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Knurów. Oszuści w akcji...

Gierałtowice, Paniówki

Wyłudzili „na wypadek”

Dzięki prawie dwóm milionom głosów
oddanych przez internautów, w Parku
Joanny powstanie siłownia pod chmurką

W

szystko za sprawą konkursu
„Nest lé poRusza Polskę”,
który został ogłoszony przez znaną firmę, aby w ten sposób uczcić
jej 150-lecie istnienia. Pomysł był
prosty – poszczególne gminy z
całej Polski mogły stawać w szranki, wskazując miejsce na swoim
terenie, gdzie powinna się znaleźć zewnętrzna siłownia. Gmina
Gierałtowice, stając do konkursu,
zaproponowała lokalizację potencjalnej siłowni w Parku Joanny w
Paniówkach. Następnym etapem

konkursu było głosowanie internautów. Każdy chętny codziennie
mógł oddać jeden głos na wybrane
przez siebie miejsce. W efekcie ma
powstać 16 nowych siłowni pod
chmurką – po jednej w każdym
województwie. Wygrywają, rzecz
jasna, te, które w danym województwie zebrały najwięcej głosów. W śląskim internauci wybrali
Paniówki – zagłosowali na Park
Joanny łącznie 1991711 razy.
MiNa

Knurów. Położna na medal?

Kompetentna
i oddana pracy
Foto: Arch. Szpitala

Ewa Fojcik ze Szpitala w Knurowie bierze udział
w plebiscycie „Położna na medal”. Można na nią
głosowa do końca roku. Pomożecie?

68-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy
zastosowali wobec niej metodę „na wypadek”. Jak
informuje policja, przestępcy próbowali też nabrać
innych knurowian

W

e wtorek, 12 lipca po południu w mieszkaniu w
rejonie ul. Kosmonautów
zadzwonił telefon. Kiedy 68-latka podniosła słuchawkę, usłyszała nieznany
kobiecy głos. Telefonująca przedstawiła się jako policjantka i zakomunikowała, że córka knurowianki spowodowała wypadek, za co grozi jej więzienie. Takie wieści wpędziły 68-latkę
w rozpacz. R zekoma policjant ka
wykorzystała te emocje, proponując
„pomoc” – możliwość wykupienia
córki od konsekwencji w y padku.
Zapytała, jaką sumę gotówki kobieta
ma w mieszkaniu i czy posiada może
jakąś cenną biżuterię. Knurowianka
była w takim stresie, że bez wahania
podała nieznajomej wszystkie informacje. Zgodziła się też na to, by swoje
oszczędności natychmiast przekazać
kurierowi. Ten po kwadransie pojawił
się w jej mieszkaniu. Kobieta wręczyła
nieznanemu mężczyźnie 10 tys. zł oraz
biżuterię.
Przez cały czas, także już po wizycie kuriera, „policjantka” kontrolowała sytuację, pozostając na linii i

Foto: Mirella Napolska

Będzie siłownia!

Knurów

Z haka

Ewa Fojcik
liczy na głosy

- Ewa Fojcik to cudowna i ciepła
położna. Niezwykle kompetentna,
empatyczna i zaangażowana w swoją
pracę, zapewniająca pacjentkom poczucie bezpieczeństwa oraz ogromne
wsparcie zarówno merytoryczne jak i
emocjonalne - czytamy w rekomendacji na stronie kampanii „Położna na
medal”. - Pracę wykonuje z niebywałą
pasją. Stworzyła dla swojego oddziału
profil na portalu społecznościowym,
gdzie aktywnie wspiera młode mamy.
Zawsze uśmiechnięta, energiczna i od-

dana swojej pracy - Położna na medal!
Wiele ciepłych słów na temat pracy pani Ewy płynie też z ust świeżo
upieczonych mam. Od niedawna tę
wdzięczność można wyrażać, głosując
w plebiscycie „Położna na medal”.
Wystarczy odwiedzić stronę www.
poloznanamedal2016.pl/profil/373-ewa-fojcik i oddać swój głos.
Obecnie pani Ewa ma ich na koncie 135. Do miejsca na podium brakuje
jej około 1000 głosów.

Nocą, 8 lipca, złodziej grasował
po łaźni KWK „Knurów”. Skradł
zawieszone na haku spodnie, choć
chodziło mu raczej nie tyle o samo
odzienie, ile o schowany w kieszeni
portfel. Poszkodowany mieszkaniec
Jastrzębia-Zdroju miał tam 300 zł
gotówki, a także dokumenty – dowód osobisty, prawo jazdy i dowód
rejestracyjny samochodu. Sprawę
prowadzi knurowski Komisariat
Policji.
MiNa

podtrzymując telefoniczną rozmowę
z pokrzywdzoną. W pewnej chwili
rozmowa zmieniła jednak ton, bo do
mieszkania przyszła córka 68-latki –
ta, która rzekomo miała spowodować
wypadek. Jasne stało się, że mają do
czynienia z oszustami. Córka przejęła
słuchawkę, a w niej nowy, męski głos
obiecał, że pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu kwadransa. Kobiety
dały wiarę obietnicom przestępców
– zamiast od razu poinformować policję, czekały na obiecany zwrot, dając
oszustom czas na ucieczkę.
- Prosimy młode pokolenie o przekazanie swoim rodzicom tej historii
– apeluje nadkom. Marek Słomski,

oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Knurowie. – Informujemy
wszystkich, że policja nie pobiera opłat,
nawiązek czy wykupnego! Zgodnie z
prawem policjanci nie mogą przyjmować żadnej gotówki!
Sprawę prowadzą śledczy z KMP
w Gliwicach. Według informacji zebranych przez policję, tego dnia oszuści podjęli w Knurowie także kilka
innych prób oszustwa „na wypadek”.
Dzwonili na stare numery stacjonarne. Jednak pozostałe osoby, słysząc
wcześniej o rozmaitych telefonicznych
„wnuczkach” i tym podobnych, nie
dali się wyprowadzić w pole.
MiNa, /KMP/

Knurów

Oprawca pod dozorem

Wtorek, 12 lipca, powinien okazać się punktem zwrotnym w życiu pewnej
knurowianki z ul. Dworcowej i torturującego ją męża. Tego dnia prokurator
Prokutarury Rejonowej Gliwice-Zachód zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny. Za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad małżonką 41-latek
otrzymał też nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania.
MiNa

foto-migawka

/g/

Knurów

Pobiegną na
Przystanek Woodstock

Tradycja żyje – po raz kolejny Sztafeta Biegowa
Knurów wybierze się na Przystanek Woodstock
To już 13. raz, gdy biegacze
udadzą się na muzyczny festiwal w
Kostrzynie nad Odrą.
Uroczysty start zaplanowano
w czwartek, 14 lipca, o godz. 16.30
w Centrum Handlowym Merkury.
Jeśli wszystko pójdzie, a raczej po-
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biegnie, dobrze, na głównej scenie
Przystanku Woodstock zameldują
się w sobotę, tuż przed godz. 19.
Kibice i sympatycy aktywnego
stylu życia mile widziani na starcie
sztafety.
/bw/

Dokładnie 65 osób wzię ło udzi
ał w sobotnim rajdzie rowerowy
m, zorganizowanym przez Gmi
wspó łprac y z Klubem Abst ynen
nny Ośrodek Kultury we
tów „Stokrotka”. - Cykliści podz
iwiali pałac w Przyszowicach
Towarzystwa Miłośników Przy
, zwiedzili izbę tradycji
szowic, odpoczęli w Parku Joan
ny w Paniówkach i tradycyjnie
w Bekszy – infor muje Piotr Rych
zakończyli przejażdżkę
lewski, dyrektor gierałtowickie
go GOK-u.
/bw/
Foto: Archiwum GOK Gier
ałtowice
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Knurów. Efekty jazdy na podwójnym gazie

Staranował dwa samochody

Tyle zostało z seata zaparkowanego przy ul. Szpitalnej
po zderzeniu z rozpędzonym bmw

Siła uderzenia była tak wielka, że seat został wręcz sprasowany

Miejsce zdarzenia wyglądało jak pobojowisko...

D

o wypadku doszło w nocy
z czwartku na piątek. Jednokierunkowym odcinkiem
ul. Szpitalnej mknęło bmw. Nagle
samochód wjechał z impetem w zaparkowanego na poboczu seata, dociskając go do sklepowych schodów
i drzewa. Po drodze skosił znak dro-

gowy. Ponadto w wyniku zderzenia
uszkodzony został dostawczy renault
pobliskiego sklepu.
Aby udzielić pierwszej pomocy
nieprzytomnemu pasażerowi bmw,
strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej musieli najpierw użyć
sprzętu hydrau licznego, bow iem

ranny był uwięziony we wraku pojazdu.
27-letni kierowca, napędzany promilami i adrenaliną, próbował zbiec
z miejsca zdarzenia. Po zatrzymaniu
przez policję kilkakrotnie zmieniał
zeznania. Finalnie trafił do policyjnej izby zatrzymań, by wytrzeźwieć

(w jego organizmie krążyło 1,8 promila
alkoholu).
Poważnie poszkodowany i nieprzytomny pasażer został przewieziony do szpitala.
Po wykonaniu przez policję czynności dochodzeniowych pomoc drogowa usunęła wraki pojazdów. Wtedy
strażacy mogli uprzątnąć jezdnię
z pozostałości po wypadku oraz zneutralizować płyny eksploatacyjne.
Rano przechodnie z niedowierzaniem przyglądali się wrakowi seata ładowanego na lawetę pomocy drogowej.
– Gdyby ktoś siedział w środku,
poniósłby śmierć na miejscu – stwierdził starszy pan. – Groza! Piratów
drogowych powinni przykładnie karać!
27-letniego kierowcy bmw kara
z pewnością nie ominie. Grozi mu do

Kuźnia Nieborowska

Policja
poszukuje
świadków
W

W poniedziałkowe przedpołudnie dostawczy renault zderzył się z osobowym audi

B

Foto: Mirella Napolska

MiNa

/pg/, foto: JRG Knurów

Ważne

Kolizja na skrzyżowaniu
yło po godzinie 10, kiedy osobowe
audi zmierzało ulicą Knurowską w stronę Pilchowic. Tymczasem
kierowca renault master wyjeżdżał
w Knurowską z podporządkowanej
ulicy Wiejskiej. Jak sam przyznawał
po zdarzeniu, nie zauważył prawidłowo jadącego audi. Wjechał w jego
lewy bok.
Wskutek kolizji kobieta jadąca
osobow ym samochodem doznała
urazu ręki i została przewieziona do
szpitala. Na miejsce zdarzenia przybyła policja pogotowie ratunkowe
i strażacy – z knurowskiej JRG PSP
oraz z OSP Wilcza.
Przez pewien czas po kolizji jeden
pas jezdni w okolicy ul. Kasztanowej był
nieczynny – ruch odbywał się wahadłowo, regulowany przez straż pożarną.

5 lat więzienia, utrata prawa jazdy oraz
grzywna (10 tys. zł). Na tym nie koniec.
Knurowianin musi sfinansować niemałe szkody, jakie spowodował jadąc
po pijaku. Mowa o „skasowanym”
seacie, uszkodzonym renault i zniszczonym wejściu do sklepu.
– W takich przypadkach odbywa
się to na zasadzie regresu – powiedział
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, nadkom. Marek
Słomski. – Jako że mężczyzna po pijaku
spowodował szkody, nie może liczyć na
OC, bo to byłoby złamanie zapisów
umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej.
Dlatego ubezpieczyciel najpierw
wypłaca odszkodowania poszkodowanym, a następnie egzekwuje ich zwrot
od kierowcy.

ydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach szuka
świadków zdarzenia, do którego doszło 10 lutego 2016 roku (około godz.
8.00) przed Miejskim Przedszkolem nr
7 przy ul. Ogana w Knurowie. Chodzi
o interwencję strażników miejskich
podjętą wobec ojca, który odprowadzał dziecko do przedszkola.
Świadkowie zdarzenia, w tym
osoby wypowiadające się dla programu telewizyjnego „Interwencja” oraz
widoczne na filmie zamieszczonym na
portalu Youtube, proszeni są o kontakt
z prowadzącą postępowanie asp. Iwoną
Banasiak (tel. 32 336 91 04) lub e-mail:
iwona.banasiak@gliwice.ka.policja.
gov.pl
/-/

reklama
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Knurów. Rozpoczęła się modernizacja drogi

Paderewskiego
w przebudowie
Ulica Paderewskiego to kolejna droga na osiedlu
Fińskie Domki, która doczeka się gruntownej
przebudowy. W ostatnich latach za sprawą
gminy wypiękniały m.in. ulice Wieniawskiego,
Szymanowskiego i Chopina

W

ykonawcą jest ZPUH Multidomex z Rybnika. Zakres prac
jest spory, obejmuje m.in. wykonanie:
* nowej nawierzchni jezdni (na odcinku 335-metrowej długości) z kostki
brukowej, * chodników z szarej kostki
brukowej z grafitowymi wstawkami, *

zjazdów (czerwona kostka), * odwodnienia ulicy.
Za realizację inwestycji firma
otrzyma 703 560 zł. Miasto zastrzegło
sobie 5-letni okres gwarancji.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Wylanie asfaltu będzie końcowym etapem prac, wcześniej
ekipy budowlane muszą się uporać z robotami ziemnymi

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 14 lipca 2016 r.
o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego
rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul.
Zimowej, który wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.
778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 29, 39, 40, w związku z art.
46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2016 r. poz. 353)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XII/153/15 z
dnia 3 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej,
ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej.

sygnały czytelników
32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Kosze potrzebne „na
już”...

- Wiele osób wychodzi na spacery z psami wzdłuż ul. Rakoniewskiego. Są tacy, co nie sprzątają po
swoich pupilach, ale nie brak też
osób odpowiedzialnych, które chcą
zachować czystość. Chcą, ale niekoniecznie mogą. Problem w tym,
że brak przy drodze koszy na psie
odchody. Więc leżą sobie na poboczu kupki zawinięte w chusteczki...
Ani to ładne, ani pachnące. Jak
już przy koszach – przydałyby się
też zwykłe pojemniki. Nasza ulica
stała się dość uczęszczanym traktem, więc prośba wydaje mi się jak
najbardziej zasadna.
Mieszkaniec ul. Rakoniewskiego

Mądry Polak
po szkole?

- Mam kilka słów na temat
zmian w oświacie. Mam swój wiek,
srebro na przerzedzonych włosach, ale skleroza mnie nie dotyka.
Dobrze pamiętam koniec lat 90.
i ówczesne zapewnienia, jak to
fajnie będzie, gdy powstaną gimnazja, nawiązujące do tradycji lat
przedwojennych. I argumenty fachowców, jak bardzo zły jest stary,
socjalistyczny system. Zaledwie
półtorej dekady później okazuje
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się, że cały ten wymysł mądrych
głów jest funta kłaków wart, a
poprzednie dzieło komuchów (tego
oficjalnie nikt nie powie) wcale nie
było takie złe. Więc znowu reformujemy zreformowane. A jakie
jest moje zdanie? Jak już powiedziało się „A”, to trzeba było powiedzieć „B”. Czyli polepszyć to, co
było. Co to był za sens powielać w
gimnazjum program podstawówki,
a w liceum program gimnazjalny?
Żaden. Należało dobrze przemyśleć i zmienić to, co kuleje. Nie
cudować. Jaka jest gwarancja, że
za 10-15 lat znowu się nie odmieni
i znowu nie będziemy wyważać
otwartych drzwi?...
M.

Dlaczego nie rondo

- Czytam o kolejnym wypadku
w Kuźni Nieborowskiej na okrytym
złą sławą skrzyżowaniu dróg Gliwice – Rybnik i Knurów – Pilchowice.
„Od zawsze” tam się źle działo, wypadek po wypadku. W końcu ktoś
zdecydował się na przebudowę
skrzyżowania. Powstała wysepka,
która trochę zmieniła sytuację.
Trochę, ale dużo za mało. Moim
zdaniem w tamtym miejscu konieczne jest rondo. Miejsca jest
dość, by zbudować je odpowiednio duże. Nie ma co się bawić w
sygnalizację świetlną – rondo za-

łatwiłoby problem raz na zawsze.
Nie wiem, dlaczego nikt tego nie
robi. Brak pieniędzy? Przecież cena
budowy wysepki, a już na pewno
wszystkich wypadków, była o wiele
wyższa niż koszt powstania ronda.
Nie mówiąc o tym, że życie ludzkie
jest bezcenne..
Szczygłowiczanin Marek

Tężnia? Ależ tak!

- Przeczytałem o pomysłach,
jakie w ramach budżetu obywatelskiego się pojawiły. Zaciekawił mnie wątek o tężni. Bardzo
c ie kaw y i m o im zdanie m jak
najbardziej zasadny. Skoro, jak
piszecie, to za drogi interes i nie
starczyłoby pieniędzy z puli budżetu obywatelskiego, to może
zbudować tężnię za „normalne”
budżetowe fundusze. Ja się pod
t ym podpisuję oburąc z. I nie
jestem sam, bo moi znajomi też
by temu przyklasnęli. W naszym
wieku (siódmy krzyżyk na karku)
zwraca się na to uwagę. Zamiast
jeździć do Ciechocinka, mielibyśmy na miejscu coś z uzdrowiska.
Naprawdę jestem „za” i będę namawiać innych, może wspólnym
głosem coś zdziałamy...
J.P.

Projekt ww. planu miejscowego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Do projektu planu miejscowego zostanie sporządzona prognoza
oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie
Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 15 sierpnia
2016 r. (włącznie):
- pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów:
ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów
- ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych - Urząd Miasta Knurów,
ul. Niepodległości 7
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres:
ua@knurow.pl lub um@knurow.pl
Wniosek lub uwaga powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Prezydent Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

informacja własna

Not. bw

Przegląd Lokalny Nr 28 (1217) 14 lipca 2016 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Styl życia. Jedz, pij, zbieraj paragony, a nuż ci się poszczęści...

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 14 lipca 2016 r.
o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar
pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną
do północnej i zachodniej granicy miasta, który wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.
778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 29, 39, 40, w związku z art.
46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2016 r. poz. 353)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XXII/287/16 z
dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej
granicy miasta.
Projekt ww. planu miejscowego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Do projektu planu miejscowego zostanie sporządzona prognoza
oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie
Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 15 sierpnia
2016 r. (włącznie):
- pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów:
ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów;
- ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta Knurów,
ul. Niepodległości 7;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres:
ua@knurow.pl lub um@knurow.pl
Wniosek lub uwaga powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Prezydent Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Astra co miesiąc,
Opel Insignia ekstra

Paragony z restauracji i innych placówek gastronomicznych,
np. lodziarni, czy kawiarni, wezmą udział w losowaniu
Opla Insignii, nagrody specjalnej w Narodowej Loterii
Paragonowej - poinformowało Ministerstwo Finansów

1

lipca zmieniła się tzw. branża
premiowana w Narodowej Loterii
Paragonowej. Tym razem są to
„restauracje i inne placówki gastronomiczne, przygotowanie i podawanie
napojów”.
W związku z tym osoby, które
do końca września zbiorą paragony
fiskalne z restauracji, barów, lodziarni,
kawiarni i pizzerii oraz zarejestrują je
na stronie loterii, będą miały szansę
na wygranie nagrody specjalnej: samochodu Opel Insignia. Losowanie
odbędzie się 17 października.
Resort zaznaczył, że podczas letniego wypoczynku szczególnie chętnie
korzystamy z oferty gastronomicznej
restauracji oraz punktów sezonowych,
np. z lodami czy chłodnymi napojami.
- Pamiętajmy jednak o tym, że we
wszystkich tych miejscach sprzedawca
powinien wydać nam przy zakupie
paragon fiskalny. Niestety, niektórzy z
nich tego nie robią albo wydają nam
tzw. paragon kelnerski, który nie jest
ważnym dowodem sprzedaży - informuje MF.
Wydanie paragonu kelnerskiego
zamiast fiskalnego świadczy o ukry-

INFORMACJA
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI
UŻYTKOWYCH PRZEPROWADZONEGO DNIA 6.07.2016 R.
W SIEDZIBIE MZGLiA PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE
Lp.

Oznaczenie lokalu

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
odrzuconych
ofert

1.

Szpitalna 8 pok. 213
(pow. 31,03m2)

1

2.

Szpitalna 8 pok. 213A
(pow. 11,72m2)

1

3.

Szpitalna 8 pok. 208A
(pow. 18,15m2)

4.

Szpitalna 8 pok. 412
(pow. 45,96m2)

5.

Szpitalna 8 pok. 412A
(pow. 15,65m2)

6.

Szpitalna 8 pok. 413
i 413A
(pow. 25,95m2)

7.

Szpitalna 8 pok. 403
(pow. 16,50m2)

8.

Szpitalna 8 piwnica
(pow. 14,82m2)

9.

Staszica 1 pok. 115
(pow. 16,85m2)

Wysokość wywoławcza
stawki czynszu za najem lub
dzierżawę 1m2 powierzchni

Najwyższa
osiągnięta stawka

Osoba wyłoniona
jako najemca

0

4,01 zł/1m2

THS Tomasz
Serwatka

0

4,01 zł/1m2

THS Tomasz
Serwatka

reklama

Na przetarg nie wpłynęła
żadna oferta.
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1. W przypadku działalności
usługowej- 3,49 zł,
2. W przypadku działalności
handlowej detalicznej
- 8,84 zł

---

---

waniu prawdziwych obrotów
przedsiębiorcy.
- Tym samym, zapominając o wzięciu paragonu,
nie tylko osłabiamy uczciwą
konkurencję między przedsiębiorcami, ale również
zmniejszamy swoją szansę
na wygranie atrakcyjnych
nagród w Narodowej Loterii
Paragonowej - zwraca uwagę ministerstwo. - Restauracje i inne placówki gastronomiczne, przygotowanie
i podawanie napojów, to
czwarta branża premiowana nagrodą specjalną w
loterii paragonowej. Losowanie paragonów z branży
konserwacja i naprawa
samochodów osobowych,
sprzedaż detaliczna części i akcesoriów
do pojazdów samochodowych, które
zarejestrowano od 1 kwietnia do 30
czerwca 2016 r. odbędzie się 18 lipca.
MF przypomina tradycyjnie, że
co miesiąc spośród wszystkich pozostałych paragonów będą losowane
samochody Opel Astra. Zgodnie z
danymi MF do końca czerwca konsumenci zarejestrowali blisko 96,5 mln
dowodów zakupu.
Branże usługowe premiowane w

loterii wytypowano w związku z
wprowadzeniem w 2015 r. obowiązku
rejestrowania sprzedaży na kasach
fiskalnych, m.in. u fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy i mechaników.
Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończonych 18 lat i
paragon fiskalny na minimum 10 zł
oraz zarejestrować go na stronie loteriaparagonowa.gov.pl.
Źródło: Komunikat MF
wk/Kurier PAP, bw

Narodowa Loteria Paragonowa

to akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów, dzięki której resort chce uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią paragony w uczciwym obrocie gospodarczym. MF chce też pokazać, że branie paragonu to wspieranie uczciwych
przedsiębiorców i uczciwej konkurencji między nimi. Z badań realizowanych dla
MF wynika, że Polacy nie mają nawyków brania paragonu, zwłaszcza za usługi.

Wakacje z OHP

Chcesz dorobić?
Oferty są...

Gliwicki Punkt Pośrednictwa Pracy
zaprasza osoby poszukujące pracy stałej lub
dorywczej, wakacyjnej, do korzystania
z darmowych usług
- Posiadamy oferty pracy sezonowej, krótkoterminowej i stałej, m.
in. w charakterze kolportera ulotek,
operatora wózków widłowych, picera
(kompletacja towaru), pracownika
myjni, pracownika kuchni, sprzedawcy, pracownika porządkowego,
pakowacza, pracownika produkcji,
tajemniczego klienta – informują
pracownicy PPP.
Nie brak ofert dla osób niepełnoletnich.
- Żeby korzystać z naszych usług
wystarczy przyjść do biura, wypełnić
ankietę poszukującego pracy – tłumaczą. - W przypadku osób niepełno-

letnich wymagana jest zgoda rodzica
lub opiekuna prawnego. Wspieramy
także młodzież, która ma problemy
z odnalezieniem się na rynku pracy
dzięki Elektronicznemu Centrum
Aktywizacji Młodzieży.
Szczegółowe informacje znajdują
się na stronie internetowej: www.
ecam.ohp.pl.
Można też dopytać w biurze. PPP
mieści się w Gliwicach przy ul. Plebiscytowej 1, Gliwice (I piętro, pok. 121).
Jest czynne w godz. 7.45-15.45. Kontakt telefoniczny pod numerem 32 301
20 56, email: mbpgliwice@wp.pl.
/bw/
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Knurów

Od przybytku głowa... boli?

– Ktoś zaszalał, ustawiając w Krywałdzie tyle kontenerów na odzież – zwraca uwagę pani
Teresa i wylicza: – Trzy przy ul. Zwycięstwa, dwa przy kościele, jeden w lesie przy
ul. Stawowej...

Choć kontenerów na odzież przybywa, tekstylia i tak lądują gdzie indziej

N

asza Czytelniczka często chodzi
pieszo z przystanku w Krywałdzie na działkę przy ul. Stawowej. Tylko na tym krótkim odcinku
doliczyła się aż 6 kontenerów na używaną
odzież. Uważa na przykład, że ustawienie
pojemników przy kościele pw. św. Antoniego godzi w powagę tego miejsca.
– Zastanawiam się, kto wpadł na
pomysł, by praktycznie w lesie ustawić
kolejny taki kontener. Może liczył, że
zwierzęta będą tam wrzucać swoje
skórki? – mówi całkiem poważnie.
Knurowianka nie kwestionuje
sensu zbiórki. Życzyłaby sobie jedynie, by prowadzić ją w bardziej
przemyślany sposób.

Z podobnymi zastrzeżeniami
zgłosiła się do nas w ubiegłym tygodniu pani Zuzanna, opisując sytuację
przy śmietniku na ul. Kosmonautów
16. Nie dość, że kontener blokuje
miejsce parkingowe, to na dodatek
tworzy z pojemnikami na segregowane odpady zasłonę dla tych, którzy
przychodzą do śmietnika za potrzebą.
– Kontener już dwa razy płonął –
stwierdza kobieta. – Kiedy go zabrali,
ucieszyłam się, że w końcu będzie
spokój. Ale nie, ostatnio wrócił na
swoje dawne miejsce. Czy naprawdę
przy każdym śmietniku (kolejny jest
od naszego o rzut kamieniem) musi
stać takie coś?

Wydawać by się mogło, że adresatem tych pytań powinien być knurowski odział Polskiego Czerwonego
Krzyża, zwłaszcza że logo organizacji
znajduje się na większości pojemników na tekstylia.
Od prezesa Janusza Sachy dowiadujemy się, że rozmowy na temat
kontenerów w Knurowie odbywały
się bez jego udziału. Żałuje, że tak
się stało. Być może wtedy dałoby się
uniknąć sytuacji, kiedy tylko w samych Szczygłowicach stanęło 12 z 47
kontenerów.
Koordynatorem proekologicznej
akcji jest Daniel Kupka ze śląskiego
oddziału okręgowego PCK. Tłumaczy

Nowy ośrodek dla pacjentów

że dzięki zbiórkom odzieży kilkoro
niepełnosprawnych z Knurowa otrzymało rowery rehabilitacyjne.
Nacz el n i k Wyd zia ł u Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa, Mariusz Aleksiej, zapewnił, że wskazane przez naszych
Czytelników lokalizacje kontenerów
zostaną zweryfikowane, a jeśli zajdzie
taka potrzeba, skorygowane. Dodał
też, że miasto wiąże ze śląskim oddziałem okręgow ym PCK umowa
dzierżawy. Co ważne, inicjator zbiórki zobowiązał się do systematycznego
opróżniania pojemników i zachowania porządku wokół nich.

/pg/

Foto: Paweł Gradek

Foto: Bogusław Wilk

Przyszowice

nam, że jeden kontener przypada na
500 osób. Biorąc pod uwagę liczbę
mieszkańców Knurowa, uważa, że
takich pojemników powinno być
u nas nie 47, a 80.
– Ktoś, kto nie siedzi w temacie,
nie wie, jak szybko kontenery się zapełniają. Fakt, w niektórych miejscach,
zwłaszcza tych bardziej uczęszczanych,
pojemników stoi więcej. Właśnie dlatego, żeby uniknąć sytuacji, kiedy odzież
wysypuje się z kontenerów.
Kupka pod k reśla, że wsz ystkie lokalizacje zostały uzgodnione
z Urzędem Miasta. O profitach, jakie
miasto czerpie z tej współpracy, nie
chciał rozmawiać. Nadmienił tylko,

Nieco ponad półtora roku trwała budowa ośrodka zdrowia w Przyszowicach.
We wtorek odbyła się krótka uroczystość, podczas której przecięto wstęgę,
symbolicznie uznając inwestycję za ukończoną

W

niedawno wniesionym budynku w pobliżu kościoła spotkali
się przedstawiciele instytucji, które
miały udział w udanej realizacji przedsięwzięcia. Honory gospodarza czynili
samorządowcy – wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel i przewodniczący Rady Gminy Józef Buchczyk.
– Powstał obiekt nowoczesny
i funkcjonalny – nie krył satysfakcji
wójt Bargiel. – Z pewnością oczekiwany
i bardzo potrzebny mieszkańcom.
Budynek ma 444 m2 powierzchni.
Pomieści m.in. cztery gabinety lekar6

skie dla dorosłych, gabinet dla dzieci,
zabiegowe, węzły sanitarne, pomieszczenia techniczne i wózkownię. Co
ważne, wszystkie gabinety znajdują się
na jednym poziomie.
Atutem są rozwiązania energetyczne, m.in. nowoczesna instalacja
fotowoltaiczna i pompy ciepła.
Pracownicy i pacjenci będą mieć
do dyspozycji 36 miejsc postojowych.
Projekt placówk i był dziełem
firmy OVO Grąbczewscy, budowę
prowadziła spółka Gazoplast z Tarnowskich Gór.

– To wspólne dzieło ma wielu ojców
– przyznał wójt Bargiel. – Inicjatorami były Rada Gminy i Rada Sołecka,
potem ośrodek udało się zbudować
wspólnym wysiłkiem. Wszystkim, którzy mają w tym swój udział, serdecznie
dziękuję.
Budynek stoi, pozostały jeszcze do
spełnienia pewne formalności (np. odbiory sanepidu i techniczne). Pacjenci
będą mogli korzystać z nowej placówki
prawdopodobnie na przełomie lata
i jesieni.
/bw/

Ośrodek jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych, zmotoryzowani też
nie będą mogli narzekać, zadbano o 36 miejsc postojowych
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ŚDM w Knurowie
Środa (20.07), dzień przyjazdu
Godz. 8–23: przyjazd grup międzynarodowych (Włochy, USA, Tajlandia, Filipiny, Węgry, Salwador, Austria) i zakwaterowanie w rodzinach. Punkt informacyjny będzie czynny w budynku Gimnazjum nr
3 (al. Lipowa 12). Istnieje możliwość zgłoszeń młodzieży z Knurowa
i okolic na zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz na turnieje piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Ponadto zapisy na wycieczkę rowerową,
taniec, fitness, aquaerobik, kąpielisko „Zacisze”, siłownię „Spartan”,
zwiedzanie Izby Tradycji w Knurowie oraz KWK Knurów Szczygłowice.
Zostanie otwarta kafejka i bufet, a także specjalne stanowisko Poczty
Polskiej ze znaczkami papieskimi (akcja „wyślij kartkę na cały świat”).

Foto: Marek Krysiuk/Studio 9 HD

www.przegladlokalny.eu

Czwartek (21.07), dzień w parafiach
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele Matki
Bożej Częstochowskiej. Strefy miłosierdzia i ewangelizacji: ul. Szpitalna, Plac Merkury w Knurowie.
Msze święte w kościołach parafialnych z udziałem gości z zagranicy,
wycieczki po regionie, m.in. do Oświęcimia i Częstochowy.
13.15 – wyjazd do kopalni Gudio w Zabrzu, rejs po Kanale Gliwickim;
16-18 – wycieczka rowerowa po powiecie gliwickim; wycieczka w
Beskid Śląski;
9-13 – zwiedzanie Izby Tradycji w Knurowie oraz KWK Knurów Szczygłowice;
15-16 – zajęcia (aqua aerobik) na pływalni Aquarelax,
14.30-16 – zajęcia fitness w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego;
Film pt. „Bóg w Krakowie” - seanse o 10, 15 i 19 w Kinie Scenie Kulturze (wstęp wolny).
Piątek (22.07), dzień dekanalny w Knurowie
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele Matki
Bożej Częstochowskiej. Strefy miłosierdzia i ewangelizacji: ul. Szpitalna, Plac Merkury w Knurowie.
10.15 – przyjazd grup międzynarodowych Plac 700-lecia w Knurowie;
10.30 – powitanie na placu kościelnym przez Orkiestrę Dętą KWK
Knurów Szczygłowice;
11 – uroczysta międzynarodowa msza św. pontyfikalna z udziałem
grup ŚDM oraz mieszkańców dekanatu Knurów (kościół Matki Bożej
Częstochowskiej);
12.30-14.30 – posiłek dla pielgrzymów;
12.30-17.30 – „AGAPE”, poczęstunki dla wszystkich w MSP nr 7 przy
ul. Jedności Narodowej;
14-18.30 – zwiedzanie Izby Tradycji;
14-19 – zwiedzanie kopalni KWK „Knurów-Szczygłowice ;
14.30-18 – turnieje sportowe na Orliku przy ul. Ułanów 8;
14.30-17.30 – zajęcia w siłowni „Spartana”;
15-16.30 – zajęcia taneczne w „Fabryce Tańca” w C.H.U. Planeta
Knurów;
14.30-16 – fitness w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego przy ul.
1 Maja;
14.30, 16.30, 18.30 – film pt. „Bóg w Krakowie” w Kinie Scenie Kulturze w Knurowie (wstęp wolny);
19.30 – zabawa i koncerty z udziałem uczestników ŚDM (skwer przy
ul. 1 Maja w Knurowie;
21.30 – zakończenie i wspólna modlitwa.
Sobota (23.07), dzień archidiecezjalny w Katowicach
8.30 - wyjazd uczestników ŚDM do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach oraz na lotnisko Muchowiec.
Niedziela (24.07), impreza plenerowa na zamku w Chudowie
Przed południem msze św. z udziałem uczestników ŚDM w parafiach
dekanatu Knurów (organizatorzy proszą o korzystanie z linii specjalnej).
15.30-16.30 oraz 16-16.30 – wyjazd na Zamek w Chudowie;
16-21.15 – impreza plenerowa na Zamku w Chudowie ŚDM - prezentacja historii Polski z grupami rekonstrukcyjnymi i bractwami
rycerskimi;
21.30 i 21.45 – wyjazd z Chudowa w kierunku Knurowa
Poniedziałek (25.07), wjazd grup do Krakowa
8-9.15 – linia Paniówki – Knurów – Rybnik;
8.15-9.15 – linia Knurów – Rybnik.

Wszystko zapięte na ostatni guzik – knurowscy
wolontariusze czekają na gości z zagranicy

-Region. Światowe Dni Młodzieży tuż, tuż...

Przyjadą, zobaczą,
nie zapomną

Centrum Światowych Dni młodzieży stanie się
Kraków, ale i w naszej okolicy to wyjątkowe święto
odciśnie swój ślad...

W

przyszłym tygodniu do
Knurowa i okolicznych
m iejscowoś c i pow iat u
gliwickiego zjadą pielgrzymi, uczestnicy Światow ych Dni Młodzieży.
Pojawią się goście m.in. z Niemiec,
Aust r i i, Słowacji, Węg ier, USA,
Dom i n i k a ny, Tajla nd i i, Fi l ipi n,
Salwadoru i Włoch. Zamieszkają
w prywatnych domach osób, które
wcześniej zgłosiły chęć goszczenia
przybyszy z zagranicy.
Najpierw wspólnie z goszczącymi
ich rodzinami i księżmi Diecezji Gliwickiej oraz Archidiecezji Katowickiej
przeżywać będą wspólne przygotowa-

nia na terenie naszego powiatu i okolic,
by następnie wyruszyć na spotkanie z
Ojcem Świętym w Krakowie.
Na terenie powiatu gliwickiego,
objętym działaniem Diecezji Gliwickiej, gościć będzie 450 pielgrzymów,
natomiast w Knurowie, Gierałtowicach i Wilczy, które należą do Archidiecezji Katowickiej – około 500 osób.
W organizację przedsięwzięcia
włączyły się samorządy – powiatowy,
miejski i gminne. Starostwo wydało po
angielsku „Przewodniki po powiecie
gliwickim”.
Odpowiednie przygotowania poczyniły szpitale w Pyskowicach i Knu-

rowie oraz knurowski ZOZ. W dniach
25-27 lipca Powiatowe Domy Pomocy
Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach,
„Zameczek ” w Kuźni Nieborowskiej oraz DPS Ojców Kamilianów w
Pilchowicach przyjmą grupy kilku
dziewcząt-wolontariuszek z Włoch.
Ochotniczki będą pomagać w drobnych pracach porządkowych i kuchennych oraz wspomagać pracowników w
opiece nad mieszkańcami.
/sisp, bw/
Program ŚDM można znaleźć
na stronie internetowej
www.krakow2016.com/program

Przystanek
przy kościele

J

ak informuje Dekanalny Sztab Organizacyjny
ŚDM, w dniach od 20 do
25 lipca będzie funkcjonował przystanek autobusowy
uruchomiony dla potrzeby
pielgrzymów i mieszkańców
Knurowa oraz okolicy. Przystanek zostanie usytuowany
na parkingu przy kościele
Matki Bożej Częstochowskiej.
Stąd prośba do kierow-
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ców, by honorowali znaki,
które niebawem pojawią
się w okolicy. Chodzi o to,
by nie blokować przejazdu
autobusom KZK GOP.
Szczególnie istotny będzie piątek, 22 lipca. Wówczas w godzinach przedpołudniowych i wieczornych
służby porządkowe wraz z
Policją i Strażą Miejską będą
kierować ruchem na wyznaczonych skrzyżowaniach.

Będzie możliwość dojazdu autem na Plac 700-lecia,
jednak przy parkowaniu
pojazdu należy stosować się
do zaleceń służb porządkowych.
Przypomnijmy, że uruchomiona będzie darmowa
komunikacja (Linia ŚDM).
Szczegółowy plan dostępny
na Facebooku, na profilu
Dekanatu Knurów.

informacja własna
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Rozmowa PL

„Jużem dość pracował...”

- Zawsze powtarzałem – robię to dla was, parafianie, dla waszych dzieci, nie dla siebie, bo ja
to zostawię – mówi ks. Bogdan Reder, proboszcz parafii p.w. Św. Mikołaja w Wilczy,
który w sierpniu przeniesie się do parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Olzie
Foto: Bogusław Wilk

Mirella Napolska: – W ubiegłym
tygodniu dotarły do nas głosy parafian, bardzo rozgoryczonych, że
Ksiądz Proboszcz opuszcza Wilczę.
Kiedy dowiedział się Ksiądz o przenosinach do Olzy?
Ks. Bogdan Reder: – W czerwcu. Dekret o nominacji dostałem 15
czerwca.
– Czy był Ksiądz zaskoczony?
– Właściwie spodziewałem się tego,
ponieważ była to poniekąd również
moja decyzja. Byłem w Wilczy przez
dziewięć lat.
– I to był bardzo pracowity czas.
– Zastałem kościół w opłakanym
stanie, od dziesiątków lat nie remontowany. Od początku mojego proboszczowania zaczęły się remonty i inwestycje.
Na początku myślałem, że dam radę
zrobić tylko połowę kościoła, lecz okazało się, że koniecznie trzeba zrobić cały,
wraz z izbicą. Na szczęście, przy pomocy

innych, dostałem dotacje od Konserwatora Zabytków w Katowicach, z Urzędu
Gminy w Pilchowicach, z Urzędu Marszałkowskiego, remont wspierali także
parafialne.
– Parafianie byli chętni do współpracy przy tym przedsięwzięciu?
– Tak, ludzie się bardzo zaangażowali. To była taka piękna oddolna
inicjatywa. Kiedy górale przyjechali
remontować kościół, parafianie urządzili dla nich kuchnię polową na ponad
dwa miesiące. Dzięki życzliwości pani
dyrektor budowniczowie spali w szkole.
Wszystko toczyło się bardzo dobrze.
Ledwo skończyła się praca przy samym
budynku, patrzymy – ołtarz główny
i boczne ołtarze są całe zainfekowane
kornikami. Dzięki pomocy jednej czy
drugiej osoby związanej z Górnikiem
Zabrze – Pan Bóg mi dobrych ludzi
podsyłał – udało się znaleźć pieniądze.
Wszystko to wymagało mnóstwo wysił-

ku, mnóstwa dokumentacji. Cieszyłem
się z tego, ale też ciągle dochodziło coś
nowego. Samo probostwo też wymagało
remontu, budynek jest bardzo stary,
podczas pierwszej większej burzy nas
zalało. Ale jak się remontuje probostwo,
ludzie patrzą na to trochę inaczej.
– Że nie dla ogółu, tylko dla siebie?
– No właśnie. Ale czasy są, jakie
są, ja to rozumiem. Ledwo skończył się
ten remont, okazało się, że kaplica na
cmentarzu też wymaga prac. Jej dach
był do całkowitej wymiany. Trzeba było
wykonać nową więźbę, a kwoty za to są
dosyć mocne. Konieczna była też wycinka niebezpiecznych i spróchniałych
drzew na cmentarzu. I tak to szło, rok
po roku. Ostatnio zaczęliśmy remont
organów. Kiedy ekspert, profesor Julian
Gembalski, zobaczył je półtora roku
temu, uznał, że są w stanie agonalnym.
Udało się otrzymać dotację z Urzędu
Gminy w Pilchowicach i Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Ze 180 tysięcy
złotych potrzebnych na ten remont,
mamy już około 110 tysięcy. Sprawę
dokończy już mój następca. Zdążę
jeszcze zorganizować festyn z okazji
Światowych Dni Młodzieży. Chcę odejść
z podniesioną głową.
– Dlaczego właściwie Ksiądz odchodzi?
– Może potrzebuję nowego, innego
wyzwania. Tych dziewięć lat było bardzo radosnych, cieszę się, że udało mi
się to wszystko zrobić. Ale jednocześnie
czuję po latach, że... jak by to powiedzieć, jest trochę tak, jak w tej pieśni
wielkopostnej – „jużem dość pracował”.

– Tęskni Ksiądz za spokojem?
– Tak, choć wiem, że zawsze będą
jakieś trudności, jak to w życiu. Poza
tym, choć jest wokół wiele osób życzliwych, to są też tacy, którzy stoją z boku
i mówią: „po co on to zaczyna robić”.
I muszę przyznać, że te głosy mnie czasami bolały. Oczywiście, to były głosy
jednostkowe. Ale było to przykre, bo
przecież człowiek wychodził ze skóry,
by to wszystko uratować. Zawsze powtarzałem –robię to dla was, parafianie,
dla waszych dzieci, nie dla siebie, bo ja
to zostawię. Mam z tego dzieła satysfakcję. Jestem kapłanem posłanym po
to, by dawać, by być dla ludzi, ale nasze
działania muszą być wspólne i ludzie
muszą to rozumieć.
– Czy obejmując probost wo
w Wilczy zakładał Ksiądz, że to będzie tylko na parę lat? Taką ma ksiądz
naturę, że nosi księdza z miejsca na
miejsce?
– Nie, nie przypuszczałem, że tak
będzie, nie mam też takiej natury. Choć
człowiek jest na pewno świadom tego,
że może pójść gdzie indziej, do jakiegoś
innego zadania.
– A czy zamiast się przenosić do
innej parafii, nie mógłby Ksiądz po
remoncie organów po prostu znaleźć
spokój i odpoczynek w Wilczy?
– Myślę, że taka zmiana czasami jest potrzebna. Znając siebie, po
skończeniu renowacji organów, nie
usiedziałbym długo na miejscu i znalazłbym nowe wyzwanie, bo wilczański
kościół jest pełen wyzwań. Mimo tego,
że jestem już po pięćdziesiątce i komuś
może wydawać się, że tylko ktoś młodszy

może zaproponować coś nowego, jestem
pewien, że nie potrafiłbym tutaj tak po
prostu siedzieć i odpoczywać.
– Jak ksiądz postrzega wspólnotę
z Wilczy? Jak będzie ksiądz wspominał cały ten etap w swoim życiu?
– Jako dobry czas. Pozostawiam tu
swoje serce, pozostawiam to wszystko,
co zostało zrobione, pozostawiam wielu
ludzi super-życzliwych, oddanych Kościołowi. Zawsze będę nosił w sercu to
wszystko, co tutaj pozostało, będę chętnie tu przyjeżdżał. Nie uważam tego za
zamknięty etap. Mam nadzieję, że mnie
tu zaproszą, jak będą nowe organy, na
odpust też chętnie przyjadę. Owszem,
były i chwile smutne, to normalne,
ale zawsze pamięta się to, co dobre, co
piękne. I myślę, że w pamięci zachowam
właśnie te dobre chwile.
– Jak długo jeszcze Ksiądz jest
w Wilczy?
– Nowe probostwo obejmuję w niedzielę, 14 sierpnia, a jeszcze dzień wcześniej, w sobotę, udzielam ślubu w Wilczy.
W Olzie także rozpoczynam ślubem.
– A nie będzie Księdzu za daleko
do Zabrza z tej Olzy?
– Na tyle, na ile będę potrafił, będę
jeździł na mecze. A jeśli już zupełnie
nie dam rady pojechać, to, cóż, obejrzę
w telewizji. Rozmawiałem już z trenerem i rzecznikiem prasowym. Pewnych
rzeczy nie przeskoczę, ale jak tylko
będę mógł – będę jechał. Nie rezygnuję
z bycia kapelanem Górnika. Ponadto
mam zapewnienie nowego trenera i zawodników, że z chęcią odwiedzą parafię
w Olzie, by uczestniczyć w Eucharystii
u stóp NMP Królowej Pokoju.

stankiem na lipcowej trasie jest salon
w katowickiej Silesii City Center (27
lipca, godz. 18.00).
Sylwia nie zwalnia tempa. Wzięła
udział w reklamie popularnego napoju

i przygotowuje się do udziału w Young
Stars Festiwal na warszawskim Torwarze. Tam po raz pierwszy zaprezentuje
w całości materiał z debiutanckiej płyty.

Rozmawiała Mirella Napolska

Knurów. Sylwia Lipka i jej debiutancki album

„Szklany sen” lepszy od Adele
Niedawno ziściło się jedno z marzeń Sylwii Lipki. W sklepach muzycznych
pojawił się jej debiutancki krążek pt. „Szklany sen”. Najbliższe tygodnie to
dla knurowianki czas wytężonej pracy: spotkania z fanami, promocja płyty
i udział w Young Stars Festival na warszawskim Torwarze

U

dział i sukcesy w niezliczonych
festiwalach piosenki oraz występy na festynach w końcu zaprocentowały. Odkąd Sylwia stała się
prezenterką Disney Channel, jej kariera nabrała tempa. Posypały się
propozycje, dzięki którym mogliśmy
zobaczyć knurowiankę w programach
konkurencyjnych stacji i usłyszeć ją
na wielkich imprezach (np. w duecie
z raperem Doniem).
Z dnia na dzień Sylwia zdobyła
wśród nastolatków wielką popularność. Spora w tym zasługa aktywności
w mediach społecznościowych. Tylko
na Facebooku profil knurowianki
polubiło ponad 50 tys. internautów.
8

Dzięki talentowi i ciężkiej pracy
prezenterka Disney Channel osiągnęła
kolejny sukces. W sklepach muzycznych właśnie pojawił się jej debiutancki krążek wydany nakładem wytwórni MyMusic.
– W ciągu 19 lat mojego życia nagromadziłam w sobie sporo uczuć. Dokładniej, zajęło mi to 7710 dni, aby być
gotową i móc przekazać Wam wszystkie
emocje w 10 bardzo osobistych piosenkach, które znajdziecie na moim debiutanckim albumie – mówi piosenkarka.
- Chcę, żeby po przesłuchaniu mojej
płyty każdy z Was uśmiechnął się do
świata, uwierzył w siebie i zaczął pracować nad spełnianiem swoich marzeń.

Zapowiedzią płyty były single:
„Masz to coś” i „Zobacz”. W dniu
premiery „Szklanego snu” w sieci pojawił się teledysk do trzeciego singla
pt. „Zapomnieć chcę” (dziś ma blisko
700 tys. odsłon w serwisie Youtube).
Co ciekawe, Sylwia jest autorką scenariusza klipu.
Warto dodać, że w dniu premiery
„Szklany sen” był numerem 1 w sklepie internetowym iTunes, zostawiając
w tyle m.in. płyty Adele i Daft Punk.
Obecnie trwa promocja krążka.
Knurowianka odwiedziła już salony Empik w sześciu największych
miastach. Tam spotkała się z fanami
i podpisywała płyty. Ostatnim przy-

/pg/
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Knurów. Nakrętkomania trwa...

Wszystko dla Laury

Pięcioletni Olivier Tomczyszyn cały półroczny zbiór
przywiózł razem z mamą Katarzyną

Życie Laury nie jest łatwe – trudne rehabilitacje,
skomplikowane zabiegi, walka o każdy krok. Jednak
pomimo wszystko Laura potrafi się uśmiechać
i czerpać garściami z tego, co dobrego przynosi jej los
- a ten dzięki nakrętkom jest odrobinę lżejszy

Reprezentacja WTZ przywiozła trzy
worki nakrętek

Lenka Korus nie zapomina
o swojej rówieśniczce
Laurze i dzielnie zbiera dla
niej nakrętki

K

ażda nakrętka to cegiełka
na turnus rehabilitacyjny.
Laura wyjeżdża na nie przynajmniej dwa razy w roku. Pewnie
mogłaby częściej, ale brakuje na
to pieniędzy. 19 czerwca zaczął się
kolejny - tym razem w Warszawie.
Laura ostro ćwiczy, choć jak mówi jej

mama, na odpoczynek też znajdzie
się czas.
Sześcioletniej Lence Korus zbierać
nakrętki pomaga cała rodzina.
- To wszystko dla Laury - śmieje się dziewczynka, obiecując, że
jeszcze wpadnie z workiem pełnym
małych, plastikowych darów.

Przez cztery dni knurowianie przemierzyli
Warszawę wzdłuż i wszerz

Na k ręt k i zbierają uczest nic y
Warsztatów Terapii Zajęciowej z
Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie
Chorych.
- Zbieramy i nie zamierzamy
przestać - zapewniają.
To samo mówią zgodnie pięcioletni Olivier Tomczyszyn z mamą
Katarzyną.
- Olivier uczy się, że trzeba innym
pomagać – tłumaczy pani Kasia. – Nakrętki gromadziliśmy od grudnia.
Nie pier wsz y ra z . Wcz eśn iej
okazałych rozmiarów zbiór trafił do
Laury w... wigilię.
- To było duże przeżycie – dodaje
pani Katarzyna. – Syn już wie, że jeśli
on komuś pomoże, to w zamian też
będzie mógł liczyć na czyjeś wsparcie.
Dobro to nie są wielkie słowa, ale
małe gesty. To, czy potrafimy myśleć
o innych i zauważamy coś więcej niż
tylko czubek własnego nosa. Odkąd
dołączyliśmy do „Nakrętkomanii”,
czyli akcji zbierania nakrętek dla
Laury Zawady, minęły już prawie
trzy lata. Dziękujemy za każdą najmniejszą zatyczkę. Pojedyncza nie
znaczy nic, ale uzbierały się już ich
setki tysięcy – wiele worków. Każdy
udało się zamienić na pieniądze, a
te pozwalają chorej dziewczynce na
rehabilitację. Dziękujemy za to, że
jesteście i nie zapominacie o Laurze.
- Trzeba sobie pomagać – nie ma

Pięcioletni Maks miał tak dużo
nakrętek, że w dostarczeniu
ich do redakcji konieczna była
pomoc dziadka – Leona
Kalinowskiego

wątpliwości pięciolatek Maks Dziuk,
który pojawił się w redakcji z dziadkiem, Leonem Kalinowskim. Nie bez
powodu, z kilkoma dużymi torbami,
wypełnionymi po brzegi nakrętkami, kilkulatek nie poradziłby sobie.
- Zbieramy, bo wierzymy, że to
może przynieść prawdziwe korzyści
dziewczynce – mówi pan Leon. – Nie
jest to pierwszy, a zapewne i nie
ostatni, raz...
/jb, bw/

Foto: Justyna Bajko, Bogusław Wilk

reklama

Knurów - Warszawa

Seniorzy w stolicy

To były cztery intensywne dni, ale czas na
kawę też się znalazł – seniorzy z Koła nr 4
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Knurowie wybrali się do
Warszawy

N

a wycieczkę do stolicy wyjechało
z Knurowa 50 osób. Pogoda dopisała, organizacja również – stał za
nią przewodniczący koła, Stanisław
Rudzki. Jak przyznają uczestnicy,
program był tak napięty, że nie
sposób wymienić wszystkich miejsc
przez nich odwiedzonych. Na trasie
wycieczki znalazły się, rzecz jasna,

Zamek Królewski, Łazienki, Pałac
w Wilanowie, Powązki, Muzeum
w Łowiczu, a także gmach sejmu,
po którym oprowadzał ich gliwicki
poseł, Piotr Pyzik.
- Wiele podziwu i uznania należy
się naszej przewodniczce po Warszawie, pani Katarzynie Julii Wójcik,
która zachwyciła nas ogromną wie-
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dzą i sposobem jej przekazywania
– przyznaje uczestniczka wycieczki,
Krystyna Nowakowska.
Bodajże największe wrażenie
na seniorach wywarło zwiedzanie
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Duża w tym zasługa przewodnika –
Andrzej Komuda obrazowo przekazał knurowianom wiedzę o tamtych
tragicznych wydarzeniach, dając im
piękną lekcję historii i patriotyzmu.
- Komfortowe noclegi oraz świetne wyżywienie mieliśmy zapewnione
w Domu Formacyjno-Rekolekcyjnym
Ojców Franciszkanów Niepokalanów
z Paprotni, za co z serca płynące Bóg
zapłać – mówi pani Krystyna.
Kolejne interesujące wycieczki,
szykowane przez Koło nr 4 – już
niedługo!
oprac. MiNa
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rozrywka nr 28

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Fabian Kuzak z Knurowa

Syn Państwa Surmów z Knurowa

ur. 5.07.2016 r., 3850 g, 55 cm

ur. 5.07.2016 r., 3320 g, 53 cm

Wiktoria Szymańska z Czerwionki-Leszczyn

Patryk Domin z Chudowa

ur. 5.07.2016 r., 3280 g, 53 cm

ur. 6.07.2016 r., 2890 g, 51 cm

Stanisław Laubach z Knurowa

Alan Rejkowicz z Knurowa

ur. 8.07.2016 r., 3540 g, 52 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).

ur. 8.07.2016 r., 4070 g, 56 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
26/2016 brzmiało: „GÓRSKIE POTOKI”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Karol
Porwoł. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Szymon Szubrycht z Gliwic

ur. 12.07.2016 r., 3060 g, 52 cm

Zdrowie. Propozycja dla świeżo upieczonych rodziców...
14.07.2016 r.
CZWARTEK

15:00 BFG: Bardzo Fajny Gigant -3D
17:00 BFG: Bardzo Fajny Gigant -2D

Dziecko dobrze
pielęgnować

10:00 Angry Birds Film -2D

19:00 Iluzja 2
21:00 Iluzja 2

15 - 20 Lipca 2016 r.

KINO NIECZYNNE
www.kinoscenakultura.pl

esteś od niedawna rodzicem lub
oczekujesz narodzin dziecka. Jeśli
tak, rozważ udział w bezpłatnych
warsztatach, organizowanych przez
Centrum Fizjoterapii Fizjofit.
Spotkania informacyjne połączone z warsztatami, dotyczącymi
prawidłowej pielęgnacji dziecka, odbędą się 16 lipca (sobota) i 13 sierpnia
(w godz. 10-12).
- Podczas spotkania będzie mowa
o prawidłowym rozwoju dziecka i
sposobach jego wspomagania, korzyściach płynących z właściwej
pielęgnacji, a także o metodach prowadzenia świadomych, kierowanych
zabaw i stymulacji wielozmysłowej
– informuje Monika Granieczny, dy-

Foto: Archiwum CF Fizjoﬁt

28

J

rektor do spraw rozwoju CF Fizjofit.
Zainteresowani mogą kontaktować się z ośrodkiem telefonicznie
(32 234 07 25) lub osobiście (Gliwice-Bojków, ul. Szparagowa 19).
/bw/

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Pamiętali o nas...

Pozdrowienia z Kambodży

Co się wydaje

S

erdeczności dla Czytelników Przeglądu przesłali uczniowie Zespołu
Szkół w Pilchowicach i knurowskiego „Paderka” – uczestnicy Szkolnej
Ekspedycji. Nastolatki spędziły w
Kambodży kilkanaście dni – to były
wspaniałe, niezapomniane chwile. Z
pewnością podzielą się wrażeniami, a
– póki co – polecają krótki przewodnik
dla tych, którzy zechcieliby pójść ich
śladami i wybrać się do Azji.
Za pamięć i miłe słowa dziękujemy.
Redakcja

„Instrukcja obsługi” Kambodży:
-

Gliwice

A to zdrowy
spacer
będzie...

Syrop z mlecza, maść
z żywokostu, a może
konfitura
z czeremchy i czarnego
bzu? A dlaczego nie...
Wybierając się na
etnobotaniczny spacer
dowiesz się wiele
ciekawego

Do udziału w spacerze zaprasza
Muzeum w Gliwicach – Willa Caro:
w niedzielę, 17 lipca, o godz. 11 i 13.
Tym razem tematem przechadzki
będą rośliny lecznicze.
- Będzie się można dowiedzieć
m.in. jak się pozbyć cieni pod oczami i
zadbać o układ trawienny – informują
organizatorzy. – Każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie przygotować
krem z nagietka o wszechstronnym
działaniu leczniczym i wiśniowy balsam do ust.
Spacer przeznaczony jest dla dzieci mających co najmniej siedem lat.
Koszt udziału w zajęciach to złotówka
(od osoby).
- Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc prosimy o zapisy pod numerem
tel. 783 560 006 – zastrzegają organizatorzy. – Rezerwacja jest możliwa od
poniedziałku do piątku w godz. 9-16.
/bw/

Do plecaka spakuj: dobry humor, parasol, odwagę i paszport;
Odkryj tajemnicę mistycznych świątyń Angkoru;
Wypatruj delfinów krótkogłowych w Mekongu i pomóż w ich ochronie;
Uważaj na krowy, bywają niebezpieczne;
Jedz pałeczkami i rozkoszuj sie smakiem świeżych owoców;
Wchodź tam, gdzie są otwarte drzwi;
Poznawaj nowych ludzi i zapamiętaj każdy dziecięcy uśmiech;
Zgłębiaj wiedzę o historii tego kraju;
Uciekaj, gdzie kambodżański pieprz rośnie;
Zrelaksuj się na jednej z rajskich wysp.

Konkurs. Coś cię urzeka? Opisz to...

A czy znasz ty jakiś skarb

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą
w Pyskowicach zachęca do udziału w konkursie
pt. „Skarbnica regionu”. To prawdziwa gratka dla
miłośników regionu, lokalnej historii, kultury i sportu

Interesujące piękno?
Niekiedy wystarczy unieść
głowę, by je ujrzeć...;
na zdjęciu piękna figura
wbudowana w ścianę jednej
z knurowskich kamienic

A może na skata
w plenerze?

W niedzielę (17 lipca) w Chudowie odbędzie
się III Plenerowy Turniej Skata Sportowego
o Puchar Oberży Czarny Koń
o udziału zaprasza Sekcja Skata
Sportowego LKS Jedność 32
Przyszowice. Start o godz. 10.
Zainteresowani mogą się kontaktować telefonicznie (pod nr.
503 926 979 – Tadeusz Żogała).
Wpisowe wynosi 20 zł i 10 zł (panie

i juniorzy).
- Dla każdego uczestnika zapewniamy poczęstunek, pieczone kiełbaski – nęcą organizatorzy. – Zapraszamy wszystkich chętnych z rodzinami,
przewidziane atrakcje.
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„Gliwice” to nowy travelbook przewodnik dla chcących poznać bliżej to
miasto. Nie brak też informacji
o atrakcjach turystycznych powiatu
gliwickiego

P

rzewodnik jest wspólnym dziełem Muzeum w Gliwicach i
w ydawnictwa Bezdroża. Jest to
publikacja o charakterze popularyzatorskim. Przyda się turystom, ale
też mieszkańcom okolicy, chcącym
pogłębić wiedzę o swoim regionie.
Przewodnik przybliża miejsca
zarówno znane, jak też mniej popularne, a warte uwagi, w Gliwicach i
najbliższej okolicy. Opisuje miasto,
Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach, Zamek w Toszku, Zamek
w Chudowie, jak również akweny
i ośrodki rekreacyjne, trasy turystyczne i rowerowe przechodzące
przez powiat.
- Atrakcyjny i wyjątkowy, pięknie wydany, bogaty merytorycznie,
starannie opracowany od strony
stylistycznej, zawierający setki zdjęć,
faktów i ciekawostek dotyczących
naszego miasta i jego najbliższego
otoczenia. W przewodniku jest o
czym poczytać, ale i na co popatrzeć
– liczne, współcześnie wykonane
zdjęcia przeplatają się z pięknymi starymi fotografiami. Poręczny format i
przejrzysty układ, mnóstwo praktycznych i przydatnych informacji, o tym
gdzie zjeść, gdzie przenocować, gdzie
zadzwonić, co zobaczyć – reklamuje
publikację wydawca.
- Nasze wydawnictwo jest szczególnych portretem miasta, oddającym jego „tu i teraz”, dlatego kolejne
edycje będą aktualizowane wraz
ze zmieniającymi się Gliwicami.

Chciałbym, aby przewodnik był
miłym i przydatnym towarzyszem
spacerów oraz wycieczek, książką
należącą do tych, po które sięga się
najczęściej – informuje Grzegorz
Krawczyk, dy rektor Muzeum w
Gliwicach.
Przewodnik można nabyć w
Willi Caro oraz w Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej przy
kinie Bajka w Gliwicach. Można go
też zamówić drogą elektroniczną:
redakcja@muzeum.gliwice.pl. Cena
– 24,90 zł.
/sisp, bw/

informacja własna wydawcy

/sisp, bw/

Foto: Przemysław Sosna/Foto-As

Kino pod
chmurką

Chudów

D

Masz swoje ulubione miejsce,
coś, co cię urzeka, fascynuje? Może
ciekawą legendę, wyjątkową postać?
Jeśli tak, ujawnij to przed światem.
Pokaż innym, niechaj poznają i
ocenią, a zapewne i docenią.
Sposobność ku temu daje MBP
zapraszając do udziału w konkursie „Skarbnica regionu”. Jak wziąć
udział? To proste. Wejdź na stronę
internetową w w w.pbp-gliwice.
pl. Znajdź i wypełnij formularz,
wpisując swoje hasło z krótkim
opisem tego, co chcesz pochwalić.
Możesz wygrać nagrody książkowe
i powiatowe gadżety.
To nie wszystko. Możesz też
wysłać (email: pbp_gliwice@powiatgliwicki.pl) autorskie zdjęcia,
rysunki i szkice. Na bazie takich
materiałów zostanie utworzona
tytułowa Skarbnica Regionu.

Przewodnik
po okolicy
Foto: Archiwum Muzeum w Gliwicach

- Pozdrawiamy z nieokiełznanej Kambodży, która na zawsze pozostanie
w naszych sercach – przeczytaliśmy na pięknej kartce, która przed kilkoma
dniami dotarła do naszej redakcji z odległej Azji

/bw/

Propozycja dla kinomanów, którym nie przeszkadza brak sufitu... Do
końca sierpnia w każdą niedzielę w
Gliwicach odbywa się Kino Plenerowe.
Dwa seanse – o godz. 18 dla dzieci, o
godz. 20 – dla dorosłych.
W najbliższą niedzielę kino zainstaluje się na Placu Grunwaldzkim.
Do obejrzenia: „Królowa Śniegu 2” i
„Podróż na 100 stóp”.
/bw/
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Do wynajęcia pawilon handlowy, 50 m 2,
Knurów, ul. Szpitalna 4 B. Tel. 509 900 293

27-28/16

LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZ Ą DO W YNAJĘCIA . Powier zchnia
około 80 m 2 . Knurów, ul. Ks. Koziełka
12, parter, parking, bardzo dobra lokalizacja. 1200 zł (do negocjacji – zależne od
wkładu finansowego w remont).
Tel. 696 444 726
17-30/16M

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie, Knurów, ul. Spółdzielcza. Tel. 513 571 593

27-29/16

Sprzedam działkę budowlaną 12,5 a, Krywałd. Tel. 507 925 080
Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943

24-28/16

Sprzedam działkę uzbrojoną, ul. Wilsona.
Tel. 507 786 804

27-30/16

24-51/52/16

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

Podejmę się opieki nad osobą starszą w
sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 66

13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio. Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/16-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie.
Tel. 721 292 214
14-39/16

Szukam pracy w charakterze opiekunki dla
dzieci (15 lat doświadczenia).
Tel. 664 134 399
1/16-odw.

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

1/16-odw.

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel.792 848 084
16-43/16

27-30/16

DAM PRACĘ
Do sprzątania lokalu przyjmiemy.
Tel. 660 420 072
Przyjmę do prac brukarskich.
Tel. 609 775 488

SZUKAM PRACY
Mężczyzna lat 44 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

1/16-odw.

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666
13-39/16

reklama

27-28/16

Doceniona pamięć
o kasztanach

Pomysł mieszkańców Kuźni Nieborowskiej na
zachowanie alejki kasztanowej podbił serca
i umysły jurorów konkursu „Powiat Przyjazny
Środowisku”. Do szacunku i uznania jury
dorzuciło 2750 złotych
W słońcu czy w deszczu, Aleja
Kasztanowa zawsze ładnie
wygląda

28-30/16

MOTORYZACJA
Auto-skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625

Powiat Przyjazny Środowisku

Foto: Magdalena Fiszer-Rębisz/SP w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI

27-34/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
27-34/16

Złomowanie samochodów. Tel. 791 544 346
21-30/16

P

ieniądze to nagroda za zwycięstwo w konkursie. Pozwolą
na zwalczanie szkodników z
użyciem feromonowych pułapek i
uzupełnienie ubytków w szpalerze
drzew wzdłuż Al. Kasztanowej.
Przy drodze staną tablice informacyjne i... rzeźba. Spacerujący alejką
dowiedzą się m.in. jakie szkodniki
zagrażają kasztanowcom oraz jak
sobie z nimi radzić.
Do tegorocznej edycji konkursu
wpłynęło ponad 21 projektów z
miejscowości powiatu gliwickiego.
Zwycięski nosi tytuł: „Pamiętamy o
kasztanach – edukacja ekologiczna
i zagospodarowanie terenu wzdłuż
Alei Kasztanowej w sołectwie Kuźnia Nieborowska”. Drugie miejsce
(2500 zł) zdobyły Rachowice, docenione za zamysł zagospodarowania
obszaru w pobliżu skrzyżowania i

kościoła poprzez stworzenie miejsca
odpoczynku dla rowerzystów. Na
trzecie miejsce (2250 zł), zdaniem
oceniających, zasłużył Pniów, w
którym również postawiono na
utworzenie zielonego miejsca odpoczynku dla turystów i mieszkańców
(w pobliżu trasy rowerowej i pieszego Szlaku Powstańców Śląskich).
Pozostałe projekty otrzymały
wyróżnienia (wycenione po 1220 zł).
Wśród nich jeden z Przyszowic i dwa
z Pilchowic.
Przyszowice zostały docenione
za pomysł wzbogacenia fauny i flory
w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym. Z kolei Pilchowice zyskały uznanie za zamiar stworzenia
zielonej alei przy ul. Rynek i zagospodarowanie skweru przy figurze
św. Jana Nepomucena.
/sisp, bw/

Zaproszenie do ankiety

EDUKACJA
Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 02 78 17
23-30/16

Co myślisz o zmianach
w szkołach?
Chcesz się podzielić wrażeniami wobec
planowanej reformy oświaty? Wypełnij ankietę
przygotowaną przez Szkołę Liderów

D

o 21 lipca wszyscy, którym zapowiadane zmiany w systemie
oświaty nie są obojętne, mogą wziąć
udział w ankiecie Stowarzyszenia
Szkoła Liderów, poświęconej właśnie
temu zagadnieniu. Do ogólnopolskiego sondażu szczególnie zaproszeni są rodzice, samorządowcy,
dyrektorzy szkół i nauczyciele. Badanie opinii prowadzone jest przez
około 100 liderów w ich lokalnych
środowiskach.
– Wynik ankiety stanie się podstawą do sporządzenia raportu,
który trafi do ministerstwa, będzie
publikowany na różnych stronach
internetowych, zaś przedstawiciele
Szkoły Liderów spotkają się z decydentami, aby przedstawić im raport

12

osobiście – mówi Aneta Nowak,
absolwentka Szkoły Liderów. Chętni
do wypełnienia ankiety są proszeni
o kontakt mailowy: anetanowak.
knurow@gmail.com – po wysłaniu
wiadomości, dostaną informację
zwrotną z wygenerowanym linkiem
do ankiety.
To już szósty sondaż prowadzony
w ramach Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów – projektu Szkoły
Liderów. Poprzednie dotyczyły m.in.
darmowych podręczników, sytuacji
Orlików czy też roli radnego w samorządzie gminnym.
Ogólne informacje na temat
projektu można znaleźć w internecie:
www.kskl.eu
MiNa
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Rywalizując wspominali mistrza pięści

Z

bigniew Piet rz ykowsk i
należał do grona najwybitniejszych pięściarzy. Nie
tylko polskich, bo przecież trzy
medale olimpijskie i pięć Mistrzostw Europy (w tym cztery
złote) plasowały go w czołówce
zawodników z całego świata.
Mistrza nie ma już wśród nas,
ale środowisko sportowe nie
pozwala, by o nim zapomnieć.
W tym celu w Wilkowicach

zorganizowano I Memoriał
Zbigniewa Pietrzykowskiego,
a z okazji do zdobycia kolejnych doświadczeń skorzystali
m.in. pięściarze Gardy Gierałtowice.
Kadet Remigiusz Skoczyński (waga 66 kg) jednogłośnie
na punkty pokonał Bartłomieja
Górnego (Ring Bielsko-Biała),
a w kategorii junior Mateusz
Wuzik (waga 64 kg) wypunk-

tował Radosława Klisia (BKS
Beskid Bielsko-Biała), Tomasz
Otworowski (waga 69 kg) również 3:0 wygrał z Dominikiem
Sucheckim (Wisła Kraków),
z kolei w walce turnieju Marcin
Trybalski (waga 81 kg) nie dał
szans Łukaszowi Nazarukowi
(BKS Beskid Bielsko-Biała).
– Marcin Trybalski za zwycięstwo w walce memoriału
otrzymał okazały puchar –

informuje zadowolony trener
Adam Spiecha.
Podczas turnieju odbył się
egzamin na stopnie sędziowskie, po którym Adam Firlit
(prezes Gardy) otrzymał nominację na sędziego związkowego.
Z kolei stopień sędziego kandydata otrzymał jeden z założycieli i działacz Gardy – Łukasz
Sieprawski.
PiSk

Foto: prywatne

Ławeczka, sztanga i on – mistrz przez duże „M”,
czyli Zbigniew Gulajski

Gulajski coraz silniejszy

D
Foto: Garda

Reprezentacja Gardy uczciła pamięć po Zbigniewie Pietrzykowskim i przy okazji spotkała mistrza
olimpijskiego – Mariana Kasprzyka

obry występ Zbigniewa
Gulajskiego w prestiżowej
imprezie nie jest już zaskoczeniem. Knurowianin z roku
na rok jest silniejszy, a co za
tym idzie, kolekcjonuje tytuły
mistrzowskie i rekordy. Jego
ostatnie łupy to złoty medal
Mistrzostw Europy i rekord
Starego Kontynentu.
– To moje ósme mistrzostwo

Europy i piąty rekord – podsumowuje skromny jak zawsze
knurowianin, który z kolejnego
sukcesu cieszył się w Wiedniu,
gdzie rywalizacja odbywała
się w klasycznym wyciskaniu
sztangi leżąc.
Zbigniew Gulajski poprawił poprzedni rekord Europy
ze 122,5 kg na 140 kg.
PiSk

Foto: Fight Club

istoryczne, bo pierwsze Akademickie Mistrzostwa Polski w boksie zakończyły się m.in. sukcesem Justyny Górnik z Gardy Gierałtowice.
Turniej odbył się na katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie o medale walczyło 52
zawodników i 24 zawodniczki z 41 wyższych uczelni.
Justyna Górnik z Gardy Gierałtowice reprezentowała Uniwersytet Ekonomiczny z Katowic i wywalczyła brązowy medal w kategorii wagowej do 57 kg.
PiSk

Foto: Garda

Justyna Górnik medalistką
Akademickich Mistrzostw Polski
H

Wśród medalistek Akademickich MP
w boksie znalazła się m.in. Justyna Górnik

foto-migawka

Trzy zwycięstwa
W
Tychach odbyły się walki w Lidze Ronin Fight.
Podsumowaniem występu zawodników knurowskiego Fight
Clubu było następujące zdanie:

Tychy zdobyte, wracamy radośni do domu!
Owa radość odnosiła się do
dwóch zwycięstw w formule K1
przez TKO w II rundzie Szymo-

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

na Mątewskiego i Igora Szkodnego. Ponadto swoją walkę na
punkty wygrał Filip Pawlina,
z kolei wyższość rywala musiał
uznać Tomasz Nieradzik.

Zw ycięz cy X IX
Gran d Prix Knur owa w skacie sportowym (od lewej): Jerzy
Maks elon (sędz ia),
Konrad Sobieraj
(najs tarsz y zawo dnik), Micha ł Foit (III
miejs ce), Zbign iew
Ciszewski (I miejsce),
Dariusz Skow ron (II
miejsce), Zenon Niemiec (Grand Over)
Foto: organizatorzy

PiSk
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Foto: Piotr Skorupa

Kupis jednak nie dla Concordii
9

czerwca informowaliśmy, że
do Concordii wraca jej były
piłkarz Jarosław Kupis. Były
zawodnik m.in. takich klubów,
jak Miedź Legnica czy Polonia
Bytom miał się zająć w Knurowie prowadzeniem drugiej
drużyny seniorów.
– Tak było, ale dość nies pod zie wanie ot r zy m ał e m
propozycję objęcia 4-ligowego

LKS-u Bełk. To dla mnie z jednej strony spore wyróżnienie,
a z drugiej olbrzymia okazja, by
sprawdzić się w roli trenera na
szczeblu 4 ligi. Mam swoje ambicje i postanowiłem skorzystać
z tej okazji – powiedział nam
Jarosław Kupis.
Decyzja trenera nie może
dziwić, wszak z Concordii miał
propozycję pracy na szczeblu

Klasy B, a w Bełku poprowadzi
klub 4-ligowy.
Kto zatem zaopiekuje się
k nu row s k i m i re z er w a m i?
Z tym pytaniem zwróciliśmy
się do prezesa Wojciecha Górki. – Do końca lipca zawodnicy
z rezerw będą trenować dwa
razy w tygodniu z pierwszym
zespołem, a następnie rozpoczną przygotowania pod okiem

Tomasza Młynka – słyszymy
w odpowiedzi.
Przypomnijmy, że Tomasz
Młynek jest wykluczony z gry
przez kilka najbliższych miesięcy.
Już wcześniej informowaliśmy,
że 7 lipca miał przejść operację
stawu kolanowego, ale z informacji uzyskanych od Wojciecha
Górki wynika, że zabieg został
przesunięty o kilka dni. Teraz
wiemy dodatkowo, że na czas rehabilitacji nie odstawi całkowicie
piłki na bok, bo zadebiutuje w roli
trenera Concordii II.
PiSk

Gdzie zagra
Zamknięte... Jedność? Rollercoaster

Zawodnicy w 36-stopniowym upale stawili się na
trening, ale nie zastali swoich pryncypałów
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lipca miały ruszyć przygotowania Concordii do
nowego sezonu. Miały. Niestety
w poniedziałkowe popołudnie
wydarzyło się coś, co kompromituje k nurowski k lub.
O wyznaczonej godzinie stawili
się tylko piłkarze. Ci, którzy są
już związani z Concordią od
lat, i ci, którzy chcieli przejść

testy i ewentualnie wzmocnić
zespół prowadzony przez trenera Michała Budnego. To co
zastali zawodnicy to zamknięty
budynek, w którym mieszczą
się szatnie.
Po kilkudziesięciu minutach bezskutecznego czekania
na trenera rozjechali się do
domów...

PiSk

Cóż to był za pokaz

P

iłkarze Jedności 32 Przyszowice do ostatniej
minuty ubiegłego sezonu walczyli o uniknięcie
degradacji do Klasy okręgowej. Ową walkę przegrali
i na urlopy udali się w minorowych nastrojach.
W minionym tygodniu okazało się, że jest cień
szansy na to, by w Przyszowicach wciąż rywalizowano
na szczeblu 4 ligi. Taką wiadomość w czasie urlopu
otrzymał trener Wojciech Kempa, po czym do naszej
redakcji również dotarła informacja, że zwolniło się
na tym szczeblu kilka miejsc. Z gry w 4 lidze zrezygnował zdegradowany z 3 ligi Grunwald Halemba.
Prawdopodobnie nie zagra w 4 lidze również Nadwiślan Góra, który nie otrzymał licencji na występy
w nowej 3 lidze. Ponadto są kluby, które mają problem
z uzyskaniem licencji na grę w 4 lidze. To sprawia,
że robi się miejsce dla Jedności 32 Przyszowice bądź
innej drużyny, z którą zespół Wojciecha Kempy stoczy
ewentualny baraż.
– Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że pierwszy
trening mamy zaplanowany na 18 lipca – rozkłada ręce
Wojciech Kempa, który okres przygotowawczy rozpisał
pod kątem gry w Klasie okręgowej, ale niewykluczone,
że będzie musiał te plany skorygować. Na pewno zrobi
to z przyjemnością wszak lepiej grać w 4 lidze niż
w Klasie okręgowej. Byle tylko Śląski Związek Piłki
Nożnej podjął decyzję jak najszybciej.
PiSk

Zapewne zauważyliście, że na ulicach i na budynkach coraz mniej bieli
i czerwieni. Barwy narodowe znikają z samochodów i z balkonów, bo skończył
się czas Euro. Pozostały fajne wspomnienia i świadomość tego, że w drodze do
półfinału odpadliśmy z późniejszymi mistrzami Starego Kontynentu. Nie ma
co, Portugalia wykręciła całej piłkarskiej Europie niezły numer, bo przecież
tylko nieliczni stawiali przed turniejem na triumf CR7 i jego kolegów.
Euro za nami, czas więc skoncentrować się na tym, co dzieje się na naszym,
lokalnym podwórku. Nie da się jednak ukryć, że nie jest kolorowo. Wiele osób
skupia się od pewnego czasu na tematach, które dawno powinny być już zamknięte. Weźmy na przykład taką Jedność 32 Przyszowice. W sportowej rywalizacji zespół został zdegradowany z 4 ligi, jednak w poniedziałek usłyszałem
w Śląskim Związku Piłki Nożnej, że podopieczni Wojciecha Kempy mogą się
utrzymać. Bo zdegradowany z 3 ligi Grunwald Halemba nie chce grać w 4 lidze,
bo Nadwiślan Góra nie dostał licencji na 3 ligę, bo inne kluby 4-ligowe mają
problem, by przebrnąć bez szwanku przez proces licencyjny.
Licencje to temat na inne opowiadanie, ale nie da się ukryć, że od paru ładnych lat na rynek piłkarski został wypuszczony specjalny podręcznik. Licencyjny. Określa on kryteria, jakie klub musi spełnić, i zasady przyznawania owych
licencji. Jedni na ów podręcznik psioczą, inni wprost przeciwnie, ale życie i tak
pisze swój scenariusz. I praktycznie przed każdym sezonem słyszymy o tym,
że komisja przyznała klubowi „X” licencję warunkową. Na jednych nakłada
się nadzór finansowy, na innych infrastrukturalny, no i piłkarska karuzela
kręci się dalej. W niektórych przypadkach przypomina to rollercoaster, ale
kto by się przejmował tymi, którzy po zejściu na ziemię będą mieli trudności
ze złapaniem równowagi...
Piotr Skorupa

foto-migawka
Najpierw był pokaz Radosława Zdunka…

N

a jednym z ostatnich treningów przed wakacjami,
na zajęciach Akademii Piłki
Nożnej (rocznik 2009) gościł
przedstawiciel freestyle football czyli sztuki wykonywania
ewolucji żonglersko-cyrkowych z piłką nożną. Osobą,
która niemal do perfekcji opanowała triki z piłką okazał się
Radosław Zdunek, którego telewidzowie pamiętają zapewne

z programu „Mam talent”.
– Pan Radek trenuje tę dyscyplinę już od 10 lat, a oprócz
udziału w programie telewizyjnym ma za sobą również pokazy
w czasie meczów Euro 2012, no
i co chyba najważniejsze, ma
na swym koncie wiele sukcesów
w mistrzostwach Polski, a także
Europy i świata – informuje
trener Dawid Dybcio z knurowskiej APN.
PiSk; Foto: APN

Pozdrowienia od selekcjonera Adama Nawa łki przyw
iózł do naszej redakcji dwa lata temu Remigiusz
Rzepka – knurowianin
i jednocześnie członek sztabu szkoleniowego reprez
entacji Polsk i. Dzisiaj – po udany m występie białoczerwonych na Euro – chwalimy się tymi pozdrowieniami po raz kolejny. No i
musimy w końcu poprosić o podobne Remigiusza
Rzepkę, wszak dołoż ył on swoją
cegieł kę do wyniku na francuskim turnieju.
PiSk

…a następnie sztuczek uczyli młodzi zawodnicy APN
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laża w okresie wakacyjnym
kojarzy się przede wszystkim z opalaniem i szumem
morza. Gdy z kolei potocznie
mówimy „plażówka”, nasze
skojarzenia kierują się w stronę
sportowej rywalizacji i niemal
natychmiast wyobrażamy sobie słoneczną pogodę, piasek,
siatkę, piłkę i serwujących,
przyjmujących i atakujących.
Nic innego tylko plażowa od-

miana siatkówki, która cieszy
się olbrzymią popularnością
nie tylko nad morzem.
– Siatkówka plażowa jest
niezwykle popularna również
w Knurowie, o czym może
świadczyć ostatnie nasze doświadczenie związane z organizacją turnieju na kąpielisku
Leśne Zacisze. Po ogłoszeniu
zapisów niemal natychmiast
lista startowa zapełniła się dru-

Foto: Piotr Skorupa

Piasek, siatka, piłka – to jest to
żynami, które zgłosiły akces do
udziału w tych rozgrywkach –
mówią pracownicy Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Turniej odbył się w kategorii open i zgromadził 17
drużyn. W najlepszej wystąpili
Kacper Ledwoń i Maciej Madej.
Najlepsi knurowianie – Grzegorz Balbierz i Marek Kabiczke
– zajęli miejsca 5‒6.
PiSk

Można się zapisywać
M

amy ważną informację
dla miłośników biegania,
którzy planują start w kolejnej
edycji k nurowsk iego biegu
ulicznego na 10 km. Impreza

Trzy najlepsze drużyny nagrodzone zostały m.in. pucharami ufundowanymi
przez knurowski MOSiR

Sukcesy knurowianek

odbędzie się 25 września br.
natomiast już dzisiaj można
się wpisać na listę startową poprzez stronę internetową www.
timekeeper.pl

S

Pierwsza z wymienionych
to multimedalistka ostatnich,
jubileuszowych – 50. Letnich
Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym w Lublinie,
w których zdobyła 12 krążków,
w tym 8 w konkurencjach indywidualnych. Knurowianki
mogły się cieszyć m.in. z trzech
medali wywalczonych w sztafecie. Złoto zdobyły na 4x25
metrów holowanie manekina

PiSk

informacja własna wydawcy

WAKACJE

w barwach WOPR CKS Szczecin
portowiec musi być gotowy
na różne wyzwania. Również te związane z reprezentowaniem tego, czy innego klubu.
Nie inaczej jest w ratownictwie
wodnym, a najlepszym na to
dowodem są dwie knurowianki – Magdalena Wolny i Maja
Dziublińska – które od niemal
pół roku notują udane występy
w reprezentacji WOPR CKS
Szczecin.

Przypominamy, że w tym
roku odbędzie się już 24 edycja
biegu, w ramach którego rozegrane zostaną 21 Mistrzostwa
Polski Górników.

i 4x50 metrów z przeszkodami.
Magdalena Wolny w ogólnej klasyfikacji seniorek i juniorek zajęła drugie miejsce,
z kolei Maja Dziublińska była
dziesiąta w seniorkach i szósta
w juniorkach.
Krajowy czempionat był
swego rodzaju kwalifikacją do
kadry Polski w ratownictwie
wodnym na wrześniowe mistrzostwa świata w Eindhoven
(Holandia).
PiSk

‘

W MIEŚCIE
Kąpielisko

“Leśne Zacisze”
Przez cały okres wakacji zapraszamy
do korzystania z atrakcji
kąpieliska “Leśne Zacisze”

- turnieje siatkówki plażowej
- turnieje piłki nożnej na piasku
- turnieje w badmintona
- gry i zabawy dla dzieci w wodzie
- aerobic w wodzie

Kompleks Boisk “ORLIK”

- turnieje gier zespołowych
- gry i zabawy dla dzieci
- zajęcia sportowe z trenerami

Szczegółowe terminy podawane będą

na bieżąco na stronie MOSiR Knurów.

Dodatkowe informacje
w regulaminie akcji
“Lato w Mieście”

Pływalnie Kryte MOSiR

Szczegółowych informacji
udziela Organizator

Foto: prywatne

Magdalena Wolny ma za sobą kolejny udany start w prestiżowych zawodach
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Bilet wstępu dla dzieci i młodzieży do 26 lat
na Pływalnie Kryte MOSiR

Patronat medialny

w Szczygłowicach (4.07-17.07)
i Knurowie (18.07-31.08)

podczas wakacji w godzinach 10:00 - 15:00

K N U R Ó W

za 1 zł/ 1 godz./ 1 jedn.
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Rower to jest świat
Knurów, Tallin. Wakacje na dwóch kółkach

Mógł smażyć się ze znajomymi na plaży w Mielnie, wolał jednak samotną wyprawę na
rowerze do Estonii. – W życiu trzeba robić zacne rzeczy, a ja cały czas dążę do świadomości
– tłumaczy Kamil Mossakowski, 24-latek z Knurowa

N

ależy do tych, którzy chodzą
własnymi ścieżkami. Stara
się być tam, gdzie jeszcze
inni nie byli, dlatego tym razem na
cel wakacyjnej podróży wybrał stolicę
Estonii, mało popularny wśród turystów kierunek.
Eskapadę poprzedziły ponad półroczne przygotowania. Kamil musiał
zadbać o wszystko: skompletować
ekwipunek, kupić mapy i bilety, zorientować się w stanie dróg na Litwie,
Łotwie i w Estonii.
– Za każdym razem dążę do tego,
by mieć lepszy sprzęt – opowiada. –
Wyprawa ma przede wszystkim sprawiać przyjemność, dlatego zależy mi,
by po przejechaniu tylu kilometrów
zasnąć w ciepłym i suchym śpiworze,
w pewnym namiocie.
Najwięcej czasu i wysiłku włożył w przygotowanie psychiki, bo
później w głowie toczy się walka ze
zmęczeniem i zniechęceniem. Trening
fizyczny to kwestia ostatnich miesięcy
przed startem.
Z doświadczeń z poprzednich
w ypraw Kamil wie, że nie ma co

oglądać się na znajomych i wierzyć
w ich zapewnienia, że wyruszą z nim
w podróż.
– Rezygnowali, kiedy trzeba było
zacząć solidne przygotowania, a to
dezorganizuje moje plany. Samotność
mi nie przeszkadza – dodaje.

18 czerwca

Mossakowski wyruszył pociągiem
z Katowic do Białegostoku, a stamtąd rowerem przez Litwę i Łotwę do
Estonii. Ku jego zaskoczeniu w tych
krajach Unii Europejskiej wciąż popularne są drogi szutrowe, a asfalt
można spotkać głównie na dużych
magistralach.
– Litwa jest mało kolorowa – zauważył podróżnik. – Litwini są mało
dostępni, żyją swoim życiem, po prostu
są. Co innego Łotysze, których spotkałem na campingu. Lubią zabawę do
białego rana. Estończycy wydali mi się
otwarci i życzliwi.
Tym razem Kamil starał się nie
rzucać w oczy, nauczony doświadczeniem z rowerowej wyprawy do Szwecji,
gdzie stał się atrakcją dla miejscowej

młodzieży. Jak mówi, koncentrował
się na celu, w osobliwy sposób walcząc
z podszeptami rozumu.
– Śpiewałem w czasie jazdy – śmieje się. – Jakoś trzeba było w sobie wzbudzić entuzjazm. Jak człowiek za dużo
myśli, ciało się spina, ulatuje energia.
Mam listę piosenek, które motywują
mnie do działania.
W „Balonach” Kabanosa nucił:
Kto nic nie robi, ten w miejscu stoi, a ja
już widzę początek drogi. I się nie boję
tego co nowe, i czuję wolność na myśl
co zrobię. W repertuarze Kamila był
jeszcze „Ten sen” Varius Manx i „Rzeka marzeń” Beaty Kozidrak.

Tallin jak Gliwice

Kiedy trasa była monotonna (jak
droga z Rygi do Tallina) rowerzysta
umilał ją sobie układaniem zdań
z pierwszych liter rejestracji przejeżdżających samochodów. Dziennie
starał się przejechać 100 km. Spał na
polach namiotowych, a jeśli zmuszony
był nocować w lesie, wtedy stosował się
do zasady, by jak najszybciej opuszczać
takie miejsca.
Rower zastrajkował tylko raz. Tuż
przed Rygą pękła szprycha. Na szczęście Kamilowi udało się znaleźć serwis,
w którym naprawili usterkę.
– Ryga wygląda jak Warszawa –
wspomina. – Z kolei architektura Tallina przypomina mi Gliwice. Piękne
miasto, dużo w nim zieleni i otwartych
ludzi. Knurowianin śmieje się, że
pod koniec każdego dnia wyprawy
obiecywał sobie, że to ostatnie takie
wakacje.
– Mogłem jechać z kolegami do
Mielna, leżeć na plaży, podrywać
dziewczyny i bawić się na imprezach,
ale to dla mnie próżnowanie. Wolę wykorzystać swój czas w inny, ciekawszy
sposób – przekonuje.
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W Zdyszewicach z najwierniejszym kibicem
- babcią Władysławą

24-latek wrócił z Estonii autokarem do Polski. Zanim dotarł do Knurowa, nie omieszkał odwiedzić w Zdyszewicach (woj. łódzkie) ukochanej
babci Władysławy. Kiedy zobaczyła
go idącego przez pole, przeżegnała się,
jakby zobaczyła ducha.

Upragniony cel wakacyjnej wyprawy – Estonia

– Była autentycznie szczęśliwa,
niczego nie udawała. Takich reakcji
na próżno szukać u ludzi za granicą –
mówi Kamil.
Decyzję o wyprawie do Tallina
podjął w ubiegłym roku w Mikołajki.
Z kolejną nie chce czekać do grudnia,
zwłaszcza że wymagać będzie od niego
jeszcze większego zaangażowania.
Knurowianin „nakręcił się” na
Islandię. Wie, że to będą kosztowne
wakacje, dlatego już teraz zaczyna –
jak mówi – przygodę przed przygodą,
czyli poszukiwanie sponsorów.

Ryga przypomina Kamilowi Warszawę. Wieżowiec Akademii Nauk Łotwy jest łudząco podobny do Pałacu Kultury i Nauki

Każda wyprawa to dla Kamila
szkoła charakteru. Dziś śmieszą go
sytuacje, które w przeszłości go przerażały.
– Przejechałem 950 km, przeżyłem
burzę w Estonii, a nawet spotkania
z dzikimi zwierzętami podczas spania
„na dziko”. Uświadomiłem sobie, że
mogę być odważny. Od 1,5 roku chodzą
mi po głowie słowa wokalisty zespołu
Akurat, Wojciecha Żółtego, który
powiedział mi, że najważniejsza jest
świadomość. Dążę do niej.
Paweł Gradek,
foto: Kamil Mossakowski

