziedzinie kosmetologii,
pozwala uzyskać widoczne
wygładzenie i odnowę skóry
już po pierwszym zabiegu.
Wykonywana jest pod ciśnieniem przy pomocy powietrza
oraz rozproszonych kropli
soli fizjologicznej. Szeroki
wachlarz możliwości zastosowania oxybrazji sprawia,

że jest to idealna propozycja
dla nawet najbardziej wymagających klientów.
Zabieg przeprowadzany
jest za pomocą zupełnie
natura lnych, obojęt nych
d la orga n i z mu sk ład n ików a brak jakichkolwiek
składników chemicznych to
gwarancja bezpieczeństwa.
Oxybrazja jest zabiegiem,
który jest bezpieczny w ciąży, zarówno dla dziecka jak

i dla matki. Skutecznie niweluje powstałe wtedy obrzęki
i opuchliznę, odświeża skórę
nadając jej blasku. Dzięki
temu kobieta może znowu
poczuć się zadbaną.
Przy w ykonaniu serii
skutecznie likwiduje łojotok,
d robne zma rsz cz k i ora z
przebarwienia, poprawiając
w ygląd skór y. Ox ybrazja
wykonywana jest „na mokro”, co daje natychmiasto-

we ukojenie. Ponadto przeprowadza na jest metodą
bezdotykową, przez co jest
w pełni bezpieczna i higieniczna dla klienta.
Po zabiegu skóra jest
odświeżona, oczyszczona,
pozbawiona niedoskonałości, wygładzona i silnie
nawilżona. Dodatkowo sól
f izjologiczna i chłód od-

czuwalny w trakcie zabiegu
koi ją i pomaga pozbyć się
obrzęków.
Zaleca się wykonać serię
5 zabiegów w tygodniowych
odstępach.
Oxybrazja sprawdzi się
również jako pojedynczy
zabieg tzw. „bankietowy”
przed wielkim w yjściem,
ślubem, wyjazdem na urlop.
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Rady nie od parady
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K

onkluzja jest taka: możliwość
zainkasowania fałszywych pieniędzy skutecznie wyklucza obrót
bezgotówkowy. Jeżeli już jednak
musimy przyjąć gotówkę – nie dajmy

reklama

się oszukać i sprawdzajmy banknoty. Przy okazji przypominamy
o najnowocześniejszych zabezpieczeniach, w Polsce – nowego banknotu 500 złotowego i w Europie

– najnowszego banknotu 50 euro.
W lutym tego roku wprowadzono w
Polsce do obiegu nowy, najwyższy
nominał i banknot 500-złotowy.
Rok wcześniej NBP wprowadził do
obiegu banknot 200 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami.
Banknoty o niższych nominałach
(tzn.: 10, 20, 50, 100 złotych) zostały
zmodernizowane wcześniej i znajdują
się w obiegu od kwietnia 2014 roku.
Według NBP banknot 500 zł ma zaawansowane technologicznie zabezpieczenie najwyższej klasy. Podczas
oglądania go pod światło widać znak
wodny przedstawiający wizerunek
władcy oraz cyfrowe oznaczenie
nominału „500”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane. Podczas
oglądania banknotu pod światło
widać pionową ciemną linię z cyfrowymi oznaczeniami nominału
„500” i „500 ZŁ”. Wykorzystano w
nim m.in. nitkę zabezpieczającą,
która została umieszczona w strukturze papieru i jest widoczna miejscami na powierzchni strony przedniej banknotu (nitka okienkowa).
Przy przechylaniu banknotu są widoczne dodatkowe efekty: płynna
zmiana barwy z zielonej na niebieską
i płynnie przesuwający się wzór
złożony z dwóch przeplatających się

wstęg. Przy zmianie kąta patrzenia ozdobny
element graficzny z prawej strony
portretu (szyszak husarski) zmienia barwę z zielonej na niebieską,
a umieszczony na nim wzór falistej linii sprawia wrażenie ruchomego w płaszczyźnie pionowej.
Wśród najważniejszych zabezpieczeń
są też znaki widoczne w świetle UV, w
tym kwadrat z napisem: 500 zł, z lewej
strony u góry - w kolorze zielonym,
fragmenty ornamentów i napisów
mikrodrukiem oraz elementy owalu
z prawej strony portretu - w kolorze
jasnozielonym, numeracja w lewej
części banknotu - w kolorze czerwonym. Nitka okienkowa znajduje
się w środkowej części banknotu.
Zabezpieczenia można sprawdzać dotykiem, oglądając banknot pod światło, lub patrząc na niego pod kątem.
Na początku kwietnia wszedł do
obrotu w ramach serii Europa nowy
banknot o nominale 50 euro. Ma on
innowacyjne zabezpieczenie przed
fałszerzami w postaci hologramu z
wizerunkiem kobiecej postaci z mi-

tologii greckiej, Europy, widocznym
po obu stronach banknotu. Taki sam
portret można dostrzec również na
znaku wodnym. „50” na banknocie
jest w kolorze szmaragdowym, kolor cyfr zmienia się w zależności od
kąta, pod którym ogląda się banknot.
W serii „Europa” wyemitowano
wcześniej banknoty o nominałach
5, 10 i 20 euro. Na marginesie tej
informacji przypomnijmy, że jedynym środkiem płatniczym w Polsce
jest złoty. Wartości wszelkich umów
gospodarczych muszą być wyrażane i
płacone w złotych. Stosowanie ewentualnego zapisu o równowartości
w euro lub w dolarach może mieć
charakter porównawczy, wynikający
np. z potrzeby porównywania progów
dewizowych zgodnie z unijnymi
przepisami dotyczącymi przetargów.
Źródło: Codzienny Serwis
Informacyjny PAP
mp/Kurier PAP, bw

reklama

IV

Przegląd Lokalny Nr 21 (1261) 25 maja 2017 roku

informacje własne wydawcy

DOM MODA SPORT - DODATEK SPECJALNY

www.przegladlokalny.eu

$WRFLHNDZH&RUD]ZLęFHMRVyEFKFHVWXGLRZDþWHUDSLęRJURGQLF]ċ

2JUyGFLęZ\OHF]\
H

ortiterapia jest formą terapii zajęciowej w ykorzystującej rośliny,
prace ogrodnicze i ogród jako narzędzie terapeutyczne. Hortiterapeuci stosują techniki bazujące na pracy z roślinami do leczenia konk retnych dysfunkcji
- f izycznych i psychicznych pacjentów.
Hortiterapia w ykorzysty wana jest także
w rehabilitacji zawodowej i resocjalizacji.
- Podążamy za trendami zachodnimi, gdzie
kształcenie terapeutów ogrodniczych prowadzone jest już od dość dawna. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, krajach skandynawskich, Niemczech, Austrii czy Szwajcarii - mówi dr
Bożena Szewczyk-Taranek, kierownik Stud iów pody plomow ych Terapia Og rodnicza z Katedry Roślin Ozdobnych UR.
Jak zaznacza dr Szewczyk-Taranek, terapia
tego typu, bazująca na swoistym powrocie
do natury, obserwacji procesu wegetacji roślin, ich pielęgnacji, a także uczestnictwie w
pracy w grupie, niesie ze sobą znaczący efekt
zdrowotny.
– Ogrodnictwo jest tu takim swoistym
narzędziem terapeutycznym – podkreśla. We-
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dług niej elementy hortiterapii są wprowadzane przez niektórych terapeutów zajęciowych,
ale często bez świadomości, iż można ją ująć
w ramy metodyczne i korzystać z pomocy
specjalistów.
- Czują oni, że to działa i wprowadzają
intuicyjnie – zaznacza dr Szewczyk-Taranek.
ħUyGáR&RG]LHQQ\6HUZLV,QIRUPDF\MQ\3$3
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elaksujący się na falach perkoz, przemykająca w pośpiechu w poprzek leśnej ścieżki... kurka
wodna (tak, tak, prawdziwa kokoszka, a nie przerywnik w ekspresyjnej wypowiedzi), pasące
się leniwie sarny, wygrzewające się na słońcu żmije... Do wyboru, do koloru – w pobliskich
zagajnikach, lasach, na polach i łąkach roi się od zwierzyny. Okazy roślinne też niczego sobie
(rosną). Do tego strumienie, stawy, zalewiska, a nawet hałdy, które – choć pięknem nie grzeszą
– pejzaż urozmaicają...
Mówisz, że nie masz kondycji? Żaden problem. Gdzie lepiej ją wyrabiać jak nie koło domu,
czyli – wedle naszej propozycji – w Knurowie. Za przewodnik posłużył nam fragment mapy tras
rowerowych, wydanej przez Powiat Gliwicki w 2012 r. My przemierzyliśmy leśne dukty, natomiast
sporo większym zacięciem wykazali się cykliści-radni – Piotr Barchański, Tomasz Mazur i Andrzej
Porada, którzy przetestowali też uliczne i osiedlowe odcinki ścieżek rowerowych.
Szczególnie wiele, na lokalną skalę, oferuje kompleks leśny od Krywałdu po Dębieńsko i od
Szczygłowic po Bekszę.
Jazda po leśnych ścieżkach nie jest specjalnie problematyczna. Tylko gdzieniegdzie, po deszczu,
może być nieco kłopotliwa. Nieco więcej uwag zbierają ścieżki po terenach zurbanizowanych.
Chodnik wzdłuż ul. Lignozy ma swoje lata, co widać i czuć po wybojach. A tuż przy szczygłowickim placu targowym w oczy rzuca się chyba najkrótszy odcinek ścieżki rowerowej w kraju
– raptem jakichś 5 metrów...
Spostrzeżeń – na plus i na minus – nie brakuje. Własne zdanie najlepiej wyrobić samodzielnie.
Do czego namawiamy. Wiosna w pełni, lato tuż, tuż – zachęcamy do przejażdżek.
Zobaczysz coś ciekawego, zrobisz fajne zdjęcie, chcesz skrytykować bądź pochwalić – nie
zapomnij o nas: redakcja@przegladlokalny.eu.
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sportowo–rekreacyjnych . Na jego terenie znajdują
się trzy boiska o sztucznej nawierzchni: pełnowy-

miarowe (105x68) z widownią na 354 osób, średnie treningowe (90x50) i Orlik (67x30m). Dodatkowo do dyspozycji jest
również boisko wielofunkcyjne o powierzchni poliuretanowej o wymiarach 50x30 m. Istnieje możliwość gry w godzinach
wieczornych dzięki oświetleniu, które znajduje się na każdym z boisk.

Knurów
ul. Ułanów 8
Tel. 32 441 97 35

Pływalnia aQuaRelax Basen sportowy o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości
od 1,1 do 1,8 metra. Niecka wykonana ze stali nierdzewnej z wbudowanymi reflektorami
podwodnymi nadaje niepowtarzalny kolor wodzie. Basen sportowy dysponuje 6 torami pływackimi oraz tablicą do pomiaru temperatury oraz czasu zawodników na poszczególnych
torach. Obiekt wyposażony w brodzik i jacuzzi.

Hala Sportowa o wymiarach 45,6 x 24,0 x 10,0 metrów, nowoczesna tablica wyników obsługiwana z poziomu parkietu lub z reżyserki.
Boiska do: piłki nożnej 20 x 40 piłki ręcznej 20 x 40 piłki koszykowej 15 x 26 piłki siatkowej 9 x 18, lub dwa boiska treningowe. Przy
hali są 4 szatnie z natryskami, pokój sędziowski.
Knurów
ul. Szpitalna 23
Kasa: 32 338-19-20

Basen pływacki o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości 1,05 ÷ 2,05 m. Zegar z pomiarem temperatury wody basenowej, datą, godziną i stoperem. Widownia na ok. 150 miejsc
siedzących. Punkt ratowniczy wyposażony w profesjonalny sprzęt pierwszej pomocy.

Knurów
ul. Górnicza 2
Kasa: 32 332-63-63

Siłownia o powierzchni 120 me-

Siłownie plenerowe w Parku
NOT w Szczygłowicach i w rejonie tzw.
„Oczka wodnego” na skwerze między ulicami Ułanów oraz Szpitalną Obiekty ogólnodostępne, a urządzenia są tak dobrane,
aby w miarę możliwości rozwijały różne
partie mięśniowe. Urządzenia wyposażono w instrukcję obsługi, by każdy wiedział
jak wykonywać ćwiczenia.

trów kwadratowych. Obiekt wyposażony jest w profesjonalny sprzęt dla mężczyzn oraz specjalistyczne urządzenia
do ćwiczeń aerobowych, nadających
się do ćwiczeń wyszczuplających i ujędrniających ciało. Siłownia posiada pełne zaplecze, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie krytej pływalni.

Knurów
ul. Górnicza 2
Kasa: 32 332-63-63

Knurów
ul. Niepodległości 109
tel. 32 332-63-69

Kąpielisko

„Leśne Zacisze” to pięknie usytuowany kompleks

Stadion Miejski Kompleks rekreacyjno-sportowy posiadający boisko główne wraz z wi-

o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym skła-

downią, boisko treningowe, budynek socjalny wyposażony w szatnie dla zawodników, natryski,
salkę konferencyjną.
Knurów, ul. Dworcowa 28

dający się 3 basenów, placów zabaw oraz dwóch boisk do siatkówki plażowej. Ponadto na obiekcie znajduję się wodny plac zabaw z ruchomymi atrakcjami wodnymi dla dzieci, zaplecze szatniowo-sanitarne oraz parking dla samochodów i rowerów. Istnieje możliwość wypożyczenia leżaków.
Obiekt jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

VIII

Nowoczesny kort tenisowy, umiejscowiony w kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy
ulicy Ułanów w Knurowie.
Knurów, ul. Ułanów 8

Lodowisko w okresie zimowym instalowane jest na terenie Kompleksu Boisk Wielofunkcyjnych przy ulicy Ułanów 8 w Knurowie. Ma wymiary 40 x 20 metrów. Obok ślizgawki można
wypożyczyć łyżwy, a także zadbać o swój własny sprzęt.
Knurów, ul. Ułanów 8
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baj goście honorowi tegorocznych Knurowskich Dni
Integracji udowadniają, że
życie może być wspaniałą przygodą,
jeśli tego chcemy. Patrząc na nich,
można uwierzyć, że każde ograniczenie można okiełznać, zarówno
nieśmiałość, jak i brak kończyny
czy któregoś ze zmysłów. W miniony piątek dwukrotnie spotkali się z
publicznością – najpierw, z dziećmi
i młodzieżą, w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 2, potem w sali Kina
Sceny Kultury.
Jacek Tomcza k, cz yli Jack
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Tekst i foto: Mirella Napolska
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obotni festyn był zwieńczeniem Knurowskich Dni Integracji – czasu jakby zawieszonego, kiedy pełno- i niepełnosprawni oswajają się ze swoją innością.
Tylko w ten sposób możemy się
poznać – gdy pozwolimy sobie na
odwagę bycia razem, na odwagę
uśmiechu bez zastanawiania się, co
z tego będę miał i czy to na pewno
wypada. Bez kombinowania i manipulacji.
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Knurów. II Integracyjny Pokaz Talentów
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ie można zmienić rzeczywistości, ale można zmienić sposób
patrzenia na nią. Jeśli zobaczymy w
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Święto integracji przy scenie
plenerowej przy ul. Ogana rozpoczął występ orkiestry KWK Knurów
pod batutą Mariusza Kowalczyka.
Razem z muzykami zaśpiewała
Agnieszka Gabr yś. Po pokazie
musztry w wykonaniu klasy mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na scenie wystąpiły
przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 13 oraz Niepublicznych

innych ludziach tylko to, czego im
brakuje, nie zauważymy tego, kim
naprawdę są. Nie poznamy ich za-

let, nie dowiemy się o czym marzą.
Podczas pokazu talentów w Kinie
Scenie Kulturze, zorganizowanym
:LGRZQLDPRFQR
ZVSLHUDáDPDá\FK
DUW\VWyZ

Przedszkoli „Ceduś” i „Planeta
Dzieci”. Popis wokalnego talentu
da ł y również Wiktoria Wójcik
z MSP-2 oraz solistki ze Studia
Piosenki i Musicalu: Ania Kruk,
Ola Szewczyk, Sonia Biedrowska i
Wiktoria Jarząb. Pięknie zaprezentowali się zespół Acustica Musa z
Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie
Chorych oraz grupa taneczna „Zakręceni” ze Stowarzyszenia Rodzin
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. „Zakręceni”
zabrali widzów do świata flamenco
– były więc ogniste rytmy, dumne
spojrzenia i zamaszyste ruchy. Na
koniec wystąpili tancerze – zespoły
Marzenie, Hipnoteria i Hipnopteria bis ze Sztukaterii oraz grupy
Migotki, Energy, Sweet Dreams,
Spoko Dance i Okey z Akademii
Tańca „Perfect”.
Mimo kapryśnej pogody publiczność dopisała.

- Musimy głośno klaskać, aby
rozgonić chmury – śmiał się Tomasz Rzepa - pomysłodawca KDI i
przewodniczący knurowskiej Rady
Miasta.
Radość bijąca ze sceny udzielała
się każdemu.
- Córka zobaczyła dmuchany
zamek, więc wręcz siłą zaciągnęła
nas do parku! – śmieje się pani Małgorzata. – Ale nie żałujemy! Świetnie
się bawimy. Dla dzieci są dmuchańce,
malowanie twarzy, wata cukrowa, a
dla dorosłych stoiska z rękodziełami
podopiecznych MOPS-u i Ośrodka
Matka Boża Uzdrowienie Chorych.
Bariery są w naszych głowach
– to my ze strachu czy z niewiedzy
tworzymy mury trudne do przebycia. Knurowskie Dni Integracji nie
zmienią świata, ale miejmy nadzieję,
że może choć trochę zmienią nas.

przez Zespół Szkół Specjalnych,
nie było osób na wózkach, nie było
niepełnosprawnych intelektualnie.
Ten, kto w piątek zajrzał do kina,
zobaczył tancerzy, muzyków i wokalistów. Po prostu – utalentowanych pasjonatów.
Pokaz otworzyła Alina Jaworska,
dyrektor ZSS w Knurowie, po czym
prowadzenie oddała dwóm Annom
– Łabiak i Skowron. Na scenie wystąpili uczniowie z czterech knurowskich placówek – z MP-13, MSP-2,

MG-2, ZSS oraz Paweł Porucznik
ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawności
Intelektualną i grupa taneczna z
Pyskowic.
Nie sposób opisać wszystkich
małych artystów, bo każdy występ
był wyjątkowy. Pięknie zatańczyła
na wózku Nadia Sitarz z MSP-2,
brawurowo zaśpiewali Sandra
Pietrasik i Szymon Badura z ZSS,
fenomenalną pamięcią zadziwiał
Wojciech Bernacki z ZSS. I trudno
było powstrzymać wzruszenie, gdy
Ola Korus, onieśmielonym głosem,
zaśpiewała piosenkę o nadziei, o
świecie bez lęku i łez, o wierze, że
każdy dzień przynosi nowy świt
i dziś może być trochę lepsze niż
wczoraj.
Uczestników oklaskiwali rodzice, dyrektorzy i uczniowie
szkół oraz samorządowcy z gminy
i powiatu, m.in. Piotr Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa
oraz Ewa Jurczyga, wicestarosta
gliwicki.

Tekst i foto: Justyna Bajko

Tekst i foto: Justyna Bajko
,UHQHXV]7UHOD]=66L1DGLD6LWDU]]063
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Knurów. III Integracyjny Festiwal Artystyczny

2QDOXELSRPDUDľF]H
i orki z Majorki
Nic tak nie integruje jak wspólna zabawa!
Uczestnicy III Integracyjnego Festiwalu
$UW\VW\F]QHJRZUĊF]UR]VDG]LOL'RP.XOWXU\
Z6]F]\JáRZLFDFKHQHUJLąLUDGRĞFLą

O

ch, co to był za festiwal!
Już pierwsze dźwięki muzyki i wspólne wykonanie

piosen k i „Chod ź poma luj mój
świat” porwał y publiczność do
energetycznego tańca. Tańczono

wężykiem i w parach, na scenie i
widowni, ekspresyjnie i f legmatycznie – jak kto umiał i jak chciał.

Hit „Orki z Majorki”,
Z\NRQDQ\SU]H]=HVSyá
6]Nyá=DZRGRZ\FKQU
Z.QXURZLHSRUZDá
SXEOLF]QRĞüGRWDĔFD

&]DVDPLVáRZDVą
niepotrzebne, wystarczy to,
ĪHSRWUDILP\E\üRERN

Bo w tańcu każdy może sobą!
- To jest dopiero prawdziwa integracja! – śmiał się pan Krzysztof,
uczestnik festiwalu. – W końcu pełno- i niepełnosprawni mogą się spotkać i zwyczajnie razem się pobawić,
bez nadęcia i wielkich słów.
Fe st iwa l ot wor z y l i, ż ycz ąc
uczestnikom dobrej zabawy, Tom a s z R z e pa , pr z e wo d n ic z ą c y
Rady Miasta i pomysłodawca KDI
oraz Jolanta Szafraniec, kierownik Domu Kultury. W DK rozbrzmiewały same hity. Na scenie
zaprezentowali się podopieczni
domów pomocy z Knurowa i Kuźni
Nieborowskiej, tańczyli uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych i Miej-

skiego Gimnazjum nr 4. Hitem były
występ Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 z piosenką „Orki z Majorki”
oraz wokalna „walka” dziewczyn i
chłopców. Festiwal z lekkością poprowadziła charyzmatyczna Barbara Golec z Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”. Pani Barbara nie
tylko zapowiadała wykonawców,
ale przede wszystkim zagrzewała do
zabawy, gdy już zmęczenie dawało
się we znaki.
- Dawno tak dobrze się nie bawiłam… - mówiła pani Kasia. – Szkoda, że festiwal jest tylko raz w roku.
Tekst i foto: Justyna Bajko

5DGRĞü]HZVSyOQHM
]DEDZ\XG]LHODáDVLĊ
ZV]\VWNLP

ůĂWƌǌĞŐůČĚƵ
TOMASZ R ZEPA –
inicjator i organizator Knurowskich Dni
Integracji: - „OsoEĊ QLHSH á QRVSUDZ
Q ą  W U ] H E D  S U ] H G H
ZV]\VWNLP GRVWU]HF
]EOLĪ\ü VLĊ GR QLHM L
ZWHG\GRSLHURPRĪQD
]REDF]\üZQLHM]Z\
F]DMQHJR F]áRZLHND
NWyU\ WDN VDPR MDN
P\PDXF]XFLDWDOHQW\DPELFMHUyĪQHSRWU]H
E\LEDUG]RFKFHĪHE\JRQRUPDOQLHWUDNWRZDü
/ĊNSU]HGFKRU\PLRVREDPLZ\QLNDQDMF]ĊĞFLHM
] QLHZLHG]\ 1LH ZLHP\ MDN VLĊ ]DFKRZDü 1DM
FKĊWQLHM E\ĞP\ VLĊ RGZUyFLOL  WHQ RGUXFK WHĪ
WU]HED ]UR]XPLHü :V]\VF\ FKFLHOLE\ĞP\ E\ü
SLĊNQLPáRG]LLERJDFLSU]H]FDáHĪ\FLH1DZL
GRNVWUDV]QLHRNDOHF]RQHMRVRE\RGZUDFDP\VLĊ
RGUXFKRZR1LHNWyU]\VLĊRGZUDFDMąLXFLHNDMą
DOHVąWHĪWDF\NWyU]\SRWUDILąVLĊ]DWU]\PDüL
SRPLPRWHJRĪHWHĪVLĊERMąZNRĔFX]DF]\QDMą
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UR]XPLHüĪHWRWHĪ]Z\F]DMQ\F]áRZLHN´
3RZ\ĪV]H VáRZD $QQ\ '\PQHM GRVNRQDOH
SRND]XMąQDF]\PSROHJDLGHD.QXURZVNLFK'QL
,QWHJUDFML-HMLVWRWąMHVWRWZDUFLHVLĊQDGUXJLHJR
F]áRZLHND3R]E\FLHVLĊOĊNXSU]HGQLPSRQLHZDĪ
]D]Z\F]DMERLP\VLĊWHJRF]HJRQLH]QDP\
=DVWDQDZLDOLĞP\VLĊMDNNROHMQ\UD]PyZLüR
LQWHJUDFML&KFLHOLE\ĞP\DE\LQWHJUDFMDE\áDGOD
ZV]\VWNLFK X]XSHáQLDQLHP VLĊ SU]HQLNDQLHP
V\PELR]ąĞZLDWyZÄ]GURZHJR´LÄQLHSHáQRVSUDZ
QHJR´ 8ĞZLDGRPLOLĞP\ VRELH NROHMQ\ UD] ĪH
PLPRZLHOXUyĪQLFLSRGRELHĔVWZSDUDGRNVDOQLH
U]HF] ELRUąF ZV]\VWNLFK QDV áąF]ą EDULHU\
.DĪG\ PD FRĞ ] F]\P VRELH JRU]HM UDG]L 'OD
MHGQ\FKEDULHUąQLHGRSRNRQDQLDVąVFKRG\GOD
LQQ\FKVWUDFKSU]HGZ\VRNRĞFLąF]\FLHPQRĞFLą
1LH G]LHOP\ ĞZLDWyZ QD ÄQDV]´ L ÄZDV]´ ,Q
WHJUDFMDPDSROHJDüQDSRáąF]HQLXVLĊĞZLDWyZ
RVyE QLHSHáQRVSUDZQ\FK L VSUDZQ\FK Z QRZą
FDáRĞüDZWHG\PRĪHE\ü3,ĉ.1,(
8GRZRGQLOLWRJRĞFLHKRQRURZLQDV]HJRĞZLĊWD
LQWHJUDFML-DFHN7RPF]DNL-HU]\3áRQND2E\
GZDMGDMąĞZLDGHFWZRĪHSU]\MDĨĔL]DDQJDĪR

ZDQLHGRSHáQLDMąVLĊQDZ]DMHPWZRU]ąFLGHDOQH
ZDUXQNL GR ZVSyáSUDF\ L QD UyZQ\FK SUDZDFK
RVyEWDN]ZDQ\FKSHáQRVSUDZQ\FKLW\FK]QLH
SHáQRVSUDZQRĞFLą,FKĪ\FLHSDVMDLG]LDáDOQRĞü
PD QD FHOX SU]\ZUyFHQLH RVRERP QLHSHáQR
VSUDZQ\P ZLDU\ Z VLHELH L VZRMH PRĪOLZRĞFL
3RNRQXMąFZLHOHQRZ\FKZ\]ZDĔSRND]XMąĪH
QLHPRĪOLZHQLHLVWQLHMHĪHRVRE\]G\VIXQNFMDPL
PRJąPLHüW\OHVDPR]DSDáXGRUHDOL]DFMLVZRLFK
PDU]HĔLFHOyZFRRVRE\SHáQRVSUDZQH
=DNRĔF]\á\VLĊ,;.QXURZVNLH'QL,QWHJUDFML
Ä%ąGĨP\ 5D]HP´ : LPLHQLX RUJDQL]DWRUyZ
VNáDGDP VHUGHF]QH SRG]LĊNRZDQLD ZV]\VWNLP
NWyU]\ Z MDNLNROZLHN VSRVyE QDZHW QDMPQLHM
V]\ ]DDQJDĪRZDOL VLĊ L SU]\F]\QLOL GR WHJR
E\ .QXUyZ VWDá VLĊ PLHMVFHP MHV]F]H EDUG]LHM
SU]\MD]Q\PLVSU]\MDMąF\PLQWHJUDFML
:FLąJXW\FKNLONXGQLZLHOX]QDVGRĞZLDG
F]\áR WHJR ĪH QLHPRĪOLZH MHVW PRĪOLZH 0DP
SU]HNRQDQLH ĪH UDGRĞü GREU\ KXPRU L ZLHOND
GDZNDRSW\PL]PXNWyUąZV]\VF\RWU]\PDOLĞP\
VSUDZLąĪHVWDQLHP\VLĊOHSV]\PLOXGĨPLLMHV]
F]HFKĊWQLHMSRGHMPLHP\WUXGSRPRF\GUXJLHPX

F]áRZLHNRZLZ]Z\Ná\FKFRG]LHQQ\FKVSUDZDFK
1LHWU]HEDZLHOHZ\VWDUF]\SRSURVWX%<û
:FRG]LHQQ\PWUXG]LHQLHFKWRZDU]\V]ąQDP
VáRZDQLHSHáQRVSUDZQHMSRHWNL0DUW\'ąENRZ
VNLHM
-HĞOLPDOXMHV]REUD]
PDOXMWRFRQDMSLĊNQLHMV]HQDĞZLHFLH
:FRG]LHQQ\FKZLDGRPRĞFLDFKLWDNMXĪGRĞü
RV]SHFDMąWHQĞZLDW
-HĞOLĞSLHZDV]
ĞSLHZDMRW\PFRSRGQRVLOXG]LQDGXFKX
'RV\üMXĪXVá\V]DQR]á\FKQRZLQ
-HĞOLSLV]HV]ZLHUV]
7RSLV]RW\PFRGREUHLSLĊNQH
:\VWDUF]DMąFRGXĪRQDSLVDQRVNDUJL]DĪDOHĔ
&RNROZLHNURELV]±GDZDMOXG]LRP
QDG]LHMĊ
1LHV]WXNąMHVWSRND]\ZDüV]DUHFKPXU\
V]WXNąMHVWSRND]DüVáRĔFH
NWyUHĞZLHFLJG]LHĞ]DQLPL
Not. bw
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86ã8*,
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
&=<ĝ&,.7HO
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Sprzedam RENAULT MEGANE 1996 r.,
przebieg 135 tys. Cena do uzgodnienia.
Tel. 512 702 242, wieczorem 507 578 799

='52:,(,852'$

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO

5-26/17

1/17-odw.

0DORZDQLH H[SUHV WDSHW\ JáDGĨ 'RMD]G
Z\FHQDJUDWLV7HO

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

20/17

0DORZDQLHRG]áP7DSHW\JáDGĨ'RUDG]WZR Z\FHQD 'RMD]G JUDWLV 3U]HVXZDP\
PHEOH7HO

1/17-odw.

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

21/17

6HUZLV NOLPDW\]DFML ± SURPRFMD  ]á
7HO
16-39/17 Y

: \ P L D Q D R S R Q ± S U R P R F M D     ] á 
7HO

1/17-odw.

15-odw.

'RFLHSOHQLD EXG\QNyZ PDORZDQLH GRPyZ
UHPRQW\HOHZDFML7HO

1-26/17

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO
6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
7HO

18-21/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    


1/17-odw.

17-odw. Y

7-26/17

' R F L H S O D Q L H G R P y Z 0 D O R Z D Q L H H O H wacji. Podbitki. Ankrowanie. Remonty.
7HO

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO

1/17-odw.

785<67<.$
3 U ] H Z á R N D  8 V W N D   Y L O O D O L P D  X V W N D  S O
7HO     1RZ\ RELHNW :LIL
Aneks.

6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK.QXURZD SR NXUVLH RVRED ] OHNNLP VWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

20-24/17

'$035$&õ

16-21/17 Y

6=8.$035$&<
1,(58&+202ć&,

21-25/17

'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDGF]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
LWS RUD] SU]HUyENL NUDZLHFNLH .QXUyZ
LRNROLFH7HO

5HVWDXUDFMD Ä =DFLV]H /HĞQH´ ]DWUXGQL
NXFKDU]DLSRPRFNXFKHQQą7HO
20-21/17

=DWUXGQLĊ HNVSHGLHQWNĊ Z VNOHSLH RJyOQRVSRĪ\ZF]\P Ä%DUWHN´ Z 6]F]\JáRZLFDFK
7HO

14/17-odw.

(PHU\WNDV]XNDSUDF\±VSU]ąWDQLHLP\FLH
RNLHQ7HO

19-22/17

=DWUXGQLĊ SUDFRZQLND SL]]HULL ± JDVWURQRPLL Z .DUF]PLH 2VWRMD Z 6]F]\JáRZLFDFK
7HO

3-26/17

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HMZ]DNUHVLH
SU]HUyENL ZV]\ZDQLH ]DPNyZ VNUDFDQLH
]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQLWS ZGRPX
3RVLDGDP GREUą PDV]\QĊ GR V]\FLD PDUNL
6LQJLHURSUyF]WHJRSLHF]HQLHFLDVWZGRPX
OXEXNRJRĞJRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
0PSDUWHUSRUHPRQFLHRV:3,,
7HO
20-23/17

6SU]HGDPG]LDáNLEXGRZODQHRSRZRN
mZ.QXURZLH.U\ZDáG7HO
18-21/17

19/17-odw.

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

0 R QW X M ą F \ DX WR P DW \F ] Q H ] D P N Q L Ċ F L D
GREUDPV]XNDSUDF\7HO

19-22/17

*OLZLFH SRPRF NUDZFRZHM Z SUDFRZQL
VXNLHQĞOXEQ\FK=DWUXGQLĊ7HO
21/17

.UDZFRZą GR GRSDVRZDĔ VXNLHQ ĞOXEQ\FK
]DWUXGQLĊ Z *OLZLFDFK OXE SRGHMPĊ ZVSyáSUDFĊ]OHFHQLH7HO

15-odw.

02725<=$&-$
$ X W R  V N X S  ] D  J R W y Z N Ċ N D Ī G \  V W D Q 
7HO
13-26/17

6NXS VDPRFKRGyZ PRWRF\NOL ± JRWyZND
7HO

2SLHNXQGR]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLHSVyZ
7HO

21/17

3UDFD,QVWDODWRUVLHFLWHOHLQIRUPDW\F]Q\FK
XPRZDRSUDFĊ7HO

2/17-odw.

21-25/17

2*â26=(1,(

17-26./17

6NXS VDPRFKRGyZ SáDFLP\ QDMZLĊFHM
7HO
1-21/17

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

6NXSVNRURGRZDQ\FKUR]ELW\FKGRZ\UHMHVWURZDQLD7HO
13-26/17

3UDFD6HUZLVDQWV\VWHPyZLVLHFLWHOHLQIRUPDW\F]Q\FKXPRZDRSUDFĊGREUH]DURENL
7HO

8U]ąG 0LDVWD .QXUyZ RJáRVLá QDEyU NDQG\GDWyZ QD ZROQH
VWDQRZLVNR XU]ĊGQLF]H 3RGLQVSHNWRUD Z :\G]LDOH *RVSRGDUNL
.RPXQDOQHM 5HVWUXNWXU\]DFML L 2FKURQ\ ĝURGRZLVND :DUXQNL
NWyUH PXV]ą VSHáQLDü NDQG\GDFL GR ]DWUXGQLHQLD RUD] LQIRUPDFMD
R WHUPLQLH L Z\PDJDQ\FK GRNXPHQWDFK ]QDMGXMą VLĊ QD VWURQLH
%,38U]ĊGX0LDVWD.QXUyZ ZZZNQXURZELSLQIRSO 

,1)250$&-$
0LHMVNL =HVSyá *RVSRGDUNL /RNDORZHM L $GPLQLVWUDFML SRGDMH
GR ZLDGRPRĞFL Z\ND] QU  ORNDOL XĪ\WNRZ\FK SU]H]QDF]RQ\FK
GRZ\QDMPXOXEG]LHUĪDZ\]GQLDU
:\ND]WHQZ\ZLHV]RQ\MHVWQDWDEOLF\RJáRV]HĔZVLHG]LELH0=*/L$
SU]\ XO )ORULDQD  RUD] ]DPLHV]F]RQ\ QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM %,3
8U]ĊGX0LDVWD
,QIRUPDFML PRĪQD ]DVLĊJQąü Z ']LDOH 7HFKQLF]Q\P 0=*/L$
SRNQU OXEWHOHIRQLF]QLHQUWHO

,1)250$&-$
3UH]\GHQW 0LDVWD .QXUyZ LQIRUPXMH ĪH QD WDEOLF\ RJáRV]HĔ
0=*/L$ SU]\ XO )ORULDQD  RUD] Z %LXOHW\QLH ,QIRUPDFML 3XEOLF]QHM
ZZZNQXURZELSLQIRSO SRGDQR GR SXEOLF]QHM ZLDGRPRĞFL Z\ND]
QU * QLHUXFKRPRĞFL JUXQWRZ\FK SRáRĪRQ\FK Z .QXURZLH SU]\
XO 3DUNRZHM 0LFNLHZLF]D 6SyáG]LHOF]HM SU]H]QDF]RQ\FK GR QDMPX
EąGĨG]LHUĪDZ\ZWU\ELHEH]SU]HWDUJRZ\PQDRNUHVGRODW
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rozrywka nr 21

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

1DWDOLD.UDZF]\N].VLċůHQLF

(PLOLD7RPF]\N].QXURZD

ur. 16.05.2017 r., 3010 g, 51 cm

ur. 16.05.2017 r., 3800 g, 56 cm

)UDQFLV]HN3LHWU]DN]3U]\V]RZLF

$UWXU6WDVLDN]*LHUDãWRZLF

ur. 17.05.2017 r., 2890 g, 50 cm

ur. 17.05.2017 r., 3440 g, 52 cm

1LNROD6]DIDUF]\N]3U]HJęG]\
ur. 17.05.2017 r., 3760 g, 53 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).

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
18/2017 brzmiało: „MAJSTERKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Piotr Chlubek.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

26-31.05.2017 r.

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz
z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się
25.05.2017 r.
numeru (decyduje data stempla pocztowego).

)UDQFLV]HNŒPLHMD]/HV]F]\Q
ur. 17.05.2017 r., 3615 g, 55 cm

-XOLD3DMHN]&]HUZLRQNL

0DMD6PRN].QXURZD

ur. 18.05.2017 r., 2990 g, 51 cm

ur. 18.05.2017 r., 3100 g, 53 cm

Prawidłowe
rozwiązanie rozrywki z nr.
3,Ą7(.ĝ52'$
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
5LNRSUDZLHERFLDQ
do kina otrzymuje
AARZ. Gratulujemy! Po
JRG]
odbiór zapraszamy
do redakcji.

CZWARTEK

'XGL&DáDQDSU]yG
JRG]

/LOLDQD&KPLHO].QXURZD

21

ur. 19.05.2017 r., 3000 g, 52 cm

)LOLS)LRGRU]&]XFKRZD
ur. 19.05.2017 r., 2910 g, 50 cm

3LUDFL].DUDLEyZ=HPVWD6DOD]DUD
'GXEELQJ
JRG]
-XWUREĊG]LHP\V]F]ĊĞOLZL
JRG]

Przegląd Lokalny Nr 21 (1261) 25 maja 2017 roku

3LUDFL].DUDLEyZ=HPVWD6DOD]DUD
'QDSLV\
JRG]

www.kinoscenakultura.pl

/HRQŮ\F]\ľVNL].QXURZD

(PLOLD.RQRSDFND]3U]HJęG]\

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

ur. 19.05.2017 r., 3930 g, 59 cm

ur. 20.05.2017 r., 4060 g, 59 cm
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.QXUyZ/RNDOQ\0LWLQJ3ã\ZDFNL2OLPSLDG6SHFMDOQ\FK

3U]HSã\QęOLSRQDGRJUDQLF]HQLDPL
:ZRG]LHF]áRZLHNMHVWZROQ\±FLDáRVWDMHVLĊOĪHMV]H
LZLĊFHMPRĪH:SLąWHNQDSá\ZDOQLD4XD5HOD[
U\ZDOL]RZDOLSá\ZDF\]QLH]Z\Ná\PKDUWHPGXFKD
LRGZDJąGRE\FLDVREą
soby na wózku w wodzie mogą
się samodzielnie poruszać – nie
potrzebują wsparcia innych, wystarczy siła „niedoskonałego” ciała. Na
pływalni niepełnosprawność zostaje

O

na brzegu basenu, bo sport to zajęcie
dla herosów, którzy nie mają ani
ochoty, ani czasu, aby się nad sobą
użalać.
Po raz pierwszy w ramach KDI

współzawodnictwie. Zawodnicy,
dopingowani przez widownię oraz
wolontariuszy z knurowskich szkół,
pływali ze wspomaganiem i bez,
kraulem i żabką. Po każdym wyścigu – dekoracja najlepszych. Medale,
które zawisły na szyi nagrodzonych
były oznaką nie tylko zwycięstwa nad
innymi, ale przede wszystkim nad
swoimi ograniczeniami.
Tekst i foto: Justyna Bajko

2LOHáDWZLHMU\ZDOL]XMHVLĊ]LQQ\PLJG\PRĪQDOLF]\ü
QDZVSDUFLHSU]\MDFLyá

Foto: MOSiR

0HGDOLVWRPJUDWXOXMH
7RPDV]5]HSD
SRP\VáRGDZFD.',
LSU]HZRGQLF]ąF\
5DG\0LDVWD

0RPHQWZ\áRZLHQLD]EDVHQX
IODJL2OLPSLDG6SHFMDOQ\FK

zorganizowano Lokalny Miting
Olimpiad Specjalnych. Niepełnosprawni sportowcy z Klubów Olimpiad Specjalnych z Czerwonki-Leszczyn, Zabrza, Rudy Śląskiej i Rybnika

oraz zawodnicy z Zespołu Szkół Specjalnych z Knurowa rywalizowali o
miano najszybszego pływaka. Miting
otworzył Tomasz Rzepa, przewodniczący Rady Miasta i pomysłodawca
KDI. Krótka prezentacja drużyn i
niespodzianka... Kilkoro zawodników wskoczyło do basenu, zanurkowało i wyłowiło flagę Olimpiad
Specjalnych. Flaga do końca zawodów
powiewała nad pływalnią, przypominając o honorowym i przyjacielskim

:ZRG]LHOLF]\VLĊQLHW\ONRVLáDPLĊĞQLDOHSU]HGHZV]\VWNLPKDUWGXFKD

)RWRDUFKLZXP*2.*LHUDáWRZLFH

foto-migawka

]RZDQ\SU]H].OXE$EVW\QHQWyZÄ6WR
F]Q\5RG]LQQ\5DMG5RZHURZ\]RUJDQL
XF]HVWQLNyZ]HEUDáSLHUZV] \WHJRUR
U]HELHJDáDXOLFDPLRUD]SROQ\PLGURJDPL
UDáWRZLFDFK±7UDVDVRERWQLHJRUDMGXS

NURWND´L*PLQQ\2ĞURGHN.XOWXU\Z*LH
RGSRF]\QHNSRVLáHNRUD]SRG]LZLDQLH
UPXMąRUJDQL]DWRU]\%\á\SU]HUZ\QD
*LHUDáWRZLF3DQLyZHNL&KXGRZD±LQIR
ND]MHXF ]HVWQLFW ZDZSRGREQ\FKSU]H
HDFMLÄQDNROH´ EĊGąPLHüQLHEDZHPR
SLĊNQD QDV]HMSU]\URG\0LáRĞQLF\UHNU
/bw/
DF]HUZFDOLSFDLVLHUSQLD
MDĪGĪNDFK.ROHMQHUDMG\]DSODQRZDQRQ
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Guzerowie od A do Z
A jak APN Knurów
Do tej szkółki zapisaliśmy Kacperka, gdy miał 6 lat. Wcześniej
uwielbiał grać w piłkę ze starszymi
braćmi. W APN-ie, pod okiem trenera Dawida Dybcia, „Mały” osiągał
pierwsze sukcesy i w dalszym ciągu
sumiennie tam trenuje.

)RWR%RJXVáDZ:LON

:W\PURNXMXĪSRUD]GUXJLSR]QDOLĞP\VSRUWRZąURG]LQĊ.QXURZD6SHFMDOQHZ\UyĪQLHQLH
SUH]\GHQWD$GDPD5DPVDRWU]\PDOLSDĔVWZR*X]HURZLHDNRQNUHWQLHĪRQDLPDPD5HQDWD
PąĪLRMFLHF5REHUWRUD]G]LHFL*U]HJRU].DURO.DFSHUL.ODXGLD%\QLHFRSU]\EOLĪ\üLFKVW\O
Ī\FLDSRSURVLOLĞP\RSU]\JRWRZDQLHURG]LQQHJRDOIDEHWX
*X]HURZLHZF]DVLHWHJRURF]QHMJDOLVSRUWXLNXOWXU\RWU]\PDOL
W\WXáVSRUWRZHMURG]LQ\.QXURZD

B jak boks
Tę dyscyplinę jako nastolatek
uprawiał obecny mąż i ojciec - Robert, reprezentując Kleofas Katowice. Literka B to również bracia
i wspólne godziny spędzone na
boisku szkolnym „Jedynki” i treningowym Concordii.

C jak córka
Klaudia była dla nas największą
niespodzianką, bo też miała być
chłopcem.

D jak dom i dyscyplina
My egzekwujemy dyscyplinę w
domu, nauczyciele w szkole, a trenerzy na treningach. Wszyscy razem
mamy ogromną szansę i nadzieję na
to, że z naszych pociech wyrosną
dobrzy ludzie.

E jak energia
Dzieci mają jej mnóstwo. My
staramy się, by pozytywnie ją wykorzystywali i sami energicznie ich
dopingujemy i wspieramy.

F jak futbol
Nie da się ukryć, że piłka nożna
dominuje w naszym życiu i oglądając mecze na żywo, w telewizji lub
internecie tworzymy rodzinny klub
kibica.

G ũĂŬ'ƌŽĚŽŷ
Trener z APN - Michał Grodoń
to znakomity trener i człowiek w
życiu naszego „Małego”. Nie wiemy,
jak on to robi, ale syn jeszcze nigdy
nie marudził, że nie chce iść na
trening. Wręcz przeciwnie, gdy jest
chory to ma wyrzuty, że nie może
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez swojego trenera.

H jak Hen
To panieńskie nazwisko żony i
mamy, czyli Renaty, która w „podstawówce” uwielbiała grać w tenisa
stołowego, osiągając w tej dyscy-

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
L3LOFKRZLFH

plinie małe sukcesy. Wspólnie z
rodzeństwem, łącznie 6 osób, otrzymała wówczas tytuł sportowej rodziny szkolnej w Potoku (województwo
świętokrzyskie).

I jak idole
Jest ich kilku. Wiadomo - Robert
Lewandowski, Ronaldo i oczywiście
„Wielki” Messi.

J ũĂŬũĂďųŬĂ
Uwielbiamy owoce.

K jak Concordia

BũĂŬųČĐǌǇŶĂƐƐƉŽƌƚ

P jak Perfekt

U jak uwagi

M ũĂŬŵŝųŽƑđ

To szkoła tańca Jolanty Cybulskiej, a skoro Perfect to zachęcamy
dzieci, aby wszystko co robią robiły
na 100 procent dążąc w ten sposób
do perfekcji.

Uwaga brzmi groźnie, ale te
przekazywane przez rodziców, trenerów czy nauczycieli są bardzo
cenne i na pewno kiedyś w życiu się
przydadzą.

R jak rodzina

W ũĂŬǁƐƉſųƉƌĂĐĂ

Poprzez zajęcia i pasje dzieci
wspólnie spędzamy czas i mimo
wielu obowiązków zawsze chcemy
być z nimi w ważnych chwilach.

Kochamy swoje dzieci i zrobimy wszystko, by były szczęśliwe i
kochały siebie, rodzinę, przyjaciół,
ale też swoje pasje i zainteresowania.

N jak nauka

Staramy się rodzinnie wspierać
i pomagać, a także wspólnie cieszyć
z sukcesów.

S jak Spartan

W tym klubie pod okiem Damiana Mehlicha grał jako obrońca
nasz Grzegorz, a pod okiem Tomasza Nowosielskiego też obrońcą był
nasz Karol.

Doskonałą naukę daje sport,
który uczy dyscypliny, współpracy,
odpowiedzialności oraz pokory, bo
mimo ciężkiej pracy nie zawsze się
wygrywa.

Klub sportowy wybitnego człowieka - Sławka Tokarza, w którym
Robert wraz z synami Grzegorzem
i Karolem trenuje crossfit. W wolnych chwilach całą rodziną korzystamy też z tamtejszej siłowni, by
usprawnić swoje ciała.

L jak Luzik

O ũĂŬŽďŽǁŝČǌĞŬ

To grupa taneczna Magdaleny
Kokosz-Przybylskiej, w której od
trzech lat tańczy nasza Klaudia.

Nasze priorytety to szkoła, trening, zajęcia domowe, a później
przyjemności.

T jak taniec
Lubimy tańczyć przy każdej okazji, a ponadto w tej dziedzinie rozwija
się nasza mała artystka Klaudia.

Cieszymy się, że na swojej drodze
spotykamy wspaniałych ludzi: Sławek
Tokarz, Michał Grodoń, Kamil Matera,
Tomasz Nowosielski, Damian Mehlich,
Jolanta Cybulska, Stefania Stefaniak,
Magdalena Kokosz-Przybylska i wielu
innych. Ogromnie dziękujemy wam
za współpracę. Choć nasze „korzenie”
wyrosły gdzie indziej to tu, dzięki wam,
czujemy się jak w domu.

Z jak zdrowie
Zdrowie jest najważniejsze dla
każdej rodziny. Dbajmy o nie! Pozdrawiamy, Guzerowie.
2SUDFRZDá3LRWU6NRUXSD

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
5('$.7251$&=(/1<%RJXVáDZ:LON=$67ĉ3&$5('$.725$1$&=(/1(*23DZHá*UDGHN5('$.&-$,1)250$&<-1$3LRWU6NRUXSD UHGDNFMDVSRUWRZD 0LUHOOD1DSROVND
PLUHOODQDSROVND#SU]HJODGORNDOQ\HX -XVW\QD%DMNR MXVW\QDEDMNR#SU]HJODGORNDOQ\HX '=,$à7(&+1,&=1<(ZD.U]\ĞFLDN.XFKDUVND$GDP6]DU\
'=,$à 5(./$0< , $'0,1,675$&-$ 'RURWD *RU]DZVND :RMFLHFK 3RODN WHO     UHNODPD#SU]HJODGORNDOQ\HX  :63Ïà35$&$ 0DULD *U]HOHZVND 0DUHN /HZF]XN
:DOGHPDU-DFKLPRZVNL.U]\V]WRI*RáXFK
5('$.&-$XO1LHSRGOHJáRĞFL.QXUyZWHOWHOID[ZZZSU]HJODGORNDOQ\HXHPDLOUHGDNFMD#SU]HJODGORNDOQ\HX6NáDGNRPSXWHURZ\ZáDVQ\
'UXN: 'UXN32/6.$35(666S]RR2GG]LDá3ROLJUDILD'UXNDUQLD6RVQRZLHF
5HGDNFMDQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DWUHĞüRJáRV]HĔLUHNODPQLH]ZUDFDPDWHULDáyZQLH]DPyZLRQ\FKRUD]]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRGRNRQ\ZDQLDVNUyWyZLUHGDJRZDQLDQDGHVáDQ\FKWHNVWyZ

3UHQXPHUDWDUHDOL]RZDQDSU]H]58&+6$=DPyZLHQLDQDSUHQXPHUDWĊZZHUVMLSDSLHURZHMLQDHZ\GDQLDPRĪQDVNáDGDüEH]SRĞUHGQLRQDVWURQLHZZZSUHQXPHUDWDUXFKFRPSO(ZHQWXDOQHS\WDQLDSURVLP\NLHURZDüQDDGUHV
HPDLOSUHQXPHUDWD#UXFKFRPSOOXENRQWDNWXMąFVLĊ]&HQWUXP2EVáXJL.OLHQWDÄ58&+´SRGQXPHUDPLOXE±F]\QQHZGQLURERF]HZJRG]LQDFK±.RV]WSRáąF]HQLDZJWDU\I\RSHUDWRUD
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IV liga

*ROHVąR]GREąPHF]XDVNRURZWU]HFK
VSRWNDQLDFK]U]ĊGX]XG]LDáHP&RQFRUGLL
SDGáRLFKDĪGZDG]LHĞFLDWRWUXGQR
QDU]HNDüQDQXGĊ
)RWR3LRWU6NRUXSD DUFKLZXP

:VRERWĊ0LFKDá=LHOLĔVNLSRSLVDáVLĊ
NODV\F]Q\PKDWWULFNLHPVWU]HODMąF
WU]\EUDPNLZQLHVSHáQDSyáJRG]LQ\

30. KOLEJKA:

„Nie dojechali”
W środku minionego tygodnia knurowianie wyjechali do Skoczowa, ale po pierwszych fragmentach meczu z
Beskidem można było odnieść wrażenie, że Concordia
na to spotkanie nie dojechała.
Już po czterech minutach
gospodarze prowadzili 2:0.
Można zatem rzec, że mecz
jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a już się „skończył”.
Knurowianie za sprawą
Michała Zielińskiego zdołali
strzelić dwie bramki, jednak
ostatecznie na niewiele się to
zdało, bo bramkarz Concordii skapitulował pięć razy.

Trudny powrót
Wojciech Kempa spędził
w knurowskim klubie co najmniej kilkanaście lat, a gdyby szczegółowo policzyć to
może i nazbierałoby się ponad
dwadzieścia. Jako zawodnik
przeszedł przecież wszystkie
szczeble od trampkarza do seniora, godząc później występy
na murawie z prowadzeniem
drużyny, by wreszcie całkowicie skoncentrować się na

pracy trenera.
Od początku rundy wiosennej popularny „Kempes”
prowadzi Orła Mokre, a w sobotę przyszło mu stawić czoła
swym byłym podopiecznym.
Nie był to łatwy powrót do
Knurowa, bowiem Orzeł po
jesiennych niepowodzeniach
nie zdołał wiosną odwrócić
złej karty i musi pogodzić się
z degradacją do „okręgówki”.
Swoją cegiełkę do spadku
dołożyła Concordia, gromiąc
rywala 6:1.

Kanonada
Kibice chodzą na mecze
po to, by oglądać zw ycięstwa swojej drużyny. Bez
strzelonych goli o zwycięstwa
trudno, chociaż zdarza się, że
na przykład zdobycie dwóch
goli wygranej nie gwarantuje.
Przekonali się o tym knurowianie w wyjazdowej potyczce z Beskidem Skoczów,
ale przeglądając wyniki Concordii nie trudno zauważyć,
że w trzech meczach z rzędu
piłka aż 20 razy przekroczyła
linię bramkową: w ygrana
4:2 z Polonią Łaziska Górne,

porażka 2:5 z Beskidem Skoczów i zwycięstwo 6:1 z Orłem
Mokre.
Warto również odnotować, że w tych trzech meczach
Michał Zieliński strzelił 6
bramek.

DƵƐǌČƚƌǌǇŵĂđ
ŬĐŝƵŬŝǌĂ͘͘͘hŶŝħ

W obozie Concordii po
sobotnim pokonaniu Orła
znowu było radośnie, ale gdy
emocje opadły, okazało się,
że sytuacja w tabeli wciąż nie
gwarantuje spokojnego zakończenia sezonu. Podopieczni
Zbigniewa Matuszka zajmują
szóstą pozycję od końca. Jest to
zatem pierwsze miejsce dające
utrzymanie, ale pod warunkiem, że w 3. lidze pozostanie
Unia Turza Śląska.
Knurowianie muszą zatem wciąż walczyć o zwycięstwa, muszą też patrzeć za
siebie, bo Spójnia Landek nie
rezygnuje z walki o utrzymanie, a ponadto kibicować
śląskiemu trzecioligowcowi
z Turzy.
Piotr Skorupa

&RQFRUGLD .QXUyZ  2U]Há
0RNUH
 *yUND    &]HUQLDN
   &]HUQLDN   
2VWURZVNL    =LHOLĔVNL
   =LHOLĔVNL   
=LHOLĔVNL  
&RQFRUGLD 6WDQHN .RPLQLDN
*Dáą]ND%ąN%RFLHN0L
FKDá0LNXOVNL%XFKDOLN*yUND
 +DáDV *DMHN  $QWRQR
ZLF] 0DWHXV] 0LNXOVNL &]HU
QLDN1RZRVLHOVNL=LHOLĔVNL
:LONL :LOF]D  ,VNUD 3V]F]\
na 1:0
6WHXHU 
:LONL 3LHWUHN 6DERURZVNL
5DMFD 6WHXHU 6HZHULQ 
3RG\PD 2U]HV]\QD .UDVND
 0QRFK\ 7DELĞ  %DUWR
V]HZLF] ĩ\UNRZVNL -yĨZLN
*DMHZVNL=DOHVLĔVNL
'U]HZLDU] -DVLHQLFD  'H
FRU %HáN  0.6 /ĊG]LQ\
 6]F]DNRZLDQND -DZRU]QR
 %HVNLG 6NRF]yZ  6SyM
QLD /DQGHN  3RGEHVNL
G]LH ,, %LHOVNR%LDáD  *.6
5DG]LHFKRZ \ :LHSU ] 
* U DQLF D 5XSW DZD  3R O R 
QLD àD]LVND *yUQH  /.6
&]DQLHF8QLD5DFLEyU]
*ZDUHN 2UQRQWRZLFH  .UX
SLĔVNL6XV]HF
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*UDMċJyUQLF\
a bocznym boisku Stadionu Miejsk iego w
Knurowie odbywa się tradycyjny turniej piłkarski
pracowników KWK „Knu-

N
18

rów - Szczygłowice”. Do
rywalizacji przystąpiło 12
drużyn, które we wstępnym
etapie zostały podzielone na
4 grupy.

Faza finałowa rozpocznie się 29 maja . Na ten
dzień zaplanowano półfinały, z kolei zw ycięzcę
poznamy 2 czerwca. Mecz o

trzecie miejsce rozpocznie
się o godzinie 15.30, a finał
o 17.00.

dŽũĞƐƚƚĞŶĚǌŝĞŷ
Skoro jest 25 maja to muszę w tym miejscu wrócić do tego,
co wydarzyło się kilkanaście lat temu. Był późny wieczór.
Dość daleko stąd, w Stambule, odbywał się kolejny finał Ligi
Mistrzów.
Te elitarne rozgrywki są dla większości osób ze środowiska piłkarskiego czymś w rodzaju lizania lizaka przez szybę.
Można powiedzieć, że puchar, sława i pieniądze są zarezerwowane dla wielkich tego świata. Ci mniejsi czują się w tym
gronie niczym Kopciuszek. Choć nie są mile widziani, potrafią
oczarować, zawrócić w głowach tym bogatszym, a przy tym
sprawić niespodziankę albo dwie.
Bajka o Kopciuszku zakończyła się happy endem. Szczęśliwe zakończenie - między innymi z naszego knurowskiego
punktu widzenia - miał też wspomniany mecz z 25 maja 2005
roku. Bo kto się spodziewał, że FC Liverpool przegrywając po
pierwszej połowie 0:3 z AC Milan dokona piłkarskiego cudu.
The Reds z Jerzym Dudkiem między słupkami nagle zawrócili
z drogi prowadzącej w przepaść i obrali kurs do raju.
Droga nie była usłana różami, chociaż przed bramą do
owego raju znaleźli się dość szybko. Trudniej było im przekroczyć magiczne wrota, za którymi czekało to, co w sporcie
najlepsze i najcenniejsze, ale skoro wychowanek knurowskiego
klubu nie pozwolił po raz czwarty przekroczyć piłce linii bramkowej, sukces drużyny z miasta Beatlesów stał się faktem.
Bohater tamtego meczu, który jako małolat jeździł na
treningi ze Szczygłowic do Knurowa autobusem linii 47,
wywalczył sobie w Stambule coś w rodzaju biletu wstępu do
strefy VIP. A że woda sodowa nie uderzyła mu do głowy, ów
bilet zdołał zamienić na karnet. I co najważniejsze, nie ma
problemu z tym, by dzielić się z innymi swoim sukcesem. Taki
jest ten nasz Jerzy Dudek.
Ktoś kiedyś powiedział, że ze wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza, ale pamiętajcie, że po
25 maja będzie kolejny ważny dzień. Dzień Matki.

Jerzy Dudek
VSRWNDãVLę
]PãRG]LHůċ
)RWR3LRWU6NRUXSD

Radosny futbol

24. KOLEJKA:
Beskid Skoczów - Concordia
Knurów 5:2
3DGáR  6XUDZVNL  
=LHOLĔVNL  -DZRU]\Q
 *U]HĞ  -DZR
U]\Q  =LHOLĔVNL 
&RQFRUGLD 6WDQHN *DáDFK
 $RNL %ąN  .RPLQLDN
0DWHXV]0LNXOVNL%RFLHN0L
FKDá0LNXOVNL3LOF%XFKD
OLN *yUND *DMHN  +DáDV
&]HUQLDN=LHOLĔVNL
:LONL:LOF]D*UDQLFD5XSWD
wa 1:0
RGE\ á VL Ċ DZDQVHP  
NZLHWQLD
'U]HZLDU] -DVLHQLFD  *.6
5DG]LHFKRZ \ :LHSU ] 
/.6 &]DQLHF  3RORQLD àD
]LVND*yUQH'HFRU%HáN
 ,VNUD 3V]F]\QD  0.6
/ĊG]LQ\  3RGEHVNLG]LH ,,
%LHOVNR %LDáD  *ZDUHN
2U QRQWRZLF H  2U ]H á 0R 
NUH  .UXSLĔVNL 6XV]HF
 6]F]DNRZLDQND -DZRU]QR
8QLD5DFLEyU]6SyMQLD
/DQGHN

czoraj - 24 maja dzień przed kolejną
rocznicą pamiętnego finału Ligi Mistrzów, w którym FC Liverpool po serii
rzutów karnych pokonał
AC Milan, z knurowską
młodzieżą spotkał się bo-

W

hater tamtego meczu Jerzy
Dudek.
Spotkanie w kinie trwało niespełna 90 minut, a
relację z niego zamieścimy
za tydzień.
PiSk

informacja własna

PiSk
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26. KOLEJKA
GRUPA I:
ZET Tychy - Grunwald HaOHPED8UDQLD5XGDĝOą
ska - Wawel Wirek 2:0, PoJRĔ ,PLHOLQ  8QLD .RV]WRZ\
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Trzymamy kciuki
']LVLDMF]ZDUWHNZ.RZQLHSRZLQQ\Z\VWąSLü
zawodniczki UKS Eugen Knurów. Maria Kasprzyk
L6\OZLD0XODUF]\NZDOF]\üEĊGąRPHGDOHPLVWU]RVWZ
ĞZLDWDZZ\FLVNDQLXV]WDQJLOHĪąF

C

zekając na doniesienia z Litwy,
wracamy do ostatnich startów w
kraju. Ekipa Eugena zaprezentowała się w Kielcach, gdzie w Pucharze
Polski w RAW zwycięstwo odniosła Sylwia Mularczyk. Nastolatka rywalizując
w wadze do 57 kg (waga zawodniczki 50
kg) wycisnęła 47,5 kg.
W juniorach do lat 23 trzecie miejsce
zajął Konrad Piecha, który w kategorii
do 93 kg wycisnął 157,5 kg, z kolei Eugeniusz Mehlich wygrał kategorię weteranów do 74 kg z wynikiem 112,5 kg.
W Kielcach zaprezentowali się również debiutanci. Pierwszy start w zawodach pod patronatem Polskiego Związku
Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
zanotowali: Paweł Puławski (14 lat, kategoria 66 kg, wynik 55 kg - trzecie miejsce)
i Kacper Laxa (15 lat, kategoria 105 kg,
wynik 90 kg - szóste miejsce).
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Sylwia Mularczyk po starcie w Kielcach prezentuje puchar.
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22. KOLEJKA:
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Klasa C
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Z

inicjatywą pielgrzymki wyszli ks. Mirosław Pelc, proboszcz knurowskiej parafii
pod wezwaniem świętych Cyryla i
Metodego oraz Marian Płaszczyk,
Rycerz Czarnej Madonny. Przyklasnęli jej okoliczni biegacze, wśród
nich uznani w środowisku maratończycy. Na jej dzień w ybrano
niedzielę, 14 maja.
W stronę Jasnej Góry pielgrzymi
wyruszyli po porannym nabożeństwie w kościele świętych Cyryla i

Metodego. Liczącą około 100 km trasę
pokonywali na zmianę nie zważając na
topografię, aurę i rosnące zmęczenie
(biegnącym towarzystwa dotrzymywała też trójka rowerzystów). Do celu
dotarli późnym popołudniem.
Modlitwy przed obliczem Matki
Bożej Częstochowskiej podczas Apelu Jasnogórskiego biegacze ofiarowali w intencji dzieci: Joasi Mierzwy,
Łukasza Szarfa i Laury Zawady.
Marian Płaszczyk nie k r y je
satysfakcji.

- Jasna Góra to dla mnie, podobnie jak dla milionów Polaków,
miejsce szczególne – powiedział

Przeglądowi. - Jestem bardzo zadowolony, że III Pielgrzymka Biegowa
okazała się tak udanym przedsię-

wzięciem w wymiarze nie tylko
fizycznym, ale przede wszystkim
duchowym...
Honorowymi patronami pielgrzymki byli: ojciec Marian Waligóra – przeor klasztoru na Jasnej
Górze i starosta gliwicki Waldemar
Dombek.
/bw/
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Foto: archiwum organizatorów
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czerwca w Pilchowicach odbędzie się VII Bieg Uliczny
im. ks. Konstantego Damrota. Jest
miesiąc, by potrenować...

KONKURS
M

amy dwa podwójne zaproszenia na Koncert „Najpiękniejsze melodie świata”. To nagroda dla zwycięzców krótkiego
konkursu. Nie daj się namawiać,
weź udział. Odpowiedz (prawidłowo) na pytanie poniżej, wypełnij
kupon i dostarcz go do redakcji
(Knurów, ul. Niepodległości 5) do
31 maja (środa).

Ä%R Ī\FLH NDEDUHWHP MHVW´ WR VSHNWDNO PX]\F]Q\ GHG\NRZDQ\ ZV]\VWNLP
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Bie gac z e b ę d ą m iel i mo żliwość sta r tu w dwóch bieg a c h : g ł ów ny m i m i n i bi e g u .
W biegu głównym:
x start: godzina 9.50; Park ks.
Damrota (wejście obok budynku
przy ul. ks. Damrota 5),
xtrasa: 5 km ulicą Trześniówka
oraz odcinkiem trasy rowerowej nr
295 (droga leśna);
xrejestracja online uczestników
od 16 roku życia poprzez stronę
www.biurozawodow.pl do 16 czerwca lub w przypadku wolnych miejsc
zapisy w dniu biegu do godziny 9.30;
x medale i poczęstunek dla
wszystkich uczestników biegu.
W minibiegu:
xprzeznaczony dla dzieci i młodzieży do 15 lat;
xdystans: 100 m;
xstart: godzina 9.00;
xrejestracja elektroniczna - formularz dostępny na stronie www.powiatgliwicki.pl do 16 czerwca lub w
przypadku wolnych miejsc zapisy w
dniu biegu od godziny 8.15 do 8.30;
x medale i poczęstunek dla
wszystkich małych biegaczy.
Imprezę organizują Powiat Gliwicki i Gmina Pilchowice. Patronatem honorowym objął ją wojewoda
śląski Jarosław Wieczorek.
Więcej informacji na stronie
www.starostwo.gliwice.pl.
/sisp, bw/
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