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KNURÓW. NAKRĘTKOMANIA TRWA!

nekrologi

Nakręceni dla Laury

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Rośnie góra nakrętek! Przynoszą je młodsi i starsi, z pełnymi
workami przyjeżdżają grupy małe i duże. A wszystko dla
Laury, 8-latki z mózgowym porażeniem dziecięcym
Laura nie potrafi jeszcze sama
poprosić o pomoc, dlatego o wsparcie
apelują jej rodzice. Ostanie tygodnie
nie należały do najłatwiejszych. Laura zmagała się z kontuzją nogi, każdy
krok sprawiał ból.
- Teraz jest już lepiej. Wróciliśmy
do ćwiczeń – mówi Oriona Zawada,
mama Laury.
Dziewczynka powoli i ostrożnie
stawia kroki. Niestety w przypadku
Laury nauka chodzenia to żmudny
i długotrwały proces, przerywany
napadami padaczkowymi.
- Ich ilość rośnie - dodaje ze smutkiem Oriona Zawada.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży
nakrętek są przeznaczane na turnusy
rehabilitacyjne. Laura była już na
turnusie w maju, kolejny, na który
zbierane są pieniądze, będzie w paź-

dzierniku. Aby w pełni go opłacić,
potrzeba pięć ton nakrętek. Na razie
rodzice uzbierali niecałe 2 tony.
- Laura potrzebuje czterech turnusów rocznie, stać nas tylko na dwa
– informuje Oriona Zawada
Rodzice robią co mogą, aby pomóc córce. Nie jest łatwo. Pieniądze z
nakrętek to kropla w morzu potrzeb,
ale - jak powtarzają rodzice - kropla
bardzo cenna.
Knurowianie każdego dnia odpowiadają na wezwanie do pomagania. Odpowiadają tak, jak mogą:
przynoszą nakrętki i wspierają dobrym słowem.
Ania Czapla ma 4-lata. Reklamówkę po brzegi wypełnioną nakrętkami pomogła jej przynieść
babcia i siostra. Dziewczynka zbierała „zakręcone” prezenty dla Laury

Weź w udział w konkursie na hasło promujące
segregację odpadów komunalnych na terenie
miasta Knurów i wygraj cenne nagrody!
Tematyka haseł zgłaszanych na konkurs powinna
być ściśle związana z segregacją odpadów
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MATKI I TEŚCIOWEJ

Ania Czapla zbierała nakrętki
razem z babcią i siostrą

Pani Halinie Furgoł
wieloletniej pracownicy Urzędu Miasta Knurów
i Panu Janowi Furgołowi
radnemu Rady Miasta Knurów
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MATKI

Panu Joachimowi Machulikowi
radnemu Rady Miasta Knurów
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów
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Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Nie zapomnij

Panu Romanowi Buchcie

laureatowi nagrody „Laur Knurowa”
oraz
wieloletniemu radnemu Rady Miasta Knurów
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

przez kilka miesięcy.
Zbigniew Wierzba dostarczył
nakrętki w zeszłym tygodniu.
- Pół roku zbierałem i nie zamierzam przestać- podkreślał knurowianin.
W piątkowe przedpołudnie do
naszej redakcji zajrzeli niecodzienni
goście. Z workami nakrętek przyjechali mieszkańcy Ośrodka Caritas
Matka Boża Uzdrowienie Chorych.
- Dalej będziemy zbierać- obiecali. – A Laurę serdecznie pozdrawiamy!
Rodziców Laury wzrusza każda
pomoc, każda przyjazna dłoń podana
w tak trudnym czasie.
- Bardzo wszystkim dziękujemy!
– powtarzają.

Mieszkańcy Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych
przywieźli worek nakrętek

- Liczymy na pomysłowość mieszkańców i spodziewamy się wielu
ciekawych haseł - mówią urzędnicy.
Autor najciekawszego hasła ma
szansę wygrać cenną nagrodę rzeczową.
- Zgłoszenia przyjmujemy do 30
września br., do godziny 15 w UM
Knurów pok. 025 (niski parter), bądź
listownie na adres urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA HASŁO PROMUJACE
SEGREGACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA

ŻONY

KNURÓW”. Liczy się data wpływu
do urzędu - informuje Urząd Miasta.
Regulamin konkursu na hasło
oraz karta zgłoszenia konkursowego
znajdują się na stronie internetowej
urzędu: www.knurow.pl.

Parkowe
Lato

30 sierpnia ostatni koncert z
cyklu „Parkowe Lato”. Tym razem scena w Parku Chopina w
Gliwicach wybrzmi piosenkami w
wykonaniu Olgi Bończyk. Artystka
wystąpi razem ze światowej klasy
muzykami: pianistą Jackiem Piskorzem, kontrabasistą Andrzejem
Święchem i perkusistą Krzysztofem
Szmańdą. Koncert rozpocznie się o
godz. 19.30. Wstęp wolny.

/-/

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Teściowej

Janowi Furgołowi
radnemu Rady Miasta Knurów
oraz
Rodzinie i Najbliższym
składa w imieniu Rady Miasta Knurów
Jan Trzęsiok Przewodniczący RM

jb

nekrolog

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

ŻONY

Joachimowi Machulikowi

wieloletniemu radnemu Rady Miasta Knurów

MATKI

Romanowi Buchcie

składa
w imieniu Rady Miasta Knurów
Jan Trzęsiok
Przewodniczący RM

radnemu Rady Miasta Knurów
z powodu śmierci

składa w imieniu Rady Miasta Knurów
Jan Trzęsiok
Przewodniczący RM
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Kim jest desperat?

Pod koniec czerwca zagrał vabank w salonie gier przy
ul. 1 Maja. Sterroryzował pracownicę, ale się przeliczył.
Kobieta wydała mu tylko 40 zł. Policja zabezpieczyła
nagranie z kamery, która zarejestrowała wizerunek
rozbojarza
Przypomnijmy. 20 czerwca tuż
przed godz. 12.00 do salonu gier
wszedł mężczyzna z plecakiem. Nie
wzbudził podejrzeń 22-letniej pracownicy.
- Położył plecak na ziemi i czegoś
w nim szukał - relacjonowała inna
kobieta także pracująca w salonie
(tego dnia nie było jej w pracy).
Kiedy 22-latka odwróciła się na
moment, mężczyzna uderzył ją w
głowę. Krzyczał, że to napad. Zażądał
wydania pieniędzy.
Pracownica prosiła, by napastnik
nie robił jej krzywdy. W kasie miała
zaledwie 20 zł. Złodziej ją wyśmiał,
więc wyciągnęła z portfela kolejne 20
zł. Tylko tyle miała.
Mężczyzna związał pracownicę

i zamknął ją w salonie na klucz, a
następnie oddalił się ze skromnym
łupem. Nie miał rękawiczek, dzięki
czemu technicy zabezpieczyli odciski
palców. Twarz napastnika zarejestrowała kamera z pobliskiej stacji paliw.
Osoby, które rozpoznają tego
mężczyznę lub mają inne informacje
mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości lub miejsca pobytu proszone
są o kontakt z Komisariatem Policji w
Knurowie (tel. 32 337 25 00), z prowadzącym postępowanie (tel. 32 337 25
14) w godz. 7.30-15.30 lub przez pocztę elektroniczną (knurow@gliwice.
ka.policja.gov.pl).
Policja gwarantuje informatorom
anonimowość.

KNURÓW. POLICJA PROSI O POMOC

Zatankował
i uciekł

Komisariat Policji próbuje ustalić
personalia mężczyzny, który zatankował
audi na stacji BP przy ul. 1 Maja,
a następnie odjechał nie płacąc
za paliwo

/g/

19 lipca o godz. 6.46 złodziej podjechał na stację benzynową BP przy ul. 1
Maja. Zatankował swoje audi 80 koloru
czerwonego o numerze rejestracyjnym
SJ 40008. Zamiast udać się do kasy,
wsiadł do samochodu i odjechał.
Poszukiwany jest średniej budowy ciała. Na głowie miał białą
czapkę bejsbolówkę. Ubrany był w
czarną koszulkę z krótkim rękawem.
Na końcach rękawów znajdowały się
białe lampasy.

- Mężczyzna był w czarnych adidasach z jasną podeszwą i w czarnych
skarpetkach - doprecyzowuje policja.
Osoby, które mogą pomóc w rozpoznaniu poszukiwanego, proszone
są o kontakt z prowadzącym czynności wyjaśniające st. asp. Maciejem
Milczarkiem (tel. 32 337 25 16) lub
bezpośrednio z dyżurnym Komisariatu Policji (tel. 32 337 25 00).
/g/

reklama

Kamera stacji paliw zarejestrowała
ucieczkę rozbojarza

KNURÓW

Miała matka syna

19 sierpnia patrol Straży Miejskiej interweniował w jednym ze
sklepów przy ul. Prusa. Około godz.
17 ochrona sklepu zatrzymała 14-latka. Chłopak wybrał się na zakupy,
jednak „zapomniał” za nie zapłacić.
Ochrona przypomniała mu o takiej
konieczności.

- Na miejsce wezwano matkę,
która odebrała syna - informują
strażnicy miejscy.
Sprawą zajmuje się Komisariat
Policji w Knurowie.
Tr z y d n i p ó ź n i e j k o l e j n y
„klient” wpadł w ręce Straży Miejskiej. W sklepie w przy ul. Uła-

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

jb

Uwaga! Złodzieje!
Janusz Szydło z Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
Ponadto rabusie skusili się także na zawartość pobliskiego garażu. Wynieśli kosę spalinową i
...przedłużacz. Straty oszacowano
na 900 zł.
Dwa dni później złodzieje odwiedzili targowisko miejskie w Knu-
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Sp. z o.o.

Knurów, ul. Ks. Koziełka 8 (nad apteką Św. Barbary)
Rejestracja

32 236 30 10

www.prognostic.eu

Profilaktyka dróg moczowych
Urolog - dr Jacek Zdanowicz - specjalista z długoletnim doświadczeniem.
Krótkie
terminy
oczekiwania

KNURÓW, NIEBOROWICE

Złodzieje i kieszonkowcy grasują w regionie. W ciągu raptem
dwóch dni zaatakowali dwa razy.
20 sierpnia za cel wzięli dom w
Nieborowicach.
- Złodzieje wtargnęli na teren
prywatny i z domu w budowie
ukradli kable elektryczne na szkodę właściciela domu - tłumaczy

PROGNOSTIC

nów ochronia rz zw róci ł uwagę
na podejrz a n ie z achow ującego
się mężczyznę. Miał nosa. Klient
chciał ukraść kawę o wartości 40
zł. Mężczyzna został przewieziony
do komisariatu.

Cena promocyjna wraz z badaniem USG
i podstawową diagnostyką za jedyne
Dostępny w każdy wtorek od 17.50

99 99zł

Gabinet stomatologiczny

rowie. Wykorzystując nieuwagę
70-letniej knurowianki, zabrali jej
dokumenty: dowód osobisty, kartę
emeryta i elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego.
Trwa poszukiwanie sprawców
obu przestępstw.
jb

przychodni udziela 30% rabatu na leczenie stomatologiczne
oraz 10% rabatu na usługi protetyczne.
Dodatkowo do każdego zabiegu leczniczego
oferujemy znieczulenie GRATIS !

Wypełnienie

od

70zł

Zapisy pod numerem telefonu 32/236-30-10 lub osobiście

Zapraszamy do naszej poradni - DUŻY WYBÓR LEKARZY SPECJALISTÓW

3

aktualności
KNURÓW

Nowe dowody od 2015 roku
Na początku XXI wieku zamieniliśmy
papierowe książeczki na plastikowe plakietki.
W 2015 roku czeka nas kolejna rewolucja
w dowodach osobistych. Tym razem znikną
niektóre dane: wzrost, kolor oczu, adres
zameldowania i podpis
1 stycznia 2015 wejdzie w życie
ustawa zmieniająca wzór dowodu
osobistego.
- Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o wzroście, kolorze
oczu, adresie zameldowania, nie
będzie także zeskanowanego podpisu
- informuje Adam Ostalecki, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
knurowskiego Urzędu Miasta.
Rezygnację z koloru oczu i wzrostu tłumaczy się ich zmiennością
Wystarczy założyć kolorową soczewkę i wyższe buty, aby dane te straciły
na aktualności. Zresztą w trakcie
składania wniosku nie były w żaden
sposób weryfikowane przez urzędników. Wątpliwości budzi obecność na
liście „wyrzuconych” danych adresu
zameldowania.
Adam Ostalecki uważa, że brak
adresu zameldowania może spowodować problemy i wywołać niepotrzebne zamieszanie.
- Jesteśmy społeczeństwem, w którym dowód osobisty stanowi podstawowy dokument, którym na co dzień
się posługujemy zarówno w obrocie
administracyjno-prawnym (np. w
urzędach), jak i cywilno-prawnym
(np. w bankach, przy zawieraniu
umów itp.) - tłumaczy naczelnik SO.
Adam Ostalecki zauważa, że
nawet w przypadku zawarcia zwy-

kłej umowy kupna-sprzedaży strony
biorące udział w transakcji wymagają
od siebie podania miejsca zameldowania.
- Choćby po to, aby mieć pewność
co do kontaktu np. w sprawie zgłoszenia reklamacji czy też z ewentualnego dochodzenia roszczeń - dodaje
Ostalecki.
Brak tej informacji w dowodzie
spowoduje, że w urzędach zaroi się
od osób, chcących otrzymać zaświadczenie o miejscu zamieszkania.
Dodajmy, że tego typu zaświadczenia
są wydawane odpłatnie...
Brak adresu zameldowania w
now y m dowodzie osobist y m to
forpoczta zaplanowanego na 2016
roku zniesienia obowiązku meldunkowego.
- Wtedy dopiero mogą pojawić się
problemy, m.in. z przeprowadzeniem
wyborów przede wszystkim samorządowych, sporządzeniem spisu wyborców, realizacją obowiązku szkolnego
itp. Nie wspominając już o relacjach
wierzyciel - dłużnik. Już w tej chwili
dla wielu wierzycieli jest kłopotliwe
ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika. Brak obowiązku meldunkowego
z pewnością tej sytuacji nie poprawi - nie ma wątpliwości naczelnik
Ostalecki.
W związku z wprowadzonymi

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Uzasadnione
wycie

- W nocy z 14 na 15 sierpnia, około
godz. 23.30, usłyszałem wycie syren.
Były to 3 sygnały po kilkanaście sekund. Jeszcze nie spałem, ale żona się
obudziła i wystraszyła. Zastanawiam
się, dlaczego syrena wyła i czy jej
uruchamianie jest konieczne.
Jarosław
Dla Przeglądu: mł. bryg. Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki
Ratowniczo - Gaśniczej w Knurowie: - Sygnał to jeden z dwóch
sposobów, obok wysyłania sms-ów,
informowania strażaków o potrzebie
stawienia się w remizie. To bardzo
poważna sprawa, syren używa się
tylko alarmowo. W ten sposób wzywa
się strażaków-ochotników do pomocy i do udziału w akcji ratowniczej.
Syste m s ł uż y pr ze de ws z ystk im
mieszkańcom, bo to im pomagamy.
Szybkość reakcji jest kluczowa, jeśli w
grę wchodzi ratowanie życia. Telefon
komórkowy może zawieść, syrena to
pewniejsze urządzenie.
Nawet ten pan co pyta o syrenę,
może być kiedyś w potrzebie.

Po co organy?

- Czy tylko ja uważam, że kupno
nowych organów piszczałkowych w
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parafii Matki Bożej Częstochowskiej
jest bez sensu? Wiem, że nie mnie to
oceniać, ale z mojego punktu widzenia można było by kupić nowe ławki,
odmalować Kościół, czy zrobić 100
innych rzeczy, dzięki którym Kościół
byłby ładniejszy!
Parafianka

Zarwana noc

- Od wielu lat mieszkam w bloku
przy ulicy Kapelanów Wojskowych
(obok cegielni, „Powera”). W nocy z
23 na 24 sierpnia chciałam iść spać
około godziny 23.00, by wstać rano
na mszę. Ktoś jednak zaczął krzyczeć
za oknem. Potem grupka stała pod
sklepem „ABC” i krzyczała przez następną godzinę. Było słychać rozmowę
tych ludzi - chcieli kogoś pobić, więc
poszli. Zasnęłam, kiedy było już około
00.15. O 4.40 obudziły mnie krzyki.
Oczywiście była to bójka, potem
ludzie zaczęli wychodzić z imprezy
z „Powera” i usiedli na ławce przed
moją klatką. Nie spałam już do 7.00.
Mimo upomnień ludzie krzyczeli, a
raczej głośno rozmawiali przez bite
3 godziny.
I gdzie tu jest policja? Wiem, że to
ja powinnam po nią zadzwonić, ale się
bałam. Na osiedlu Wojska Polskiego I
zrobi się druga Kolonija, jak tak dalej
pójdzie!
Joanna
not. /jb, g/

modyfikacjami zmienią się procedury składania wniosków o dowód
osobisty. Wniosek będzie można
złożyć w dowolnej gminie w kraju lub
drogą elektroniczną.
- Jednak podobnie jak dotychczas,
wniosek składany w urzędzie musi być
podpisany własnoręcznie. Wniosek
wysyłany drogą elektroniczną musi
zostać uwierzytelniony podpisem
elektronicznym weryfikowanym za
pomocą kwalifikowanego certyfikatu
lub profilem zaufanym ePUAP - tłumaczy Adam Ostalecki.
Zmiany wzorów dowodów osobistych nie pociągają za sobą ich
powszechnej wymiany.
- Dowody osobiste wydane przed
1 stycznia 2015 r. zachowują ważność
do upływu terminów w nich określonych - dodaje Ostalecki.

jb

Wzór nowego dowodu osobistego

KRYWAŁD

Nowy bat na kierowców
Przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3 pojawiło się nowe
urządzenie kontroli prędkości. - Trwa testowanie miernika.
Po miesiącu, jeśli efekty będą zadowalające, zastanowimy
się nad postawieniem kolejnych takich urządzeń - mówi Jan
Osman, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach
Cel jest jeden: zmuszenie kierowców do przepisowej jazdy. Zamontowany miernik wyświetla na
tablicy prędkość z jaką porusza się
pojazd, zapisuje jej przekroczenie
oraz informuje o konieczności zwolnienia. Póki co trwa faza testowa.
Od jej rezultatów będzie zależał
los urządzenia. Jeśli się sprawdzi,
czyli spadnie ilość kierowców przekraczających dozwoloną prędkość,
ZDP nie wyklucza montażu kolejnych mierników.
Wśród propozycji zgłaszanych
przez mieszańców ul. Michalskiego
na utemperowanie kierowców były
m.in. progi zwalniające lub sygnalizacja świetlna.
- Według przepisów progów
zwalniających nie można umieszczać na drogach powiatowych - tłumaczy dyrektor Osman. - Sygnalizacja w tym miejscu także by się
nie sprawdziła, tylko spowalniałaby
ruch.
Zaznacza, że klucz do rozwiązania problemu z piratami drogowymi
leży w rękach samych kierowców.
A dokładnie w ich zdrowym rozsądku.
- Dopóki kierowcy nie zaczną
jeździć z głową, nie ma szans na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa
- podkreśla dyrektor ZDP.

Urządzenie wyświetla prędkość
z jaką porusza się pojazd

Odcinek ul. Michalskiego przy
szkole jest szczególnie niebezpieczny.
Kiedyś kierowców straszył fotoradar,
później jego atrapa. Po demontażu
masztu dyrekcja MSP 3 podjęła starania o zapewnienie dzieciom ochrony.
- Zatrudniliśmy „stopkę”, która
przeprowadza naszych uczniów przez
jezdnię oraz wystosowaliśmy pismo do
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z prośbą o wzmożenie nadzoru
nad kierowcami. Policja rzeczywiście
często stała przy szkole i, niestety,
mandaty się sypały - tłumaczy Barbara Iwanicka, dyrektor placówki.
Podkreśla, że sporo kierowców
jeździ za szybko, za nic mając ogra-

niczenie prędkości i ostrzegawcze
tablice odblaskowe przypominające,
że wjeżdżają w obszar często uczęszczany przez dzieci.
Pojawienie się urządzenia ucieszyło uczniów i dyrekcję.
- Jakakolwiek forma kontroli
prędkości zmuszająca kierowców do
ściągnięcia nogi z gazu jest dobra.
Zauważyłam, że odkąd miernik
stoi, kierowcy zwalniają - dodaje
Iwanicka.
O skuteczności nowo zamontowanego urządzenia przekonamy się
za miesiąc.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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KNURÓW. JEDNO KLIKNIĘCIE MOŻE WPĘDZIĆ W FINANSOWE TARAPATY

Pułapka na przedsiębiorców

Do cholery! Rosłoniak, zrób coś z tym! - tak zatytułowany mail pani Izabela z Knurowa
znalazła w swojej skrzynce. Nie wiedziała, że jedno kliknięcie w link dołączony do
wiadomości może ją słono kosztować. W podobną pułapkę wpadli m.in. Krzysztof Ibisz
i Piotr Rubik
Izabela Rosłoniak od 10 lat prowadzi w Knurowie działalność gospodarczą. Każdy ma wgląd w szczegółowe dane jej firmy opublikowane
w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub w rejestrze Głównego Urzędu Statystycznego. Informacje - jak przekonała się
knurowianka - mogą być wykorzystywane także do niecnych celów.

E-PRZEKRĘT

Ostat nio w swojej f irmowej sk rzynce mailowej znalazła
enigmat yczną w iadomość zat ytułowaną: Do cholery! Rosłoniak,
zrób coś z tym! Nadawcą był niejaki
Krzyś. W mailu był link z nazwisk iem pa ni Iz y. K iedy w niego
kliknęła, została przekierowana na
stronę alerty24.net, gdzie wyświetlił się załącznik do regulaminu
„Polityka Cookies”.
Tu warto wspomnieć, że po znowelizowaniu prawa telekomunikacyjnego każde wejście na stronę internetową wiąże się z koniecznością
akceptacji polityki cookies.
- Zaakceptowałam regulamin
jednym kliknięciem - tłumaczy pani
Iza. - Kilka sekund później na mój
adres przyszedł drugi e-mail.
Było to potwierdzenie zawarcia
umowy między Izabelą Rosłoniak a
Krzysztofem H. z Wrocławia, dzięki
której knurowianka uzyskała dostęp
do płatnej sekcji serwisu alerty24.net.
Tam autor zamieścił kilka artykułów
dotyczących m.in. prawa konsumenckiego, prasowego itp.
Miesięczny dostęp do zasobów
kosztuje 1022,32 zł - tyle też wyniosła
faktura, jaką wrocławianin wystawił
pani Izie.
Tym razem knurowianka uważ-

PILCHOWICE

DPS
dziękuje

niej wczytała się w regulamin. Dowiedziała się z niego, że nieterminowe uiszczanie należności będzie
skutkować „naliczaniem odsetek
w wysokości czterokrotności stopy
procentowej kredytu lombardowego
Narodowego Banku Polskiego”.
Knurowianka może jednak pisemnie wypowiedzieć umowę poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli. Do pisma powinna
dołączyć parafowany na każdej
stronie wydruk regulaminu. Termin
wypowiedzenia wynosi miesiąc.

CZŁOWIEK O WIELKIM SERCU?

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, Ryszard Kowrygo, przestrzega przed takim załatwieniem
sprawy.
- Wypowiedzenie umowy będzie
oznaczać, że poszkodowana świadomie ją zawarła, zaś parafowany
przez nią regulamin dodatkowo to
potwierdzi.
Usługodawca może domagać się
wtedy zapłaty za korzystanie z treści
serwisu za okres od „podpisania” do
rozwiązania umowy (oczywiście,
po upływie miesięcznego terminu
wypowiedzenia).
Kowrygo radzi, by pani Iza wysłała wrocławianinowi oświadczenie,
w którym poinformuje, że zawarła
umowę w wyniku błędu i powoła się
na zapis Kodeksu Cywilnego, który
mówi, że w takich okolicznościach
umowa traci ważność.
- W internecie znalazłam wiele
artykułów dotyczących Krzysztofa
H. Wynika z nich, że z oszukiwania
przedsiębiorców uczynił stałe źródło
dochodów - mówi Rosłoniak. - W podobną pułapkę wpadli m.in. Krzysztof
Ibisz i Piotr Rubik.
Autor strony wykorzystującej
nieuwagę przedsiębiorców tytułuje
się wybitnym polskim intelektu-

Życie pokazuje że kolejny raz prawo nie nadąża za praktykami oszustów. Jedno kliknięcie może
sprowadzić na przedsiębiorców problemy

alistą, pasjonatem prawa karnego
materialnego, procesowego i wykonawczego.
Znany krytyk mediów i kultury
masowej. Człowiek o wielkim sercu i
nigdy niegasnącej potrzebie pomocy
innym. Filantrop. Erudyta. Pacyfista
- pisze o sobie na alerty24.net.
Stworzył kilka serwisów, dzięki
którym w cyniczny sposób wpędza
przedsiębiorców w finansowe tarapaty. Tych, którzy nie chcą płacić,
straszy wpisem do Krajowego Rejestru Długów.

PRAWO NIE NADĄŻA

- Skontaktowałam się z kancelarią adwokacką - mówi pani Iza.
- Prawnik poradził mi, bym - jeśli
mam mocne nerwy - nic nie robiła.
Na skrzynkę będę otrzymywać wtedy
kolejne wezwania do zapłaty itp.
Jeśli mam zdjęcia na portalach społecznościowych jest wielce prawdo-

podobne, że niebawem znajdą się w
serwisie oszusci.org. Gdyby długi H.
ktoś w końcu wykupił, może zacząć
windykować dłużników wrocławianina. Dlatego najlepiej nie zwlekać z
powiadomieniem prokuratury.
Pod koniec ubiegłego roku do
Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu zgłosiło się 2 tys. przedsiębiorców pokrzy wdzonych przez
Krzysztofa H. Mężczyzna spędził 3
miesiące w areszcie. Po wyjściu na
wolność stworzył nowy serwis-pułapkę na przedsiębiorców, którego
misją jest zwiększanie świadomości
prawnej przedsiębiorców oraz poszerzanie ich horyzontów intelektualnych poprzez dostarczanie wartościowych poznawczo informacji.
To przykre zdarzenie poszerzyło horyzonty intelektualne pani Izy.
Kobieta zapewnia, że każdą umowę
czy regulamin przeczyta od deski
do deski, zanim cokolwiek pod-

pisze lub zaakceptuje kliknięciem
myszki.
- Niech to będzie przestroga dla
innych przedsiębiorców, którzy w
przyszłości mogą mieć podobny problem. - dodaje knurowianka. - To
pokazuje jak kolejny raz prawo nie
nadąża za praktykami oszustów.

Personalia bohaterki tekstu zostały zmienione.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Koniec
bezkarności?

W poniedziałek Krzysztof H. został zatrzymany i doprowadzony
d o P r ok ur at ur y O k r ę g owej w
Warszawie. Usłyszał zarzut próby
wyłudzenia co najmniej pół miliona zł od co najmniej 341 osób.
Wrocławianin nie przyznał się do
winy. Sąd zastosował wobec niego
3-miesięczny areszt. Jeśli zarzut y się pot wierdzą , mężczyzna
może trafić do więzienia nawet
na 10 lat.

reklama

Od 8 do 9 sierpnia przy punkcie obsługi klienta Hipermarketu
Auchan w Gliwicach przy ul. Rybnickiej przeprowadzono zbiórkę
artykułów spożywczych i przemysłowych. W specjalnych koszach
k lienci Auchan złożyli dary o
wartości 607,54 zł. Produkty trafią
do niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach,
prowadzonego przez Zakon Ojców
Kamilianów.
- W imieniu podopiecznych
dziękuję klientom i pracownikom
Hipermarketu Auchan za okazane
wsparcie - mówi br. Bronisław Malicki, dyrektor DPS.
/g/
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GIERAŁTOWICE. DZIAŁAJ LOKALNIE VIII – ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS GRANTOWY

Tysiące na dobre
pomysły

Dziewczęta zagrają w piłkę z chłopakami, modelarscy
hobbyści rozwiną swoje umiejętności, a strażacy
jeszcze lepiej przysłużą się bezpieczeństwu... za
amerykańskie fundusze
55 tys. zł trafi do kilkunastu
okolicznych organizacji i stowarzyszeń, laureatów Lokalnego Konkursu
Grantowego w ramach programu
„Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
Przyznała im je komisja grantowa,
powołana przez Forum Młodzieży
Samorządowej – jako Lokalnej Organizacji Grantowej – do rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu.
Każdy z uczestników konkursu
mógł otrzymać do 6 tys. zł. Warunkiem było zaproponowanie projektu,
służącego lokalnej społeczności. Tym
lepszego, im bardziej ciekawego bądź
pożytecznego.
- W ramach projektu wspieramy
różne organizacje pozarządowe z bardzo różnorodnymi przedsięwzięciami.
Wychodzimy z założenia, że każda
społeczność jest inna, inne są zasoby
lokalne, tradycje i doświadczenia
ludzi działających w małych środowiskach – mówi prezes FMS Mateusz
Papkala. - Mieszkańcy poszczególnych

Tysiąc złotych dotacji trafi do knurowskiego Stowarzyszenia
Cztery Pory Roku. – Nie zmarnuje się ani złotówka – zapewniła
prezes SCPR Aneta Nowak, przyjmując gratulacje od prezesa FMS
Mateusza Papkali

Stowarzyszenie Abstynentów Stokrotka od lat z sukcesem aplikuje
w konkursach grantowych; powodów do satysfakcji z pozyskania 6
tys. zł nie krył prezes Stokrotki Tadeusz Wojtyszyn

miejscowości odmiennie definiują
swoje problemy i potrzeby oraz wybierają różne metody działania.
Z przeszło 20 projektów, zgłoszonych do projektu, komisja wybrała
14, którym przyznała dofinansowa-

nie. Ich autorami są organizacje działające na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego i tarnogórskiego
– m.in. z Knurowa i Gierałtowic.
Maksymalną kwotę, 6 tys. zł,
otrzyma Stowarzyszenie Absty-

KRYNICA-ZDRÓJ. 48. FESTIWAL IM. JANA KIEPURY

Ukoronowanie jubileuszu

Przejmujące wykonanie. Adam Sobierajski aż kipiał energią, widać
było, że muzyka go wręcz unosi - krytycy recenzujący 48. Festiwal Jana
Kiepury rozpływali się w zachwytach nad tenorem z Knurowa
Adam Sobierajski nie kryje, że
udział w krynickim festiwalu ma dla
niego duże znaczenie. 10 lat temu,
kiedy debiutował na zawodowej scenie, do udziału w imprezie zaprosił

go jej ówczesny dyrektor Bogusław
Kaczyński. Dla knurowianina było
to spore wyróżnienie, a zarazem
wyzwanie, któremu sprostał. Odtąd
co roku uczestniczył w prestiżowym

10 lat temu Adam Sobierajski nie przypuszczał,
że będzie stałym gościem krynickiego festiwalu

wydarzeniu.
W tym roku zaśpiewał arie z
oper i operetek oraz pieśni Jana Kiepury aż w 3 koncertach. W jednym z
nich wystąpił u boku światowej sła-

nentów Stokrotka z Gierałtowic.
Zamierza zorganizować „Aktywne
Warsztaty Profilaktyczne”.
- Staramy się pokazać, zwłaszcza
młodzieży, że można żyć i spełniać się
bez alkoholu - mówi prezes Stokrotki
Tadeusz Wojtyszyn. – Robimy, co
możemy, jednak to od nastolatków
zależy, czy wybiorą życie, w którym
używki nie są najważniejsze.
Na promocję zdrowego stylu życia
stawia Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość z Gierałtowic. Komisja doceniła
pomysł, przyznając 4.900 zł dotacji.
Ludowy Klub Sportowy Gwiazda
Chudów za projekt „W wodzie i na lądzie się rozwijamy – ludziom skrzydeł
dodamy” otrzyma 4.800 zł.
K nurowsk ie Stowarzyszenie
Cztery Pory Roku zaangażowało się
w poszukiwania osób zaginionych.
wy mezzosopranistki Małgorzaty
Walewskiej.
Kiedy pytamy o tremę, która
powinna towarzyszyć takim wydarzeniom, tenor uśmiecha się.
- Kiedyś była paraliżująca. 10
lat koncertowania sprawiło, że trema działa już na mnie wyłącznie
mobilizująco.
Występy Sobierajskiego zachwyciły nie tylko krytyków festiwalu, ale też samą publiczność,
która nie szczędziła gromkich braw
i owacji na stojąco.
Tenora cieszy niesłabnące zainteresowanie melomanów gatunkiem, który w mediach prawie nie
istnieje.
- Tak jest nie tylko w Krynicy na
festiwalu, ale też w operze w Bytomiu, w teatrze w Gliwicach i Operze
Krakowskiej, z którą na stałe jestem
związny. Nasze koncerty odbywają
się przy pełnych salach, a już na 2-3
miesiące przed brakuje w kasach
biletów - mówi knurowianin.
Nie zwalnia tempa. Uczestniczy w próbach do opery „Don
Giovanni” Mozarta i „Łucji z Lammermooru” Gaetana Donizettiego.
Ponadto terminarz wypełniają mu
koncerty.
- 28 września zapraszam wszystkich melomanów do Domu Kultury
w Szczygłowicach na II wieczór z
operą i operetką - dodaje tenor.
Sądząc po tym, co pokazał w
Krynicy, jest więcej niż pewne, że
to będzie udany wieczór.
/pg/, foto:
Wojciech Zawadzki
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Komisja wesprze działalność stowarzyszenia dotacją w wysokości
1.000 zł.
Podsumowanie konkursu odbyło
się w ubiegły czwartek w Zabrzu.
Laureatom pogratulowali prezes FMS
Mateusz Papkala i wiceprezes Izabela
Woźniak, słów uznania nie szczędzili
przedstawiciele samorządów.
- Każdy przejaw aktywności społecznej warty jest poparcia i docenienia – przyznał Piotr Szołtysek reprezentujący, w imieniu wójta Joachima
Bargiela, Gminę Gierałtowice. – Jesteśmy dumni z pełnej zaangażowania
działalności naszych mieszkańców.
Wszystkie nagrodzone przedsięwzięcia będą realizowane do końca
stycznia 2015 roku.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

ZAPROSZENIE

Moto
Guinness
z Orkiestrą

Organizatorzy zapraszają w
najbliższy weekend do Chudowa.
Na pożegnanie wakacji przygotowali sporo atrakcji. W sobotę
(30 sierpnia) o godz. 14.00 wystartuje Moto Guinness. Impreza
motocyklowa połączona będzie
ze zbiórką krwi (od godz. 12.00).
Na scenie przy zamku zagrają
Rock Cover Band i Rubens Band.
Ponadto w programie wspólne
zdjęcie wszystkich uczestników
imprezy.
W niedzielę o godz. 15.30
koncert Orkiestry KWK „Knurów”. Wybrzmią największe hity
muzyki rozrywkowej.
/g/
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Z KART HISTORII

Po dywersjach
przyszła wojna

W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku mieszkańcy
Knurowa przeczuwali, że nadchodzi wojna. Nie
pomylili się...
Na cmentarzu parafialnym w Knurowie przy ul. 1 Maja znajduje się
płyta nagrobna żołnierzy, którzy polegli 1 września 1939 roku

Podczas podróży służbowych pracownicy krywałdzkiej prochowni
nieraz przebywali w fabryce prochu w Bieruniu Starym koło
Oświęcimia; tam widywali wagony śmierci...

Zburzony wiadukt kolejowy w Szczygłowicach – obiekt został wzniesiony najprawdopodobniej
w 1909 roku

W sierpniu 1939 roku okolice
Knurowa i Krywałdu narażone były
na działania prowokacyjne ze strony
hitlerowskich Niemiec. Wrogie grupy
dywersyjne w lecie przeszły szkolenia. Polskie pododdziały, patrolujące
strefę nadgraniczną, ograniczały się
do odpierania ataków. Teren pomię-

dzy polskim Knurowem a niemieckim Szywałdem baczną obserwacją
objęła I kompania VII batalionu
Ochotniczych Oddziałów Powstańczych, którą dowodził Augustyn
Powała, górnik knurowskiej kopalni.
23 sierpnia dywersanci napadli
na stację kolejową w Makoszowach,

stanowiącą ważny węzeł w regionie.
27 sierpnia, najpierw o godzinie 2
w nocy, a następnie o godz. 5, dywersanci zaatakowali fabrykę „Lignoza”
w Krywałdzie. Zostali odparci przez
37-osobowy pluton z 2/75 pp, którego dowódcą był podchorąży Jan
Kadubiński.

informacja własna wydawcy

Prawdopodobnie jedna z odpartych grup ostrzelała tej samej nocy
posterunek Straży Granicznej.
Dzień później patrol wojskowy
„Lignozy” został obrzucony granatami. Żołnierze przeszli do ataku i
zmusili dywersantów do odwrotu w
stronę Kuźni Nieborowskiej.
Nadeszła noc z 31 sierpnia na
1 września 1939 roku. Była bardzo
niespokojna. Mieszkający w przygranicznej strefie słyszeli warkot
samochodów. W strefie bezpośredniego zagrożenia militarnego była
fabryka prochu. Już między godziną
5 i 6 w rejon zakładu dotarły oddziały
niemieckie. W niebezpieczeństwie
znalazły się dwa plutony I kompanii,
dowodzone przez Konrada Duszę i
Teodora Barona.
Członkowie Związku Powstańców Śląskich, walczący w Ochotniczych Oddziałach Powstańczych,
nie byli w stanie przeciwstawić się

nacierającym zmotor yzowanym
pododdziałom 5 Dywizji Pancernej.
Najeźdźcy szybko zajęli przedwojenny powiat rybnicki.
W pierwszych godzinach wojny
zginęli Jan Kadubiński (29 lat), Feliks
Czak (25 lat), Ignacy Nicz (29 lat) i
Jan Kasperek (24 lata). Rankiem życie
stracili też będący na posterunku
pracy robotnicy „Lignozy” – Franciszek Bryłka, Henryk Roj, Hubert
Szymura i Stefan Winkler. W tym
samym dniu zginął też krywałdzki
powstaniec śląski – Feliks Michalski.
W działaniach wojennych zniszczony został wiadukt kolejowy w
Szczygłowicach. Nad ranem niemiecki samolot ostrzelał plac wokół, będącego wówczas w budowie, kościoła
pod wezwaniem świętych Cyryla i
Metodego.
Nastały trudne lata okupacji.
Maria Grzelewska

Foto: Archiwum autorki

reklama

Grzejnik Cafe odlicza dni do startu Mistrzostw Świata w
Piłce Siatkowej Mężczyzn. Lokal zaprasza wszystkich do
wspólnego kibicowania siatkarskim drużynom, bowiem
od 30 sierpnia do 21 września pokaże na wielkim ekranie
wszystkie spotkania.
Atmosferę rozkręcą specjaliści od dopingu, nie zabraknie
też narodowych barw.
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Zabawa rozpocznie się 30 sierpnia o godz. 19.00, przy
ul. Szpitalnej 8.
Na pierwszych 10 osób, które tego dnia przyjdą do
Grzejnika z aktualnym wydaniem Przeglądu Lokalnego, czeka niespodzianka.
Zapraszamy!
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Zabawa pod tęczą
KNURÓW. XIII FESTYN PARAFIALNY

Kapryśna aura nie przeszkodziła knurowianom w dobrej zabawie
podczas XIII festynu parafialnego. Wielu z nich nie szczędziło grosza na
wsparcie m.in. zdolnej młodzieży

Chętni do przetestowania symulatora
zderzeniowego ustawiali się w kolejce
Obecność gliwickiej drogówki sprawiła
najmłodszym wielką frajdę

Joachim Machulik i Tomasz Rzepa
powitali uczestników festynu...
... a tych, mimo kapryśnej pogody, nie
brakowało

8

Tego dnia chyba wszystkie modły
i prośby kierowane były w jednej
tylko intencji – niech wyjrzy słońce,
by festyn nie przepadł z kretesem.
Po południu nie było śladu wielkiej
chmury. Za to na boisko Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 7 przybyły
tłumy, chcące łączyć przyjemne z
pożytecznym. Od lat bowiem dochód
z festynu wspiera Parafialny Fundusz
Stypendialny, działalność misyjną
oraz rodziny w trudnej sy tuacji
materialnej.
Organizatorzy, czyli paraf ia
Matki Bożej Częstochowskiej oraz
wspólnota rodzin Domowego Kościoła Ruch Światło-Życie, jak zwykle
zadbali o szereg atrakcji. Były gry i
zabawy dla dzieci, pokazy strażackie
przygotowane przez JRG Knurów,
losy szczęścia, łakocie dla łasuchów,
a przede wszystkim pączki z niespodzianką, które wzbudzały największe
zainteresowanie. Kto poczuł nieoczekiwane burczenie w brzuchu, mógł
posilić się m.in. grochówką, kiełbasą
z rożna i innymi daniami na ciepło.
- Atmosfera jest wspaniała, swojska, tak naprawdę wszyscy się tutaj
znamy chociażby z widzenia – zachwalał pan Łukasz z Knurowa. - No
a pączki przepyszne i do tego z niespodzianką. Mój znajomy właśnie wygrał

suszarkę do włosów, może sam z niej
nie skorzysta, ale na pewno komuś
sprezentuje.
Na scenie wystąpiły gwiazdy
estrady: zespół Bajery i Andrzej
Rybiński. Nie zabrakło też artystów
z Knurowa: Sylwii Lipki, Adama
Sobierajskiego i zespołu Jack Band.
Policjanci z Wydziału Ruch Drogowego KMP w Gliwicach udostępnili symulator zderzeniowy - urządzenie pozwalające poczuć, co się
dzieje podczas zderzenia przy prędkości 7km/h, oraz sprzęt sprawdzający szybkość reakcji w sytuacjach
zagrożenia.
- Czułam nieprzyjemny ucisk w
klatce piersiowej – dzieliła się odczuciami jedna z kobiet.
- Nie spodziewałam się aż takiego szar pnięcia. R zeczywiście
odczuwa się to zupełnie inaczej niż
ogląda – mówiła druga.
Deszcz zaskoczył około godziny
18.00. Był na tyle rzęsisty, że kontynuacja festynu stała pod znakiem
zapytania. Na szczęście dźwiękowcy
skutecznie zabezpieczyli sprzęt nagłaśniający i zabawa mogła trwać
dalej.
Joachim Machulik z Domowego
Kościoła, proboszcz Jan Buchta oraz
prezydent Adam Rams przywitali fe-

Pączki z niespodzianką
były grzechu warte

stynową wspólnotę. - To wspaniałe, że
przyszliście tutaj nie tylko się pobawić,
ale i wesprzeć tak ważne inicjatywy.
Oby nie wypalił się w nas ten zapał
– pokładał nadzieję w parafianach
ksiądz Buchta.
Prezydent Adam Rams uznał, że
deszcz był dodatkową atrakcją wydarzenia, zapewne w myśl powiedzenia
mokry deszczu się nie boi: - Bo choć
trochę zmokliśmy, to chroniąc się pod
namiotami, czułem, że tworzymy
razem niezwykłą wspólnotę.
Tekst i foto: bs

Joachim
Machulik,
odpowiedzialny za
przygotowanie
fe s t ynu:
- Dziękuję
w imieniu organizatorów, ks. proboszcza Jana Buchty, wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie
i prace na festynie, a prezydentowi
Ramsowi za honorowy patronat.
Serdeczne podziękowania kieruję
do wielu sponsorów. Mają wielki
udział w tym, że impreza o wymiarze charytatywnym od lat odbywa
się w Knurowie.
Pogoda sprawiła, że dochód w
tym roku jest mniejszy, niespełna
8 tys. zł. To, co udało się zebrać,
zostanie przeznaczone na wcześniej zakładane cele. Wdzięczni
jesteśmy za dobry czas, w którym
nie brakło trudności. Z niektórymi,
jak chociażby z nagłośnieniem,
udało się uporać po kilkunastominutowej przerwie spowodowanej
deszczem. Wielka w tym zasługa
akustyków na czele z Danielem
Ślósarczykiem.

Proboszcz Jan Buchta oraz Barbara i Adam Ramsowie rokrocznie
wspierają festynowe dzieło
Sponsorzy festynu parafialnego
Urząd Miasta – Prezydent Adam Rams, Centrum Kultury - Knurów, Pieczywo u „Zbyszka”, KOMART, Centrum Języków
Obcych Focus – Anna Rams-Gulczyńska, Zakład Fotograficzny AiP Barchańscy, Zakład Optyczny - Celina Trzaska,
Złotnictwo Marek Starościk, Pracownia Złotnicza Barbara Cyprys, Księgarnia „Merkury”, Hurtownia „Lampart”, ZZG
KWK „Knurów”, NSZZ „Solidarność” KWK Knurów, PKO-Bank Polski-oddział Knurów, Protos, Pracownia Jubilerska Ewa
Pietroszek, MAR-MEDICA ul. Witosa 31/A, Dariusz Bednarczyk - Zakład Zegarmistrzowski, Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Kwiaciarnia „Pasja”, SKOK o/Knurów, Bank B.G.Ż. o/Knurów, KWK „Knurów-Szczygłowice”,
Elżbieta Szczepanik, Sklep Sisters, Sklep „Amper”, MOSiR- Knurów, Kwiaciarnia „LOTOS”, Ewa Jurczyga, Apteka „Za
grosze” ul.1 Maja 70, Cukiernia T. Czech, Foto – Color K. Kroczyk, Sklep Odzieżowy „Alicja”, Salon Fryzjerski – Ilona Krzemińska, Salon Fryzjerski Damsko-Męski Agata Kaleta, Laboratorium Analityki Medycznej dr.n.med. Joanna
Świerczyna, Firma Handlowa Roman Szczepanik i Grzegorz Gąsiorowski Sp.Cywilna Knurów ul.Witosa 17, Drogeria
„Ziaja”, VIVANTI- „Złoty Kurczak” Knurów, Gumiland - M. Nowosielska, Matysik Roman, miejski portal informacyjny-miastoKnurów.pl, Kwiaciarnia „ U Basi”, Sklep „ELEKTOR”, Fryzjerstwo Męskie Helena Głodzik, Sklep spożywczy
„Domino”, Bank „ING”, Restauracja „Mała Toscania”, Zakład Fryzjerski Ela Szczepańska, S.C. Cukiernia – Lodziarnia
Warzecha –Knurów, Sklep Przemysłowy Sylwia, F.H.U. Maria Brzyska, Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o. Gliwice,
TIM III Knurów, Studio Urody „Chantal”, Salon Fryzjerski „Alicja”, Sawa-Spółka Cywilna Knurów, Sklep Papierniczy
„Oferta”, Optyka Fijołek-Maria Fijołek, Sklep papierniczy „Vacat”, Sklep „Ty i Ja”, „Intermarche”, Rezner AGD, Restauracja Dolce-Vita- Adrian Kopernik, Kwiaciarnia „Avangarda” Mirella Sosinka, „Słodki Domek” Sandra Adamek
Knurów al.Lipowa 6.
Patroni medialni: Przegląd Lokalny, TV kablowa Waldex, miejski portal informacyjny-miastoKnurów.pl, Agencja
informacyjno-reklamowa arttelekom. Arkadiusz Łyko, Gość Niedzielny, Knurowianin.pl.
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PILCHOWICE. XV DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Rolnik to jest gość!

Wicewojewoda śląski Andrzej Pilot i sekretarz miasta Piotr Dudło
z dożynkowym bochnem chleba

Putina się nie boimy, wszystkie jabłka przerobimy!
- deklarowali rolnicy z gminy Pilchowice podczas XV
Dożynek Wojewodztwa Śląskiego. Takie podejście
spodobało się ministrowi rolnictwa Markowi
Sawickiemu
Na dwudniowe święto plonów
złożyło się wiele wydarzeń. W sobotę,
23 sierpnia, organizatorzy przygotowali kilka imprez. Rano odbył się
IV Uliczny Bieg im. ks. Konstantego
Damrota, który co roku promuje
zdrowy styl życia. Po południu oglądać było można wystawę maszyn
rolniczych. Tego dnia odbył się także
Festiwal Miodu. Była to smakowita
prezentacja pasiek i pszczelarzy z
terenu działania Spichlerza Górnego
Śląska, połączona z degustacją miodu. Najmłodsi mogli wziąć udział w
warsztatach rękodzielniczych, grach i
zabawach. Przeprowadzono też konkurs „Najlepsza pasieka Spichlerza
Górnego Śląska”, w którym I miejsce
zajęli Albert i Adam Wienchol z
Leboszowic (pisaliśmy o nich przed
tygodniem). Wieczór zakończyła
zabawa taneczna z Janiną Liberą oraz
zespołem Mariola i Piotr.
Niedzielne uroczystości otworzyła w kościele pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Pilchowicach msza
św. dożynkowa konsekrowana pod
przewodnictwem ks. biskupa Jana
Kopca, ordynariusza Diecezji Gliwickiej. Wcześniej biskup poświęcił
ustawione przed świątynią korony
dożynkowe.
Po mszy na boisko sportowe LKS
Victoria Pilchowice ruszył barwny
korowód, w którym można było zobaczyć m.in. piękne korony, scenki

rodzajowe, jeźdźców na koniach,
prezentacje gospodarstw rolnych i
agroturystycznych.
Korowód podziw ia li licznie
zebrani mieszkańcy Pilchowic i
przyjezdni. Wśród gości byli m.in.
eurodeputowany Janusz Korwin-Mikke, marszałek Senatu RP Maria
Pańczyk-Pozdziej, poseł do Sejmu
RP Krystyna Szumilas, wicewojewoda śląski Andrzej Pilot, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak
oraz członek Zarządu Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa.
W części oficjalnej uroczystości nastąpiło tradycyjne przekazanie bochnów chleba. Starostowie dożynek
wręczyli włodarzom województwa,
powiatu i gmin chleb wypieczony
z tegorocznych zbiorów prosząc,
by nigdy go nie zabrakło i by był
sprawiedliwie dzielony. Chleb dla
Knurowa odebrał sekretarz miasta
Piotr Dudło.
Honorowy patronat nad imprezą
objął minister rolnictwa Marek Sawicki. Mówił m.in. o problemach, z
jakimi boryka się obecnie rolnictwo
oraz o unijnym wsparciu dla tej gałęzi
polskiej gospodarki. Podziękowania
rolnikom za ich ciężką pracę złożyli
marszałek Mirosław Sekuła, starosta
Michał Nieszporek, wójt Pilchowic
Joanna Kołoczek-Wybierek i prezes
Śląskiej Izby Rolniczej Roman Wło-

Poczucie humoru nie opuszczało rolników
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darz. Następnie wręczone zostały
odznaczenia rolnicze „Zasłużony dla
rolnictwa” oraz „Odznaki Honorowe
za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Z rąk przewodniczącego Sejmiku
Województwa Śląskiego Andrzeja
Gościniaka i marszałka Mirosława
Sekuły Odznaki Honorowe odebrali: bp Jan Kopiec, Powiat Gliwicki,
Gmina Pilchowice, Stowarzyszenie
Hobbystów Drobnego Inwentarza w
Wilczy, starosta gliwicki Michał Nieszporek oraz wicestarosta gliwicki
Waldemar Dombek. Nagrodzono też
zwycięzców konkursów na Koronę
Dożynkową, Miniaturę Korony Dożynkowej, na scenki rodzajowe „Nie
daj się wkręcić” (organizowanego
przez KRUS) oraz na najpiękniejsze
mostki dożynkowe na trasie korowodu. Za najpiękniejszą uznana została
korona przygotowana przez sołectwo
Nieborowice, która reprezentować
będzie Województwo Śląskie na
Dożynkach Prezydenckich w Spale.
Po części of icja lnej rozpoczęło
się radosne świętowanie, na które złożyły się występy Mażoretek
z Gminnego Ośrodka Kultury w
Pilchowicach, Jurajskiej Kapeli Ludowej, zespołu Arkadia Band, kabaretu Formacja Chatelet i koncert
Mirosława Jędrowskiego. Dodatkową atrakcją dożynek był m.in.
Piknik Zbożowy, zorganizowany
przez Śląską Izbę Rolniczą. Imprezę

Wydarzeniu patronował minister Sawicki.
Na zdjęciu ze starostami dożynek: Kariną
Garczorz i Stefanem Bondzą
W tradycyjnym pochodzie z koronami wzięły
udział m.in. gospodynie z Gierałtowic

uświetnił pokaz sztucznych ogni.
Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili Karina Garczorz oraz
Stefan Bondza. Pani Karina od 2003
r. prowadzi wspólnie z mężem Jerzym wzorowe gospodarstwo rolne
położone w Pilchowicach, zaś pan
Stefan ma modelowe gospodarstwo w
sołectwie Wilcza, przy prowadzeniu

którego pomaga mu małżonka Lidia.
Organizatorami XV Dożynek Województwa Śląskiego w Pilchowicach
byli: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Powiat Gliwicki,
Gmina Pilchowice i Śląska Izba
Rolnicza.
/sisp/, /g/, foto: Bogusław Wilk

Pogoda i frekwencja dopisały
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rozmaitości

rozrywka nr 35

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Dominik Trygar

Zoﬁa Mitura z Leszczyn

ur. 4.08.2014 r., 3250 g, 52 cm

Filip Szymanowski z Knurowa
ur. 4.08.2014 r., 2870 g, 51 cm

Mieszko Skiba z Gliwic

ur. 20.08.2014 r., 3780 g, 56 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).
Wśród autorów prawidłowych odpowie-

Olivier Romanów z Knurowa

ur. 4.08.2014 r., 3470 g, 53 cm

Zoﬁa Głowacka z Knurowa

ur. 5.08.2014 r., 3100 g, 51 cm

Jakub Szurgot z Knurowa

ur. 24.08.2014 r., 3080 g, 52 cm

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 33/2014 brzmiało: „BIESIADA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje MARIA DUSZA. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Piotr Palenga z Knurowa

Wojciech Palenga z Wilczy

ur. 21.08.2014 r., 3850 g, 56 cm

ur. 21.08.2014 r., 3080 g, 53 cm

Anita Czaja z Paniówek

Karolina Suchanek z Knurowa

28.08.2014 r.
CZWARTEK

35

Kinder Bueno zaprasza na Bueno
Czwartki
Wakacje Mikołajka
- godz. 10.00, 17.00
Epicentrum
- godz. 19.00

29.08.2014 r.
PIĄTEK
Wojownicze żółwie ninja w wersji 2D DUBBING
- godz. 10.00,16.00
Wojownicze żółwie ninja 3D
DUBBING
- godz. 18.00
Lucy
- godz. 20.00
30.08 - 3.09.2014 r.
SOBOTA- ŚRODA
Wojownicze żółwie ninja 2D
DUBBING
- godz. 16.00
Wojownicze żółwie ninja 3D
DUBBING
- godz. 18.00
Lucy
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

10

ur. 26.08.2014 r., 3660 g, 54 cm

ur. 26.08.2014 r., 3300 g, 54 cm

PILCHOWICE

Kino pod gwiazdami
Pierwsze w historii Pilchowic
kino plenerowe już 30 sierpnia.
Na ekranie hit ostatnich miesięcy- komedia z Sandrą Bullock
„Gorący towar”. Ekran stanie w
parku przy ul. Damrota, wejście
od strony targowiska. Seans roz-

pocznie się o godzinie 20. Organizatorami kina pod gwiazdami
są Stowarzyszenie Pilchowiczanie
Pilchowiczanom i Stowarzyszenie
Mieszkańców „Siedem”. Wstęp
wolny.
jb
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LUBLINIEC. KNUROWIANIE WZIĘLI UDZIAŁ W X BIEGU KATROŻNIKA

Zmieszani z błotem, ale szczęśliwi
To zabawa dla twardzieli, którzy nie boją się wyzwań
i ekstremalnych warunków. Wśród uczestników Biegu
Katorżnika było troje knurowian: Aleksandra Surdel,
Dawid Stolarek i Krzysztof Piliszek
– wspomina Dawid Stolarek, na co
dzień instruktor pływania w sekcji
TKKF Szczygłowice.
Podobne odczucia miał Krzysztof
Piliszek: - Bieg dostarcza niesamowitych wrażeń, jest też perfekcyjnie
przygotowany przez organizatorów.
To niesamowita przygoda oraz walka
z żywiołem.
Katorżnik to wymagająca i wycieńczająca przeprawa. Ciekawostką
jest, że w tym roku ukończył go też
niewidomy zawodnik z przewodnikiem.
bs

Foto: Arch. A. Surdel

Zmieszanie z błotem, zmęczeni,
ale dobiegli do mety

Foto: Arch. K. Piliszek

wejściem do ciemnego tunelu. Ale
człowiek wychodzi z tego wszystkiego
pewniejszy siebie, z dumą i odwagą
do pokonywania kolejnych przeszkód,
tym razem w życiu – dodaje nauczycielka.
Knurowianie udowodnili sobie,
że ich organizmy potrafią wiele wytrzymać. Dotarli do mety wycieńczeni, ale z wielkim poczuciem radości
i satysfakcji.
- Katorżnik był naprawdę ciężki,
pod koniec wszystkie części ciała
odmawiały posłuszeństwa, ale umysł
się nie poddał i dotarłem do końca

Foto: Arch. D. Stolarek

Bieg Katorżnika to zawody sportowo-obronne organizowane przez
Wojskowy Klub Biegacza META
Lubliniec, Jednostkę Wojskową
Komandosów, miesięcznik „Polska
Zbrojna” oraz Maratony Polskie PL
pod honorowym patronatem Szefa
Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Dochód z wydarzenia trafia na cele
charytatywne. Co roku Nadleśnictwo Lubliniec jak magnes przyciąga
tłumy zapaleńców kochających ekstremalny sport.
Imprezę rozpoczyna kultowa
konkurencja - „Ucieczka skazańców”. Po niej uczestnicy podzieleni
na grupy startują w godzinnych odstępach czasu. Bieg nie przypomina
spokojnego joggingu. To kwintesencja wysiłku i skrajnego wyczerpania.
Ciągnącą się przez 10 km trasę trzeba
pokonać biegnąc, wpław, czołgając
się, brodząc w błocie i bagnie i pokonując wymyślne przeszkody. I tak aż
do upragnionej mety.
Kondycja jest tu niezbędna. Na
szczęście zapisy odby wają się w
styczniu, więc do sierpnia jest sporo
czasu, by dobrze się przygotować.
W tegorocznym biegu wzięło
udział 1219 osób, a ukończyło go
1190.
- Śledziliśmy stronę internetową
Katorżnika uważnie, by móc od razu
się zapisać... udało się, a po 4 minutach nie było już miejsc – wspomina
Aleksandra Surdel, nauczycielka
wychowania fizycznego w knurowskim liceum.
Knurowianka lubi wyzwania.
- Bieg Katorżnika jest wymagający
pod względem siłowym, ale i psychicznym, bo trzeba pokonać rozmaite opory i lęki, na przykład przed

Nagrodą za ukończony bieg jest
stalowa podkowa ważąca 3 kg

Radość i satysfakcja po ponad
dwugodzinnej przeprawie nie ma granic...

fotomigawka

Nie boją się zmęczenia i obolałyc h nóg- kilkadziesiąt osób
z parafii Cyryla i Metodego wyruszyło w poniedziałek na parafialną pieszą pielgrzymkę do
Częstochowy. Na Jasną Górę wejdą
28 sierpnia. Do przejścia mają prawie 100 kilometr ów, m.in.
czeka ich wędrówka przez Jurę
Krakowsko-Częstochowską. - To już moja 7 pielgrzymka,
więc można powiedzieć, że jestem
weteranką - usłyszeliśmy od pani Aleksandry.

Pielgrzymi podkreślali, że idą prosić o zdrowie dla rodzin
i pomoc w rozwiązaniu problemów.
- Każdy niesie swoją intencję w sercu - zaznaczali parafian
ie.
Udało nam się uchwycić grupę pielgrzymkową tuż przed
wyruszeniem w drogę. - Jeszcze
jesteśmy ładni, czyści i pachnąc y - śmiał się jeden z pielgrzy
mów. - I przede wszystkim to
pewnie ostatnie chwile, kiedy nic nas nie boli!

Tekst i foto: Justyna Bajko
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ogłoszenia
MOTORYZACJA

HANDEL I USŁUGI
50 000 rata 889 zł Tel. 32 423 56 17

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

29-35/14

Azbest – dofinansowanie do demontażu
i utylizacji. Tel. 792 013 569

27-35/14

30-40/14

Brukarstwo. Tel. 601 472 791

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo
i inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
27-35/14

21-45/14Y

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

19-35/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

23-39/14

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

31-40/14

1/14-odw.

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

28-52/14

SPRZEDAM

D o c i e p l e n i a b u d y n kó w, e l ewa c j e.
Kompleksowe remont y pomieszczeń.
Tel. 665 639 146

Sprzedam fotelik samochodowy/nosidełko firmy CHICCO 0 -13 kg. Stan
idealny! Cena 130 zł. Tel. 696 444 726,
608 879 429

30-35/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

29-35/14Y

3-52/14

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

1-35/14

w w w.BRUK ARST WOGLIWICE .pl
Tel. 502 611 988, 509 962 089

8-48/14

Sprzedam działkę budowlaną 12,5 a Knurów-Krywałd. Tel. 507 925 080, 513 661 470

Spr zedam M -3 na pier wszym piętr ze
na 1000-leciu, 115 tys. Tel. 664 257 601
Expert
35/14

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia 1-pokojowe. Tel. 662 119 825
(wieczorem)

35/14

Do wynajęcia mieszkanie 26 m 2, III p.,
Knurów, ul. K. Wielkiego. Tel. 515 266 930

34-37/2014

Działka Knurów Wilsona, 960 m2, 120 tys.
Tel. 880 536 784

34-37/14

Kupię lokal pod
Tel. 602 396 366

działalność.

Sprzedam M-3, 43 m2, II p., ul. Kapelanów
Wojskowych. Po remoncie. Cena do negocjacji. Tel. 692 462 504
35/14

Sprzedam M-3, czwarte piętro, po remoncie, 155 tys. Tel. 664 257 655 Expert

35/14

Sprzedam M-4, 54 m , IV p., ul. Kapelanów
Wojskowych. Po remoncie. Cena do negocjacji. Tel. 692 462 504
2

35/14

Spr zedam mieszkanie 2- pokojowe
37,5 m2, ul. Kochanowskiego w Knurowie.
Tel. 600 903 240

30/14-odw.M

35-36/14

Mieszkanie do wynajęcia w Gliwicach
48 m2, 2 pokoje. Tel. 517 120 769

Sprzedam mieszkanie 47,80 m2, 2 pokoje,
II piętro, WP II. Nie wymaga dużego wkładu
finansowego. W przedpokoju duża, rozsuwana szafa. Blisko przystanek, żłobek,
przedszkole, szkoła. Tel. 662 779 722

32-35/14

Sprzedam dom w Gierałtowicach do remontu, 148 tys. Tel. 664 257 655 Expert
35/14

Sprzedam dom. Tel. 508 192 750

30-35/14

35/14

Spr zedam rozbudowany, nowoczesny
domek fiński 485 tys. Tel. 664 257 601 Expert
35/14

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Knurów informuje, że przyjmowane są WNIOSKI
MIESZKAŃCÓW o odbiór odpadów zawierających AZBEST
pochodzących z demontażu pokryć dachowych i elementów elewacji
obiektów budowlanych stanowiących własność osób ﬁzycznych
lub znajdujących się w zasobach Gminy Knurów.
Jednocześnie informujemy, że odbieranie azbestu odbywa się
na identycznych zasadach jak w latach ubiegłym.
Potrzebę odbioru azbestu z nieruchomości należy zgłosić w UM
Knurów przed jego zdjęciem z obiektu budowlanego na przygotowanym w tym celu formularzu wniosku.
Szczegółowe informacje co do obowiązujących zasad odbioru
odpadów, oraz formularz wniosku są dostępne w UM Knurów pok.
025 (tel. 32 339 22 14) lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl. w zakładce „Jak załatwić
sprawę w urzędzie” / „Sprawy Referatu ds. Odpadów Komunalnych”.

OGŁOSZENIE
od dnia 4 sierpnia (poniedziałek)
Biblioteka Główna oraz Filia nr 2
zapraszają Czytelników
do zastępczych pomieszczeń
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 (I piętro).
Do dyspozycji Czytelników
będzie literatura piękna dla dorosłych, młodzieży
oraz dzieci.
SIERPIEŃ - godziny otwarcia
Biblioteka Główna
Filia nr 2
8.00 – 16.30
8.30-16.30
Soboty i niedziele – zamknięte
12
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35-36/14

Angielski. Tel. 792 237 177

33-48/14

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849
33-37/14

SZUKAM PRACY
Emeryt – złota rączka szuka pracy dorywczej (niewymagającej dźwigania – stopień niepełnosprawności umiarkowany).
Tel. 604 775 450

23/14-odw.

Emeryt (stopień niepełnosprawności umiarkowany) poszukuje pracy w charakterze
stróża. Tel. 604 775 450
23/14-odw.

Emerytka szuka pracy mycie okien, sprzątanie. Tel. 793 953 727
15/14-odw.

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727

15/14-odw.

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399
6/14-odw.

O piekunka do dziec ka z wieloletnim
doświadczeniem lub do osoby starszej
(certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666
13/14-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666
13/14-odw.

Szukam pracy posiadam auto dostawcze
Fiata Ducato Max lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

25-odw.

Ślusarz, suwnicowy, uprawnienia na wózki
widłowe – szuka pracy. Tel. 698 418 129

35-52/14

DAM PRACĘ
Firma Komstal zatrudni Panią na stanowisko asystentki. Praca na zastępstwo.
CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
sekretariat@komstal.pl
35-36/14

Możliwe zatrudnienie na stacji Orlen
w Knurowie. CV proszę wysyłać na adres:
sp966@tlen.pl lub dostarczyć na stację.
35-36/14

PFI Sp. z o.o. zatrudni osobę z podstawowymi umiejętnościami szycia na
maszynach. Przeszkolimy osobę do stanowiska pracy. Tel. 32 239 59 98 Knurów,
ul. Szpitalna 8
34-36/14

PRACA - TELEMARKETING – GLIWICE.
Tel. 505 919 966

35-39/14

Samodzielnego mechanika zatrudnię
– Warsztat Samochodow y DZS Auto.
Tel. 532 097 017
33-35/14

Zatrudnię pielęgniarkę do opieki długoterminowej oraz pielęgniarkę szkolną.
Tel. 600 023 547, 660 311 766

34-36/14
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współpracować będzie z Miejską Szkołą Podstawową nr 2, do
której uczęszcza 120 pływaków.
Cytowany wcześniej Dariusz Brachaczek poinformował nas, że treningi pływackie
odbywać się będą nie tylko na
basenach administrowanych
przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Każda z gr up
raz na dwa tygodnie będzie
mieć zajęcia w hali, a ponadto
dziewczęta i chłopcy, którzy
reprezentują sekcję na zawodach, rozpoczną współpracę
z psychologiem sportowym.
Tego typu współ praca ma
pomóc młodym sportowcom
jeszcze lepiej przygotować się
do startów, osiągnąć kolejne
sukcesy i łatwiej znieść ewentualne niepowodzenia.
Od początk u ist nienia
sekcji, jednym z elementów
cyklicznej rywalizacji, która
jest równocześnie okazją do

sprawdzenia aktualnej formy
pływaków, są zawody Grand
P r i x K nu rowa. Wia domo
już, że w nowej edycji mieć
będziemy do czynienia z kilkoma nowinkami. – Dzisiaj
mogę powiedzieć, że pracujemy nad zmianą formuł y
tych zawodów. Wprowadzimy
zmianę st ylów pływackich
i zaprosimy do rywalizacji
kluby z ościennych miast. To
powinno uatrakcyjnić zawody, które adresowane będą
do uczniów szkół podstawowych – to jeszcze raz Dariusz
Brachaczek, który dodaje,
że plan na nowy sezon jest
prosty: powalczyć o medale
mistrzostw Polski!
Wr a c a j ą c j e s z c z e d o
G r a n d P r i x K n u r ow a t o
pierwsza edycja odbędzie się
w październiku bądź listopadzie.

Treningi w Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice zaowocowały już
wieloma sukcesami, ale równie ważny jest uśmiech na twarzach
najmłodszych kandydatów na sportowców

PiSk

Foto: Piotr Skorupa – archiwum

Za kilka dni w szkołach
zabrzmi pierwszy dzwonek
po wakacyjnej labie, a wraz z
inauguracją roku szkolnego,
przygotowania do nowego
sezonu rozpoczną członkowie Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice.
- Rzeczywiście to już ostatnie dni wakacji i od 1 września
ruszamy z treningami – przyznaje Dariusz Brachaczek,
kierownik sekcji. – Obecnie
zrzeszamy 270 dziewcząt i
chłopców, którzy podzieleni są
na 13 grup. Kadrę trenersko-instruktorską tworzą: Sebastian Dąbrowski, Grzegorz
Skopek, Ola Podsiadło, Dawid
Stolarek, Małgorzata Rzepka
i Mateusz Szumichora, a w
razie potrzeby są wspierani
przez Katarzynę Gaik i Grzegorza Piontka.
Podobnie, jak w poprzednich sezonach, Sekcja Pływacka

Foto: Archiwum AKB

Treningi?
Nie tylko w wodzie

Gośćmi arcybiskupa Skworca byli
Zbigniew Kopszak, Czesław Nowak
i Leszek Kałuża

KNURÓW, KATOWICE

Arcybiskup też biega
- Dużo spaceruję, nieraz też biegam...
choć tylko na treningowej bieżni
– przyznał się arcybiskup Wiktor Skworc
podczas spotkania z przedstawicielami
Amatorskiego Klubu Biegacza
- Kto by pomyślał. Arcybiskup też jest biegaczem-amatorem takim jak my – kręci
głową prezes AKB Czesław
Nowak. – Zdradził nam, że
przebiega do 5 km. A to niełatwe po automatycznej bieżni.
Do spotkania doszło w
ubiegły czwartek w Katowicach. Czesław Nowak, Leszek
Kałuża i Zbigniew Kopszak
byl i gość m i a rcybisk upa
Skworca.
- Kilka tygodni temu poprosiliśmy ks. Łukasza Dziurę,

kapelana metropolity katowickiego, o spotkanie z arcybiskupem – mówi Nowak.
– Obiecał, że oddzwoni. I
uczynił to zaskakując nas miłą
wiadomością o zaproszeniu na
spotkanie.
- Metropolita to niezwykle
uśmiechnięty i sympatyczny
człowiek – przekonuje Zbigniew Kopszak. – Z ogromnym
zainteresowaniem wsłuchiwał
się w nasze opowieści o wielkanocnej pielgrzymce biegowej
do Rzymu i Monte Cassino.

- Duże wrażenie na nas
zrobił pierścień, który arcybiskup otrzymał od papieża
Jana Pawła II – dodaje Leszek
Kałuża. – W czasie tej rozmowy wątków z naszym, polskim
papieżem nie brakowało.
- Otrzymaliśmy błogosławieństwo i życzenia spełnienia naszych zamierzeń – mówi
Czesław Nowak. – Chęci i
wiary, że się udadzą na pewno
nam nie zabraknie.
/bw/

informacja
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IV liga

Klasa okręgowa

Aż siedem bramek straciły
nasze drużyny - Concordia
Knurów i Jedność Przyszowice - w meczach z rywalami,
którzy jeszcze kilka miesięcy
temu tylko marzyli o grze w
4. lidze.
W grupie I doszło do pojedynku niepokonanej Concordii z Polonią Poraj, która nie
miała jeszcze na koncie zwycięstwa. Po 90 minutach meczu w powiecie myszkowskim
okazało się, że knurowianie
muszą po raz pierwszy w tym
sezonie przełknąć gorycz porażki, a gospodarze - również
po raz pierwszy - mogą cieszyć
się z wygranej.
W Przyszowicach przed
meczem trzeciej kolejki wielu
kibiców przypominało stare
powiedzenie - do trzech razy
sztuka. To właśnie trzecia
próba zdobycia pierwszych w

tym sezonie punktów miała
okazać się szczęśliwa. Rzeczywistość okazała się brutalna i
piłkarze Jedności po raz trzeci
schodzili z boiska pokonani.
Tym razem lepszy okazał się
beniaminek z Bełku, który zaaplikował drużynie z naszego
terenu cztery bramki.
Trenera Jedności musi
martwić nie t ylko zerowe
konto punktowe, ale również
liczba traconych goli. Każdy
dotychczasow y rywal drużyny z gminy Gierałtowice
strzelał jej cztery bramki (0:4
z Drzewiarzem Jasienica, 2:4
z Krupińskim Suszec, 2:4 z
LKS-em Bełk).
Wczoraj 4-ligowcy ponownie wybiegli na boisko, a
do wydarzeń z czwartej kolejki
wrócimy na naszych łamach
za tydzień.
Piotr Skorupa

Splash

Splash, czyli nowy hit internetu, a konkretnie portali
społecznościowych, gdzie można zobaczyć krótkie filmiki
przedstawiające osobę, która
oblewa się kubłem wypełnionym zimną wodą. Zabawa
ma charakter towarzyski, ale i
charytatywny, bo osoba, która
oblewa się wodą nominuje do
tego zadanie znajomych. Gdy
ci zadania nie wykonają, w
zamian zapraszają tych, którzy
ich nominowali na obiad bądź
dokonują wpłaty na wybrany
cel charytatywny.
Śledząc ostatnie wyniki
niektórych naszych drużyn,
można odnieść wrażenie, że
rywale wylali na naszych nie
jeden, ale kilka kubłów lodowatej wody.
Przykład numer 1: beniaminek IV ligi - Polonia Poraj
wykazuje się niegościnnością
w stosunku do Concordii i bez
kompleksów trzy razy dziurawi
knurowską obronę, odnosząc
pierwsze w tym sezonie zwy-

3. KOLEJKA, GRUPA II:
LKS Bełk - Jedność Przyszowice 4:2, GKS Radziechowy
Wieprz - Unia Racibórz 2:0,
Unia Turza Śląska - Drzewiarz Jasienica 0:1, Czarni-Góral Żywiec - Szczakowianka Jaworzno 3:1, GKS
II Katowice - Forteca Świerklany 0:1, Podlesianka Katowice - Gwarek Ornontowice
1:3, GTS Bojszowy - Górnik
Pszów 5:2, Krupiński Suszec
- Iskra Pszczyna 1:3.

1. Forteca
2. Drzewiarz
3. Iskra
4. Krupiński
5. Bojszowy
6. GKS II
7. Bełk Pszów
8. Czarni
9. Radziechowy
10. Góral
11. Gwarek O.
12. Szczakowianka
13. Turza Śląska
14. Racibórz
15. Podlesianka
16. Jedność

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Zza biurka

9
9
6
6
6
6
6
6
4
3
3
2
2
1
0
0

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
30 sierpnia, godz. 17
Czarni II Sosnowiec - Wilki Wilcza

4. LIGA, GRUPA I
cięstwo.
Przykład numer 2: przed
sierpniowym śmigusem dyngusem trudno uciec piłkarzom
z Przyszowic, którzy w każdej
kolejce przyjmują od rywala
obfite lanie i po trzech seriach
spotkań są na dnie ligowej
tabeli.
Przykład numer 3: rolę
tonącego w lodowatej wodzie
odgrywają też zawodnicy Tempa Paniówki, których spotkały
już trzy zimne prysznice.
Przykład numer 4: „burzy”
nie przetrwał Orzeł Stanica,
którego działacze wycofali z
rozgrywek.
Sport ma to do siebie, że
nie znosi monotonii, dlatego
dziś wygrywają jedni, a jutro
drudzy. I tylko Orła ze Stanicy
żal, bo wycofanie z rozgrywek
odbiera mu szanse na choćby
jedno skromne zwycięstwo. Pozostali powinni w miarę szybko
złapać za kubeł z wodą i ruszyć
na rywala.

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

Piotr Skorupa

Jacek Wiśniewski
w roli asystenta

3. KOLEJKA, GRUPA I:
Polonia Poraj - Concordia Knurów 3:1
1:0 Prusko 3’, 2:0 Opeldus 68’ (rzut karny), 2:1 Krzysztoporski
70’ (głową), 3:1 Ścisłowski 85’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Krzysztoporski, Mikulski, Jaroszewski (żk),
Maciejewski 55’ Spórna, Żyrkowski, Rozumek 78’ Wie1. Ruch
9
liczko, Bączkiewicz 85’ Pie2. Grodziec
6
trasz, Gajewski, Modrzyński
3. Unia
6
55’ Mawo.
4. Polonia
5
Fortuna Gliwice - Pilica Ko5. Kamienica Polska
5
niecpol 2:1, Gwarek Tarnow6. Gwarek T.G.
5
skie Góry - MLKS Woźniki
7. Sarmacja
4
1:1, Raków II Częstochowa
8. Zieloni
4
9. Concordia
4
- Sarmacja Będzin 3:4, Unia
10. Przyszłość
4
Ząbkowice - RKS Grodziec
11. Raków II
4
1:2, Zieloni Żarki - Slavia
12. Fortuna
3
Ruda Śląska 3:0, Ruch Ra13. Slavia
3
dzionków - Przyszłość Cio14. Woźniki
2
chowice 3:0, Górnik Piaski 15. Pilica
1
LKS Kamienica Polska 1:2.
16. Górnik
0

30 sierpnia, godz. 17
Górnik Piaski - Concordia Knurów
3 września, godz. 17
Concordia Knurów - MLKS Woźniki

4. LIGA, GRUPA II
31 sierpnia, godz. 17
Unia Turza Śląska - Jedność 32 Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA II
30 sierpnia, godz. 17
Wilki Wilcza - LKS Nędza
AKS CEZ ELCHO Wyzwolenie Chorzów - Tempo Paniówki

KLASA A
30 sierpnia, godz. 17
Gwiazda Chudów - MKS Zaborze
Orły Bojszów - Naprzód Żernica
Społem Zabrze - Jedność 32 II Przyszowice
3 września, godz. 17
Zryw Radonia - Gwiazda Chudów
Naprzód Żernica - Carbo Gliwice
Jedność 32 II Przyszowice - Salveo Drama Kamieniec

KLASA B
30 sierpnia, godz. 17
Piast Pawłów - Victoria Pilchowice
31 sierpnia, godz. 17
Concordia II Knurów - Przyszłość II Ciochowice
3 września, godz. 17
Victoria Pilchowice - KS Bojków
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

Foto: Piotr Skorupa

Lekcja
skuteczności
od beniaminków

20-letni Marcin Leszczyński (z lewej) ma się od kogo
uczyć gry w defensywie. Jacek Wiśniewski rozegrał
przecież niemal dwieście meczów na najwyższym
ligowym szczeblu

Jacek Wiśniewsk i jest
niezwykle barwną postacią
w środowisku piłkarskim,
a sympatię kibiców zyskał
przede wszystkim zaangażowaniem i walką od pierwszej
do ostatniej minuty oraz oryginalnymi wypowiedziami
po meczach, w których jego
zespół nie sprostał zadaniu.
Od kilkunastu miesięcy
pan Jacek broni barw Wilków
Wilcza. Poza tym można go
spotkać na stadionach klubów
występujących na szczeblu
centralnym, gdzie przyjeżdża
w roli skauta Górnika Zabrze. W minionym tygodniu
zakres obowiązków popularnego „Wiśni” powiększył się
o funkcję asystenta trenera
Sławomira Kapcińskiego w
druży nie Górnika Zabrze
3. KOLEJKA:
Wilki Wilcza - MKS Zabrze-Kończyce 5:2, Orzeł Mokre Zuch Orzepowice 1:2, Urania
Ruda Śląska - Wyzwolenie
Chorzów 1:2, KS 94 Rachowice - Sokół Orzesze 3:1,
Wawel Wirek - Czarni Pyskowice 2:1, Energetyk ROW
II Rybnik - LKS 1908 Nędza
2:0, Buk Rudy Wielkie - ŁTS
Łabędy 2:2, Zamkowiec Toszek - Tempo Paniówki 2:0.

występującej w 1. Lidze Wojewódzkiej Juniorów. A w sobotę
ten doświadczony defensor
mógł cieszyć się z kolejnego
zwycięstwa Wilków. Jego koledzy strzelili rywalom aż pięć
bramek. Autorem jednej z nich
był Marcin Leszczyński. 20-latek trafił do Wilków z rezerw
Górnika Zabrze i w meczu z
MKS-em Kończyce zdobył
swoją pier wszą bramkę w
klubie występującym w klasie
okręgowej. Poza nim do siatki
rywali trafiali: Kraska, Stawiarski, Gierczak i Szymura.
Dr u ż y na z Wi lcz y po
trzech kolejkach jest najskuteczniejsza i może pochwalić
się dziesięcioma golami.
O takim dorobku marzą w
Paniówkach. Tamtejsze Tempo przegrało po raz trzeci...
PiSk

1. Energetyk II
2. Zamkowiec
3. Rachowice
4. Wilki
5. Wyzwolenie
6. Zuch
7. Mokre
8. Wawel
9. Nędza
10. Urania
11. Buk
12. Łabędy
13. Czarni
14. Tempo
15. Orzesze
16. Kończyce

9
7
7
6
6
6
6
5
4
4
4
2
1
0
0
0
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sport
Liga Orlika

Klasa A

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KNUROWIE

Tritech Big-Bud
mistrzem Ligi Orlika
Za kończyła się trzecia
edycja Ligi Orlika organizowanej przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Niespodziewanym, ale zasłużonym
zw ycięzcą tych rozgry wek
zosta ła d r u ż y na Tritechu
Big-Bud. Roz st rz yg nięcie
takie jest tym bardziej nieoczekiwane, gdy weźmie się
pod uwagę fakt, iż Tritech był
najmłodszą drużyną w całej
stawce. O sukcesie zespołu
Wojciecha Górk i z adec ydowały w dużej mierze dwa
w ygrane mecze z fawor yzowanym Teamem Stalmet
oraz równy, dobry skład w
ciągu 2 miesięcy zmagań. Nie

można tego powiedzieć o innych zespołach jak Vibovit,
IPA czy Victoria Pilchowice,
które z powodów kadrowych
nie dokończyły rozgrywek i
zostały przesunięte w tabeli
na ostatnie miejsca. Warto
dodać, że królem strzelców
Ligi Orlika został z ogromną przewagą nad rywalami
Przemysław Jędrzejcza k z
ZZ Kadry, strzelec 40 goli,
a najlepszym bramkarzem
zawodnik Teamu Stalmet Damian Maciaszczyk.
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

Naprzód wśród
niepokonanych
Po trzech kolejkach już
tylko Naprzód Żernica jest
na naszym terenie zespołem,
któr y nie doznał porażk i.
Dwie pozostałe drużyny -

Gwiazda Chudów i Jedność 32
II Przyszowice wiedzą już, jak
smakuje zarówno wygrana,
jak i przegrana.
PiSk

2 KOLEJKA:
Stal Zabrze - Gwiazda Chudów 2:1, Gwarek Zabrze - MKS Zaborze 1:1, Carbo Gliwice - Zryw Radonia 2:6, Orły Bojszów - Tęcza
Wielowieś 6:0, Salveo Drama Kamieniec - Sokół Łany Wielkie
1:3, Społem Zabrze - Naprzód Żernica 1:1, Walka Zabrze - Młodość Rudno 5:1, Ruch Kozłów - Jedność 32 II Przyszowice 0:1.

3 KOLEJKA:

Najlepszy strzelec
Ligi Orlika 2014
- Przemysław
Jędrzejczak

Najlepszy bramkarz
Ligi Orlika 2014
- Damian Maciaszczyk
(Team Stalmet)

Tritech Big-Bud - zwycięzcy Ligi Orlika 2014

Zryw Radonia - Gwarek Zabrze 2:4, MKS Zaborze - Stal
Zabrze 3:2, Tęcza Wielowieś
- Carbo Gliwice 1:4, Sokół
Łany Wielkie - Orły Bojszów
5:3, Naprzód Żernica - Salveo Drama Kamieniec 0:0,
Młodość Rudno - Społem
Zabrze 2:1, Jedność 32 II
Przyszowice - Walka Zabrze
5:1, Gwiazda Chudów - Ruch
Kozłów 3:1.

1. Sokół
2. Zaborze
3. Gwarek
4. Młodość
5. Zryw
6. Jedność II
7. Naprzód
8. Drama
9. Gwiazda
10. Kozłów
11. Stal
12. Orły
13. Walka
14. Carbo
15. Społem
16. Tęcza

9
7
7
6
6
6
5
4
3
3
3
3
3
3
1
0

Klasa B

Nie będzie derbów
gminy Pilchowice

12. KOLEJKA Z DNIA 6.8.2014:
Veritax Gumiland - Tritech Big-Bud 6:7 (6:4)
J. Nowosielski 2, R. Nowosielski 2, T. Nowosielski, B. Czopek –
B. Lewandowski 3, M. Kopczyński 2, M. Istel, M. Bylak
żółta kartka: M. Bylak (Tritech Big-Bud).
ZZ Kadra – TKKF Mistral Intermarché 5:4 (3:0)
P. Jędrzejczak 4, A. Majorczyk – Artur Niewiedział 2, M. Cybulski, M. Odrobina, Andrzej Niewiedział
żółte kartki: D. Magnor (ZZ Kadra), M. Odrobina (TKKF Mistral
Intermarché).

13. KOLEJKA Z DNIA 11.8.2014:
Tritech Big-Bud – Vibovit Studio DENIM 6:2 (2:1)
M. Kopczyński 3, K. Idziaszek 2, G. Górka – M. Bagiński, M. Sikora
żółte kartki: B. Lewandowski (Tritech Big-Bud), K. Kijak (Vibovit
Studio DENIM).
Team Stalmet – Veritax Gumiland 6:2 (4:1)
R. Adamowski 3, D. Kraska, D. Kubiak, B. Flis – M. Nowakowski,
R. Dobrzeniecki
żółta kartka: J. Nowosielski (Veritax Gumiland), czerwona kartka: J. Grabowski (Veritax Gumiland).

14. KOLEJKA Z DNIA 13.8.2014:
Veritax Gumiland – Vibovit Studio DENIM 5:0 walkower
Vibovit stawił się w składzie 4-osobowym
Team Stalmet – Tritech Big-Bud 3:4 (1:2)
P. Pietraczyk 2, M. Stopa - S. Napierała, G. Górka, B. Lewandowski, K. Idziaszek
żółta kartka: R. Adamkowski (Team Stalmet)
WYNIK MECZU ZALEGŁEGO Z 8. KOLEJKI Z DNIA 18.8.2014:

Team Stalmet – TKKF Mistral Intermarché 2:4 (1:3)
R. Adamkowski, D. Kubiak - P. Mastyj 2, B. Pietras 2
żółta kartka: P. Mastyj (TKKF Mistral Intermarché).
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Tabela końcowa
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79-38

10

0

4
5

4.

Tritech Big-Bud
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0

5. Veritax Gumiland

ZZ Kadra
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52-91

3
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6. IPA Knurów
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5

0
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7.
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4

1
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14

3

27-101
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Vibovit Studio DENIM

8. Victoria Pilchowice

Tabela strzelców

Kilkanaście godzin przed
inauguracją rozgrywek w Klasie B, Śląski Związek Piłki
Nożnej - Podokręg Zabrze
poinformował, że Zarząd LKS
Orzeł Stanica wycofał z rywalizacji drużynę seniorów.
To oznacza, że w Klasie B
pozostało 13 drużyn i w każdej kolejce jeden z zespołów
będzie pauzował.
Wycofanie Orła Stanica
oznacza również, że kibice
nie będą mogli emocjonować
się derbami gminy z Victorią
Pilchowice.
Warto przypomnieć, że w
Orle Stanica swoją poważną
przygodę z futbolem rozpoczynał m.in. Waldemar Ma-

tysik, późniejszy mistrz Polski
w barwach Górnika Zabrze
i reprezentant Polski, który
znakomicie spisał się w czasie
Mundialu 1982, kończąc te
rozgrywki na trzecim miejscu.
Po wycofaniu Orła Stanica, kibicom z naszego terenu
pozostaje śledzenie występów
rezerw Concordii Knurów i
Victorii Pilchowice. Pierwsza
z tych drużyn zainaugurowała
sezon w Bujakowie, wygrywając swój pierwszy mecz na
tym szczeblu 4:1. Victoria na
pierwszy występ musi zaczekać, bowiem jej potyczka z KS
Bojków została przełożona na
3 września.
PiSk

40

1. KOLEJKA:

IPA Knurów

18

Andrzej Niewiedział

TKKF Mistral Intermarché

18

Jarosław Stępień

IPA Knurów

17

5. Paweł Mastyj

TKKF Mistral Intermarché

15

6. Bartosz Flis

Team Stalmet

14

TKKF Mistral Intermarché

14

TKKF Mistral Intermarché

13

Vibovit Studio DENIM

13

Tritech Big-Bud

12

Tritech Big-Bud

12

TKKF Mistral Intermarché

11

LKS 45 Bujaków - Concordia II Knurów 1:4
Bramki dla zwycięzców: Malinowski, Filip, Pietras, Mastyj.
Concordia II: Grabowski, Guzera, Smętek, Cholewa, Grodoń,
Kruk, Karwowski, Mastyj, Malinowski, Filip, Kozdroń. W II połowie trener Damian Mehlich skorzystał z usług takich zawodników, jak: Tasak, Pietras,
Wiszniowski i Szewczak.
1. Concordia II
3
Piast Pawłów - Gwarek II
2. Kleszczów
3
Ornontowice 0:1, Victoria
3. Ciochowice II
3
Pi l c h ow i c e - KS B o j ków
4. Pławniowice
3
(przełożony na 3 września),
5. Gwarek II
3
6. Świbie
0
Przyszłość II Ciochowice
7. Pawłów
0
- Q uo Vadis M akoszow y
8. Bujaków
0
3:0, Start Kleszczów - Po9. Quo Vadis
0
goń Ziemięcice 4:1, Amator
10.
Ziemięcice
0
Rudziniec - pauza, Olimpia
Amator
Pławniowice - Naprzód ŚwiVictoria
bie 2:1.
Bojków
-

1.

Przemysław Jędrzejczak ZZ Kadra

2. Tomasz Macha
4.

Bartosz Pietras
8. Artur Niewiedział
Tomasz Dura
10. Kacper Idziaszek
Michał Kopczyński
12. Marcin Odrobina
Damian Kraska
14. Grzegorz Górka
Dawid Wieliczko

Team Stalmet

11

Tritech Big-Bud

10

Vibovit Studio DENIM

10
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KNURÓW. WAKACJE NA ROWERZE

Do Barcelony na dwóch kołach

Z wysokości rowerowego siodełka doświadcza się więcej niż z fotela
samochodu: czuć wiatr smagający włosy, zapach drzew, ciężar
każdego pokonanego kilometra. Katarzyna Sikora i Przemysław
Kondrat wraz z przyjaciółmi Agatą Siwkowską i Patrykiem
Grabeusem przez pięć tygodni przemierzali na rowerach
zachód Europy. Ich celem była Barcelona
Każda podróż zaczyna
się od pierwszego kroku, od
odważnej decyzji, aby porzucić znajomą i bezpieczną
przestrzeń i zaufać drodze.
Katarzyna i Przemysław są
nietuzinkową parą: oboje
nie obawiają się wyzwań,
szukając sposobów na ciekawsze życie. Łączy ich miłość i pasja podróżowania.
W zeszłym roku pokonali
na rowerach trasę od Pragi
do Budapesztu. Już wtedy
obiecali sobie, że to nie będzie ostatni raz. Knurowianie niedługo kończą studia.
Mają świadomość, że mija
okres beztroski, że już za
prog iem cz ek a powa żne
życie zawodowe i zamiast
trzymiesięcznych wakacji
parę dni urlopu.
- To nasze ostatnie studenckie wakacje, dlatego
chcieliśmy zakończyć ten etap
życia z przytupem!- opowiada Przemysław.
Za cel podróży wybrali
Ba rcelonę, choć ja k pow t a rz ają , n ie met a była
ważna, ale sama droga, nie
tyle przejechane kilometry,
co ilość poznanych ludzi,
zasmakowanych potraw i
pięknych widoków. Zabrali
ze sobą tyle, ile zmieściło
się na rowery: parę ubrań na
zmianę, namiot, kuchenkę,
śpiwór i części rowerowe.
Nie pla nowa li wcześniej
miejsc noclegowych. Działali spontanicznie. To, gdzie
się zatrzymali, zależało od
pogody, sił i tego, co spotykali na drodze.
16

Z BAWARII
NAD LAZUROWE
WYBRZEŻE

Podróż Katarzyny i Przemysława rozpoczęła się 8 lipca
w Bawarii, w Niemczech.
Stamtąd ruszyli przez austriacki Innsbruck do Włoch. Po
pokonaniu alpejskiej przełęczy na wysokości prawie
2740 m n.p.m i odpoczynku
nad Jeziorem Garda, gdzie
góry wpadają do wody, zmierzali w stronę Lazurowego
Wybrzeża.
- Jechaliśmy wzdłuż francuskiego i hiszpańskiego wybrzeża Morza Śródziemnego,
odwiedziliśmy m.in. przepiękną Niceę, Marsylię i znane Polakom, Lloret de Mar
– opowiadają knurowianie.
– Do Barcelony dotarliśmy 14
sierpnia. Do Polski wróciliśmy
już samolotem.
Podróż trwała pięć tygodni. Każdy dzień był niespodzianką i obietnicą przygody.
Katarzyna i Przemysław nie
zdecydowali się szukać noclegów w hotelach. Wybrali
opcję trudniejszą: ogródki i
domy mieszkańców. Przyjeżdżali do miasta, większego
lub mniejszego, i …
- Pukaliśmy do drzwi i
prosiliśmy o udostępnienie
kawałka ogródka. Mówiliśmy,
że jesteśmy studentami z Polski, którzy jadą na rowerach
do Barcelony. Bywało różnie.
Zdarzało się, że ludzie odmawiali, ale próbowaliśmy
do skutku – wspominają podróżnicy.- Najważniejsze było
nie rezygnować za pierwszym

czy drugim razem. Czasami
trzeba było zapukać aż do 60
domów, żeby ktoś się w końcu
zgodził i nas przyjął.
Uczest niczenie w codzienności mieszkańców to
najlepszy sposób na poznanie
ich kultury. Tubylcy różnie
reagowali, widząc polskich
rowerzystów: jedni proponowali miejsce w ogródku lub
w garażu, inni zapraszali do
domów i częstowali, czym
chata bogata.
- We Francji zdarzyło nam
się spać w prawdziwej willi z
basenem - mówią Katarzyna
i Przemysław. - Jedliśmy francuskie przysmaki, delektując
się dobrym winem.
Wśród gospodarzy znaleźli się ludzie bardzo ciekawi. Rowerzyści spotkali osoby, które kiedyś przebywały
w Polsce lub mają polskich
przyjaciół.
- W Niemczech przyjęli
nas ludzie, którzy do 11 roku
życia mieszkali w Gliwicach,
a potem wyemigrowali do Bawarii - śmieją się podróżnicy.
- Już sama rozmowa po polsku
sprawiała im przyjemność.
Zaprosili nas nawet na Oktoberfest w październiku.
Knurowianie wspominają, że duże wrażenie zrobiło
na nich spotkanie z kobietą,
która przez 37 lat mieszkała w Polsce i pracowała w
ambasadzie hiszpańskiej w
Warszawie.
- Trzy lata temu przeniosła się już na stałe do Hiszpanii. Opowiedziała nam sporo
ciekawych historii, m.in. o

spotkaniu z Jackiem Kaczmarskim dla którego tłumaczyła
piosenkę katalońskiego pieśniarza. W Polsce ten utwór jest
znany pod tytułem „Mury”…opowiadają podróżnicy.
Styl podróżowania wybrany przez Katarzynę i Przemysława uczy wdzięczności
za los i otwartości na inną
kulturę, innych ludzi.
- Podróż zmienia punkt
widzenia. Potrafisz się wczuć
w osobę, która jest akurat w
drodze i szuka pomocy - mówią knurowianie. - Chciałoby
się odwdzięczyć losowi. Osoby,
które spotykaliśmy, a które też
kiedyś podróżowały, mówiły to
samo: goszczą nas, bo wiedzą
jak to jest i w taki sposób chcą
podziękować losowi za to, że
ktoś kiedyś też ich przyjął pod
swój dach.

TRZY TYSIĄCE
KILOMETRÓW PRZYGODY

Katarzyna i Przemysław
wykręcili ponad 3 tys. kilometrów. Przejechali przez
pięć krajów, odwiedzili niezliczoną ilość miast i poznali
mnóstwo ludzi. Przez pięć
tygodni zmagali się z pogodą, dziuraw ymi dętkami,
kontuzjami i zmęczeniem.
Pokonali Alpy i Pireneje.
Wrócili do Polski bogatsi
o kilkoro przyjaciół i kilka
godnych do pozazdroszczenia wspomnień. Zamiast podążać z góry utartą ścieżką,
wytyczyli własną.
Justyna Bajko, foto:
archiwum prywatne
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