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Wilcza, Stanica. Nie powinni, ale jeżdżą...

Knurów

Mimo zakazu
d zeszłego roku obowiązują
surowsze kary dla amatorów
jazdy „po wpływem”. Nietrzeźwi
kierowcy muszą liczyć się z utratą
prawa jazdy minimum na 3 lata
oraz karą finansową (minimum
5 tys. zł). Mimo zaostrzonych
sankcji, kilkuset kierowców rocznie decyduje się złamać prawo,
ryzykując życiem swoim i innych
uczestników ruchu.
Brakiem w yobraźni w ykazał się kierowca zatrzymany 6

Wakat w straży

Okradł
cmentarz

Policyjne statystyki są zatrważające. Tylko
w ciągu pięciu dni (od 4 do 8 sierpnia)
zatrzymano 100 nietrzeźwych kierowców.
Dwóch wpadło w Wilczy i Stanicy

O

Knurów

sierpnia o godz. 19.15 w Stanicy
na ulicy Wielopolskiej. 50-letni
mężczyzna nie dość, że był pijany
(alkomat wskazał ponad 2 promile)
to jeszcze miał zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Dwa
dni później, tym razem w Wilczy,
tuż po północy patrol policji złapał
20-latka. Rutynowe sprawdzenie
trzeźwości i wynik - 1,5 promila.
O losach obu panów zadecyduje sąd.
jb

Nie boisz się upominać o sprawiedliwość? Stajesz w obronie
słabszych? Chciałbyś zrobić coś dobrego dla świata? Jeśli
tak, ta praca jest dla ciebie! Straż Miejska w Knurowie
ogłasza nabór na stanowisko aplikanta

D

la złodziei nie ma żadnych świętości.
W zeszłym tygodniu knurowianka
zgłosiła na policję kradzież metalowej
płytki. Płytka była umieszczona na krzyżu,
który stoi na cmentarzu przy ul. Słonecznej w Knurowie. Choć straty materialne
są niewielkie (40 zł), trudno uwierzyć, że
ktokolwiek mógł wpaść na pomysł, aby
okraść cmentarz...
Działania hien cmentarnych budzą
społeczne oburzenie i są w Polsce surowo
karane. Policja ostrzega: za okradanie
cmentarzy grozi od 6 miesięcy do 8 lat
pozbawienia wolności i to niezależnie od
wartości ukradzionych przedmiotów.
jb

D

roga do zostania miejsk im
strażnik iem nie jest łatwa.
Kandydat musi mieć m.in. ukończone 21 lat, co najmniej średnie
wykształcenie i nienaganną opinię.
Wymagana jest również sprawność
fizyczna i prawo jazdy kategorii B.
Postępowanie kwalifikacyjne obej-

muje test pisemny, test sprawności
fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną.
Urząd Miasta czeka na zgłoszenia
kandydatów do 6 września. Szczegóły na stronie www.knurow.bip.
info.pl.
/-/

Z gliwickim oddziałem Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami „Bezpieczna Łapa” szukamy nowych
domów dla bezpańskich psów

Knurów, Gierałtowice. W ramach walki z rakiem piersi...

Bezpłatna mammografia
Terminy postoju
mammobusa:

Przypominamy paniom, że przez najbliższy
tydzień będzie okazja skorzystać z badań
mammograficznych. Specjalistyczny pojazd
zatrzyma się w Knurowie i Gierałtowicach

M

ammobus należący do Centrum
Onkologii z Gliwic w Knurowie
zaparkuje przy sklepie Intermarché
(ul. Szpitalna 42), zaś w Gierałtowicach
przy Restauracji „Szmaragdowa” (ul.
ks. Roboty 69). Dla ubezpieczonych
pań w wieku od 50 do 69 lat (roczniki:

1947-1966) badanie jest bezpłatne. Nie
trzeba się zapisywać. Wystarczy wybrać
dowolny dzień, zabrać ze sobą dowód
osobisty oraz zdjęcia z poprzedniej
mammografii i zgłosić się na badanie.
Jb

Knurów - 12 i 16 sierpnia (piątek
i wtorek) w godz.
od 8.30 do 15.30
17, 18, 19 sierpnia (środa-piątek)
w godz. od 10 do 17
Gierałtowice - 24 i 25 sierpnia
(środa i czwartek) w godz. od
10 do 17
26 sierpnia (piątek) w godz. 8.30
do 15.
Więcej informacji
pod nr tel. 32 278 98 96

foto-migawka

O trudnej drodze tych piesków do schroniska
pisaliśmy w poprzednim numerze. Dino i Diablo
to starsze, bardzo przyjazne psiaki, potrzebujące
dobrego domu, gdzie znalazłyby opiekę i miłość.
W schronisku nie jest im łatwo. Są przestraszone i
smutne, nie wiedzą, co się stało i dlaczego tu trafiły.
Z utęsknieniem czekają na nowego opiekuna.

Malutki Jimi jest idealny dla rodzin lubiących ruch i
spacery na świeżym powietrzu. Wszędzie go pełno!
Jimi, jak to młody psiak, uwielbia się przytulać. Szuka
kogoś, kto chciałby go przytulać przez całe życie.

Blanka to mała księżniczka. Kruczoczarna piękność
z niebieskim okiem. Bardzo wesoła i przyjazna. Lubi
towarzystwo ludzi i długie spacery. Szuka aktywnej
rodzinki.

5-letni Bari jest nieco większym psiakiem o gołębim
sercu. Przypomina sznaucera. Spokojny psiak marzy
o ciepłym domu i ciepłych ludzkich dłoniach. Bari
pragnie niewiele - potrzebuje człowieka, który pozwoli mu się kochać.
Łagodną Zorbę trapią choroby i samotność. Psiak
ma około 5 lat. Uwielbia zabawy i pieszczoty. Cierpi
na lekki niedowład tylnych łap, ale w hoteliku powoli dochodzi do siebie. Zorbie źle samej na świecie,
potrzebuje przyjaciela - w zamian ofiaruje miłość i
oddanie. Czegóż chcieć więcej?
Od 11 maja trwa, prowadzona
przez Straż Miejską, akcja znak
owania rowerów. Mieszkańcy
się z jednośladami w każdą
Knurowa mogą zgłaszać
środę, od godz. 14 do 17. Chęt
nych nie brakuje.
- Trzeba zadbać o swój rowe
r i utrudnić życie złodziejom
- śmieje się pani Mariola. - Zaw
piec zenie.
sze to dodatkowe zabezZnakowanie jest bezp łatne.
Strażnik graweruje numer na
ramie roweru i tak oznakowa
polic yjnej bazy danych. Akcj
ny jednoślad trafia do
a potr wa do 28 wrze śnia.
Tekst i foto: Just yna Bajk
o

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

reklama

Niewielki Gumiś to mała iskierka. Uwielbia głaskanie i zabawy. Kiedy obok pojawia się człowiek,
Gumiś nie potrafi ukryć radości. Macha swoim małym ogonkiem i pyta: „Zabierzesz mnie do domu?”.
Kocha ludzi... tylko czy ludzie pokochają Gumisia?
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Zainteresowani adopcją psów proszeni są o
kontakt (tel. 606 302 223), więcej szczegółów
na stronie: www.bezpiecznalapa.pl
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Pasażerowie przeżyli chwile grozy

Mrożące krew w żyłach chwile przeżyli w Czerwionce
pasażerowie pociągu relacji Katowice – Racibórz.
– Byliśmy przerażeni, gdy agresywny mężczyzna
wyciągnął nóż i zaczął nim wymachiwać, wygrażając,
że zaraz się potnie. Bałam się, że mnie zabije...
– relacjonuje pani Irena, była mieszkanka Knurowa

Ś

roda, nieco po godzinie 14.
Pociąg Kolei Śląskich zbliża się
do Czerwionki. W pierwszym
wagonie pojawia się około 30-letni
mężczyzna.
- Próbował wyżebrać pieniądze od
niektórych pasażerów – mówi pani
Irena (imię zmienione na prośbę Czytelniczki).
Nasza rozmówczyni zapewnia, że
od mężczyzny dało się wyczuć woń
alkoholu. Ale nie wyklucza, że był
też pod wpływem innych substancji
odurzających.
- Naraz przestał nad sobą panować. Chyba nie miał biletu i konieczność jego zakupu wyzwoliła w nim
złe emocje. Miotał się po wagonie,
wykrzykując przekleństwa. Wpakował
się do pomieszczenia motorniczych.
Nie reagował na słowa próbującej go
uspokoić kontrolerki, pani drobnej
budowy i na pewno nie tak młodej jak
ten narwaniec – relacjonuje pasażerka.
Widząc, że słowa nie przynoszą
skutku kontrolerka zadzwoniła na
policję.
- Zgłosiła, że w pociągu znajduje się
agresywny mężczyzna pod wpływem
alkoholu – mówi pani Irena. – Przekazała, że za chwilkę pociąg zatrzyma
się na stacji w Czerwionce i poprosiła
o interwencję.

Chwilę później pojazd stanął na
peronie w Czerwionce.
- Policji tam nie było, natomiast
kontrolerka odebrała telefon. Można
było wywnioskować, że od... policjantów, upewniających się, czy problem
nadal jest aktualny – opowiada nasza
rozmówczyni.
W tym czasie furiat na przemian
„rzucał mięsem” i przepraszał za to.
Kontrolerka ponowiła żądanie
opuszczenia pociągu.
- Mężczyzna zareagował jeszcze
bardziej nerwowo. Zapowiedział, że
jeśli zostanie do tego zmuszony, to zaraz się potnie i ktoś – kontrolerka lub
policja – będzie go mieć na sumieniu.
Brak reakcji jeszcze go rozjuszył.
- Usiadł na pierwszym z brzegu
siedzeniu i..wyciągnął zza pazuchy
nóż. Wszyscy zamarli... – drży z emocji
nasza rozmówczyni. – W wagonie było
kilkoro dzieci. Rodzice natychmiast
przyciągnęli je do siebie. Ja struchlałam
ze strachu, widząc wymachującego
nożem pijanego, a może i naćpanego,
narwańca.
Dwudziestokilkuletnia dziewczyna, siedząca naprzeciw fiksata,
blokującego jej wyjście z czteromiejscowego boksu, zdążyła położyć na
kolana plecak. Cała drżała, w rękach
trzymając smartfona, jakby próbując

się nim zasłonić.
- Byłam przerażona! Przecież w
pijanym widzie mógł zaszlachtować
pół wagonu. A znikąd pomocy.
Chwila grozy przeciągała się. Nikt
nie wiedział jak się furiat zachowa.
- Naraz zerwał się i wyszedł z pociągu. Wszyscy głośno odetchnęli. Wychodząc, skierował się w stronę stacyjnego budynku i głośno zapowiedział, że
tam się potnie – opowiada pasażerka.
– Kontrolerka ponownie sięgnęła po
telefon. Tym razem zadzwoniła na
pogotowie, informując, że być może
będzie potrzebna karetka, gdyż osobnik
zamierza się poranić.
- Gdy pociąg ruszył z Czerwionki,
kontrolerka poinformowała, że mamy
dziewięciominutowe opóźnienie – dodaje pani Irena. – Dla nas tych kilkanaście minut z agresorem wydawało się
wiecznością.
Nieco inaczej całe zdarzenie postrzega Policja.
- 3 sierpnia bieżącego roku, około
14.10, dyżurny otrzymał informację, że
w pociągu na stacji PKP CzerwionkaLeszczyny, ma znajdować się mężczyzna
pod wpływem alkoholu, który zaczepia
pasażerów i ma ze sobą nóż. Policjanci, którzy natychmiast przyjechali na
miejsce, zastali stojący pociąg, a przy
nim mężczyznę, który okazał się być

Powiat

Wybijają szyby i kradną
marki Volkswagen. Straty: wybita
szyba, skradziona nawigacja i torba
sportowa. Do podobnego zdarzenia
doszło 6 sierpnia o godz. 10 w Paniówkach przy ul. Borowej. Złodziej znowu
upatrzył sobie volkswagena. Skradł telefon komórkowy oraz saszetkę. Straty
są w trakcie ustalania. Dzień później
łupem złodzieja padła nawigacja o

- Policjanci z Komisariatu Policji
w Czerwionce-Leszczynach prowadzą
czynności mające na celu ustalenie
tożsamości mężczyzny oraz okoliczności tego zdarzenia – zapewnia sierżant
Karkoszka. - Wszystkie osoby, mogące
pomóc w zidentyfikowaniu sprawcy
tego zdarzenia lub posiadające informację na ten temat, prosimy o kontakt
z Komisariatem Policji w CzerwionceLeszczynach pod nr. tel. 32 43 91 710
(oficer dyżurny). Osoby, które chcą
przekazać informacje, mogą także
zgłosić się do najbliższej jednostki
policji lub zadzwonić pod numer 997
bądź 112.
Osiem godzin później w centrum
Londynu 19-letni nożownik zaatakował sześć osób. Zabił ponadsześćdziesięcioletnią kobietę, pięć osób ranił...
Bogusław Wilk

Knurów

Coraz bliżej
prawdy?
P

wartości około 2 tysięcy, tablet i telefon. Wszystkie te skarby rabuś znalazł
w maździe zaparkowanej w Chudowie.
Policja apeluje do kierowców o
niepozostawianie cennych rzeczy w
samochodzie. Nie ma co liczyć, że
złodziej nie zauważy. W końcu to jego
„praca”, aby zauważyć...

jb

rzypomnijmy: 2 maja 2015 roku
w czasie meczu Concordii Knurów z Ruchem Radzionków doszło
do zamieszek. Od rany postrzałowej
zmarł 27-letni Dawid. Od ponad
roku trwało prokuratorskie śledztwo.
Prokuratora kilka razy przekładała
finalizację postępowania.
- Parę dni temu wpłynęła uzupełniająca opinia biegłych na którą
czekaliśmy, co pozwoliło nam na

zamknięcie postępowania - informuje
Joanna Smorzewska z Prokuratory
Okręgowej w Gliwicach.
Obec n ie t r w a opr acow a n ie
wyników śledztwa. Jeszcze w tym
w tygodniu ustalania prokuratora
zostaną doręczone stronom, czyli
m.in. rodzinie tragicznie zmarłego
kibica. Ich ujawnienie może nastąpić później.

jb

reklama

awigacje, torebki, laptopy, komórki, torby z zakupami - w każdym samochodzie może znaleźć sporo
cennych fantów. Rzeczy zostawione na
„chwilę” stają się celem złodziei, którzy
uderzają coraz częściej.
4 sierpnia o godz. 17.30 w Knurowie przy ul. Kopalnianej nieznany
sprawca włamał się do samochodu

maszynistą. Mężczyzna przekazał, że
pociąg w którym doszło do incydentu,
odjechał w kierunku Raciborza przed
ich przybyciem – informuje Przegląd
sierżant Anna Karkoszka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. - Policjanci ustalili, że mężczyzna,
który miał zaczepiać pasażerów, oddalił
się z miejsca kilka minut wcześniej.
Mundurowi dokonali sprawdzenia
terenu. Mężczyzny nie napotkano.
- Więc tylko dobry Bóg wie, gdzie ten
furiat podziewa się teraz – komentuje
efekt działań mundurowych pasażerka. – Kto wie, czy nie jeździ sobie autobusami po Knurowie, albo pociągami
na uczęszczanych przez knurowian
trasach.
- Znowu popije, nóż pewnie ma,
niedużo trzeba i nieszczęście gotowe...
– dodaje.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
zakończyła śledztwo w sprawie
śmierci kibica na stadionie
knurowskiej Concordii

Czas wakacyjnej beztroski bezlitośnie wykorzystują
włamywacze. Włamanie do domu wymaga
wielodniowych przygotowań, do samochodu jest
znacznie łatwiejsze. Wystarczy wybić szybę...

N

Foto: Justyna Bajko

Nożownik w pociągu,
gdzie grasuje teraz?
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– Przez ponad 20 lat należałem do Powszechnej SKOK
w Knurowie, a teraz chyba tylko Duch Święty wie, co się
stało z tym ubezpieczeniem – mówi rozgoryczony pan
Jerzy. – Ubezpieczenie jest aktywne, a klienci byłej SKOK
Knurów otrzymają wkrótce nowe, atrakcyjne propozycje –
uspokaja Alior Bank, który przejął knurowski SKOK

Gdzie płacić
te składki?

Knurów. Co z ubezpieczeniami byłych członków Powszechnej SKOK?

J

erzy Weps od 1995 roku był członkiem Powszechnej SKOK w Knurowie. Miał tam konto oszczędnościowe, które założył, gdy pracując
zawodowo zdecydował się na grupowe
ubezpieczenie na życie. Regularnie
opłacał comiesięczne składki, także po
zakończeniu pracy, jako emeryt.
– Nie była to jakaś olbrzymia
kwota, do 18,50 zł miesięcznie, a od
października ubiegłego roku 27 zł –
opowiada pan Jerzy. – Miało to zapewnić wsparcie finansowe dla rodziny w
razie mojej śmierci, 6 tys. zł. Były też
przewidziane jakieś drobne wypłaty za
operacje czy pobyt w szpitalu. Poza tym
opłacałem polisę IKS, 20 zł miesięcznie.
Ostatnią składkę ubezpieczeniową pan Jerzy wniósł 17 maja. Następnych, mimo najszczerszych chęci,
póki co nie udało mu się wpłacić, bo...
nie miał komu.
Sytuacja zmieniła się 1 czerwca
tego roku – wtedy knurowska kasa

została przejęta przez Alior Bank.
Decyzję o przejęciu podjęła Komisja
Nadzoru Finansowego. Powodem była
dziura kapitałowa – na koniec marca
Powszechna SKOK miała ujemne
fundusze własne (-) 15,1 mln zł, ujemny współczynnik wypłacalności na
poziomie (-) 45,4 proc. i wykazywała
łączne straty na kwotę (-) 20,8 mln zł.
- Kiedy w maju po raz ostatni byłem w SKOK-u, powiedziano mi, że od
przyszłego miesiąca wszystko będzie
prowadzone w Alior Banku, na takich
samych warunkach – opowiada knurowianin. - Jednak kiedy poszedłem do
knurowskiego oddziału Alior Banku,
okazało się, że nie mogę zapłacić, bo
bank obsługuje rachunki oszczędnościowe, ale o ubezpieczeniach nic nie wie. W
piśmie, które dostałem od Alior Banku,
też była mowa o moim rachunku, a na
temat ubezpieczenia – ani słowa.
Pan Jerzy wybrał się zatem do
Gliwic, licząc na to, że skoro nie w

Knurowie, to może w tamtejszym
oddziale banku uda mu się wyjaśnić
sprawę. Niestety, tam też nie uzyskał
żadnych informacji na temat swojego
ubezpieczenia.
Dodzwoniwszy się w końcu na
bankową infolinię, knurowianin dowiedział się tylko, że obecnie Alior Bank nie
współpracuje z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie TU SKOK Życie SA (to
tutaj trafiały składki ubezpieczeniowe
członków Powszechnej SKOK).
– I co z tego wynika? – zastanawiał
się pan Jerzy. – Mówiłem już żonie, że
chyba najlepszą formą ubezpieczenia
jest skarpeta.
Co się stało z ubezpieczeniami
pana Jerzego i byłych członków Powszechnej SKOK? Czy są jeszcze
aktywne? Co ze składkami, tymi zaległymi – za czerwiec i lipiec – i tymi
bieżącymi? Gdzie je opłacać i komu?
Odpowiedzi szukaliśmy u rzecznika
prasowego Alior Banku, który po-

Konkurs „Marka Śląskie”

Nominacja dla Budotechniki
Wśród nominowanych w VII edycji konkursu „Marka
Śląskie” znalazła się jedna firma z powiatu gliwickiego
– pilchowicka Budotechnika Sp. z o.o.

egorocznych laureatów konkursu poznamy 3 września podczas
XXII Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wśród nominowanych do tej prestiżowej nagrody
znalazła się Budotechnika Sp. z o.o.
Pilchowicka firma jest znanym i cenionym projektantem i producentem
małej architektury miejskiej, przede
wszystkim wiat przystankowych,
kiosków, gablot oraz nowoczesnych
szaletów miejskich.
Zwycięzcy konkursu „Marka
Śląskie” są wyłaniani przez kapitułę, której przewodzi Marszałek
Województwa Śląskiego. W skład
kapituły wchodzą osoby reprezentujące RIPH, TVP Katowice, Radio
Katowice i „Dziennik Zachodni”.
Nagroda przyznawana jest w kilkunastu kategoriach. Budotechnika
została nominowana w kategorii
„produkt” – kapituła doceniła produkowane przez pilchowicką firmę
Automatyczne Toalety Publiczne
WC TOP.
„Marka Śląskie” to honorowe
wyróżnienie przyznawane od 2009 r.
wyróżniającym się firmom, podmiotom, jednostkom samorządowym,
instytucjom oraz osobom, które
swój sukces osiągnęły dzięki ciężkiej
pracy i dobrej koniunkturze, ale też
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solidnemu marketingowi i planowanemu budowaniu własnej marki.
Jest to również podziękowanie za
znaczący wkład nagrodzonych oraz
wyróżnionych instytucji w rozwój i
kreowanie pozytywnego wizerunku
województwa śląskiego.
W tym roku po raz pierwszy
nominowani zostaną dodatkowo
docenieni przez internautów i czytelników „Dziennika Zachodniego”.
29 lipca wystartował plebiscyt, który
wyłoni laureata tytułu Ambasadora

cję umów Alior Bank podjął decyzję, że
składki będą opłacone z budżetu banku – zapewnia Julian Krzyżanowski.
– Zatem składki na ubezpieczenie nie
są pobierane od klientów. O wszelkich
ewentualnych zmianach klienci będą
informowani przez Alior Bank.
- Bardzo mnie to cieszy, wreszcie jest
pozytywna odpowiedź – przyznaje Jerzy
Weps. – Szkoda tylko, że tak trudno było
o tę informację. Można było wywiesić
jakąś kartkę na drzwiach byłego SKOK-u, żeby człowiek wiedział, na czym
stoi. Krótkie zdania, konkretne i sprawa
załatwiona. Ja bym nigdzie nie dzwonił,
cierpliwie czekał. A tam nawet nie było
informacji, gdzie ten Alior Bank się znajduje. I pracownicy banku, ci z pierwszej
linii, też powinni znać sytuację. A tak, to
wszystko w próżni zawieszone, człowiek
nie wiedział, co o tym myśleć. A takich
ludzi jak ja jest przecież więcej – podkreśla knurowianin. – Ja nic nie chciałem,
tylko dobre słowo, czy to będzie załatwione, czy nie. I co należy robić.
Przejęcie jednej instytucji finansowej przez drugą to poważne przedsięwzięcie. Dobrze, jeśli klienci nie
tracą na tym finansowo, miło też, gdy
są o wszystkim wystarczająco poinformowani.
Mirella Napolska

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778
z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt
1, art. 50, 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 z późn.zm.) a także zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/663/14 z dnia 11
czerwca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego
obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej,
ZAWIADAMIAM O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony
w rejonie ulicy Przemysłowej wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko do planu,
w zakresie niezbędnym ze względu na dokonane korekty
w dniach od 19 sierpnia 2016 r. do 20 września 2016 r.,
w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr
3, w godzinach pracy Urzędu.

„Marki Śląskie”. Głosy oddawać można na 3 sposoby: kliknięciami - każde
kliknięcie to jeden głos (można oddać 5 głosów z jednego urządzenia),
na Facebooku - 1 głos to 3 punkty
w głosowaniu (można oddać jeden
głos dziennie z jednego urządzenia),
SMS-owo - 1 SMS to 10 głosów w konkursie (bez limitu). Koszt 1 SMS-a to
2,46 zł brutto. Głosowanie potrwa do
26 sierpnia, do godz. 11.59.
oprac. MiNa

Kto powiedział, że toalety muszą być brzydkie...
Budotechnika udowadnia, że mogą być
nowoczesne i estetyczne

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
odbędzie się w dniu 14 września 2016 r. o godz. 15.00 w Urzędzie
Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala
sesyjna).
Fragment projektu planu objęty wyłożeniem dotyczy dwóch
terenów przeznaczanych pod zabudowę związaną z wydobyciem
węgla i odzyskiem odpadów.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym
do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać
na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres: Urząd Miasta Knurów,
ul.dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, e-mail: um@knurow.pl,
z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2016 r.
Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci
elektronicznej:

Foto: Archiwum Budotechniki

T

twierdził, że – wbrew temu, co usłyszał knurowianin podczas wizyt w
bankowych oddziałach – Alior Bank
przejął wszelkie umowy i zobowiązania klientów dawnego SKOK Knurów,
w tym umowy ubezpieczeniowe.
- Klienci SKOK Knurów są objęci
ubezpieczeniem zgodnie z warunkami, które obowiązywały w SKOK, z
zastrzeżeniem, że bank nie prowadzi
aktywnej sprzedaży/kontynuacji (tam
gdzie umowa została zawarta na czas
określony) ubezpieczeń ze SKOK – informuje rzecznik Alior Banku, Julian
Krzyżanowski. – W najbliższym czasie
Alior Bank będzie modyfikował ofertę
dla klientów byłej SKOK Knurów oraz
poinformuje klientów o nowych możliwościach – między innymi zaproponuje
klientom dawnego SKOK Knurów nowe
atrakcyjne warunki ubezpieczeń dostępne w Alior Banku.
Rzecznik zapewnia też, że ubezpieczenia naszego klientów byłej SKOK
Knurów są nadal aktywne, tzn. w
razie gdyby doszło dziś do jakiegoś
nieszczęścia, mogą oni liczyć na odszkodowanie. Nie powinni też obawiać
się niczego w związku ze składkowymi
zaległościami, jakie wynikły z przejęcia SKOK-u przez bank:
- Z uwagi na planowaną modyfika-

Link do głosowania na pilchowicką firmę: www.dziennikzachodni.pl/plebiscyt/

1)

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryﬁkowanym
przy pomocy ważnego kwaliﬁkowanego certyﬁkatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 262 z późn.zm.) lub

2)

opatrzone podpisem potwierdzonym proﬁlem zaufanym ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235 z późn.zm.) lub

3)

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta
Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta
Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Piotr Surówka
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Nowiutki Mercedes zastąpi
wysłużonego Jelcza
Bezpieczeństwo. OSP Knurów otrzyma nowy wóz

marki Mercedes-Benz typu średniego
- z pełnym modułem pożarniczym, a
zatem miejscem na 6-osobową załogę,
specjalistyczny sprzęt ratowniczy i medyczny (np. sprzęt do rozcinania wraków samochodowych, który umożliwi
jednostce interweniowanie podczas
karamboli na autostradach), zbiornik
na wodę, czy też drabinę.
Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z umową, już pod koniec roku
knurowska OSP wzbogaci się o nowy
sprzęt, który na pewno przyczyni się
do podniesienia mobilności i zwiększenia wartości bojowej jednostki.
/UM Knurów, bw/
Foto: Materiały Bocar sp. z o.o.

wali z nieco co najlepsze, ale lata robią
swoje...
Wspierające jednostkę miasto
nie zapomniało o potrzebach ochotników. Magistrat podjął starania o
nowszy i lepszy sprzęt. Zabezpieczone
w budżecie gminy fundusze pozwoliły
na ogłoszenie przetargu na dostawę
samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- Po przeprowadzeniu pełnej procedury zamówienia publicznego wybrany został dostawca, którym jest
firma Bocar sp. z o.o. z Korwinowa
– informuje Urząd Miasta w Knurowie. - Podpisana pod koniec lipca
br. umowa opiewa na blisko 800 000
złotych i zakłada dostawę samochodu

Foto: JRG/UM Knurów

K

nurowska Ochotnicza Straż
Pożarna należy do jednostek
OSP, które działają w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Przynależność do grona wyspecjalizowanych służb to nobilitacja
i uznanie dla umiejętności jednostki.
To także zobowiązanie do podnoszenia jakości posiadanego sprzętu,
który spełniać musi wyśrubowane
normy KSRG. Zgodnie z aktualnymi
wytycznymi wóz bojowy na wyposażeniu jednostki nie powinien mieć
więcej niż 30 lat.
Obecnie użytkowany Jelcz jest
o dekadę starszy. Pamięta lata 70.
ubiegłego wieku. Strażacy wydoby-

Foto: JRG/UM Knurów

Po 40 latach wytrwałej służby dla OSP Knurów
strażacki Jelcz przejdzie na zasłużoną emeryturę.
Zastąpi go nowiutki Mercedes-Benz z pełnym
modułem pożarniczym

40 lat
w strażackiej
służbie
wystarczy
- leciwemu
Jelczowi bliżej
już do zabytku
techniki niż do
współczesności...

informacja własna wydawcy

Nowy, dobrze wyposażony wóz bojowy z pewnością
ucieszy i zadowoli knurowskich strażaków-ochotników

foto-migawka

Foto: Bogusław Wilk

Około pół godziny nieprzejezdna była
ul. Puszkina w Knurowie. Wywr óconym drzewem zajęli się
strażacy z Jednostki
Ratowniczo- Gaśniczej. Do zdarzenia
doszło w poniedziałek
przed południem. Drzewo „poległo” u
zbiegu ulic Puszkina i
Lompy. Strażaccy zawodowcy szybko
uporali się z przeszkodą, tnąc pień na mniejsze kawałki. Po dłuższ
ej chwili kierowcy
mogli z powrotem korzystać z drogi.
/bw/
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Czyny lepsze od słów
Wywiad

Foto: Bogusław Wilk

- Nie ma działania „po łebkach”. Do każdej sprawy przykładamy równą
wagę, bo do tego się zobowiązaliśmy, do pracy na rzecz naszego
Knurowa – mówi Marian Gruszka, przewodniczący Komisji Gospodarki,
Ochrony i Finansów w rozmowie z Przeglądem Lokalnym

Miasto wpływa na bezpieczeństwo na knurowskich
drogach - niedawno oddane do użytku rondo u zbiegu
ulic Szpitalnej i 26 Stycznia jest kolejnym przykładem
takiej dbałości

6

się, czy słowa są potrzebne. Może lepiej
sięgnąć po przykłady czynów, które za
nie przemówią.
- Czyli?
- Wymienię najważniejsze: kompleks „Leśne Zacisze” – uruchomiony w
czerwcu po gruntownej przebudowie,
remontowany stadion miejski przy ul.
Dworcowej, będący w budowie żłobek
miejski, odmieniony na lepsze – z siłownią pod chmurką, placem zabaw,
areną - skwer pomiędzy ulicami Ogana
i 1 Maja, nowe rondo u zbiegu ulic
Szpitalnej i 26 Stycznia, nowoczesna
biblioteka, efektowny dom kultury w
Szczygłowicach, rozwijające się – także
dzięki zaangażowaniu miasta - indywidualne budownictwo mieszkaniowe,
zmodernizowana ul. Koziełka. To
najbardziej spektakularne efekty pracy
wielu osób, w tym – na etapie decyzyjnym – knurowskich radnych.
- Inwestycje wynikają z potrzeby
chwili czy są rezultatem uprzednich
analiz potrzeb miasta?
- To przede wszystkim działanie
przemyślane i planowe. W tej sferze
„gorące głowy” nie dają gwarancji
mądrego gospodarowania publicznym
mieniem. Zdecydowanie bardziej liczy
się zimna ocena sytuacji i adekwatne
do niej postępowanie.
- Jednak niekiedy sytuacja wymusza pewne działanie...
- Jak w życiu... Weźmy, na przykład, substancję mieszkaniową w
starym Knurowie na Koloniji. Sytuacja
była taka, że dotychczasowi właściciele
(np. kombinat koksochemiczny) nie
byli w stanie jej utrzymać, bo sami ponosili skutki przemian gospodarczych.
Budynki z otoczeniem przejęło miasto.
Dostało je w stanie, wszyscy to wiemy,
fatalnym – nieremontowane przez
dziesiątki lat, niektóre wręcz rozsypujące się, bez odpowiedniej kanalizacji.
I samorząd wziął na siebie ogromną
odpowiedzialność doprowadzenia
sytuacji do normalności.
- Jak Pan ocenia te starania?
- Oczywiście bardzo chciałbym, żeby

wszystko było zakończone. Ale nie jest,
gdyż zakres zaległości jest przeogromny.
Pierwsze, z czym trzeba było się zmierzyć
w tej części miasta, to doprowadzenie do
porządku gospodarki ściekowej. Wszyscy
wiemy, ile kosztowało czasu, wysiłku,
pieniędzy i... cierpliwości knurowian z
powodu niedogodności, jakie się wiązały z tym, największym w dziejach
samorządu Knurowa, inwestycyjnym
przedsięwzięciem. To zadanie udało się
zrealizować, otwierając drogę do kolejnych kroków. Miasto – poprzez MZGLiA
– wydatkuje bardzo duże pieniądze na
remont dachów budynków. Efekt widać
gołym okiem... W trakcie jest termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej
13. Niebawem mieszkańcy będą mieli
okazję ocenić jej efekt. Kolejnym krokiem
będzie rewitalizacja tej najstarszej części
miasta. Wielkie wyzwanie, które – bardzo w to wierzę – uda się wykonać ku
zadowoleniu mieszkańców i satysfakcji

Rozmawiał Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

Foto: A. i P. Barchańscy

Bogusław Wilk: - Wkrótce półmetek kadencji Rady Miasta. Jaka ta
połówka była dla Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów?
Marian Gruszka,
przewodniczący
komisji: - Najkrócej mówiąc: pracowita. To jedyna
komi sja , która
opiniuje wszystkie
projekty uchwał,
więc siłą rzeczy na
brak zajęcia nie można narzekać.
- Co mocniej angażuje, projekty
uchwał „swoich”, a więc branżowych,
czy „obcych”?
- Nie można rozgraniczać, gdyż
wszystkie są ważne.
- Ale?...
- Bez „ale”... Nie ma wartościowania na nasze czy obce, lepsze czy gorsze,
ważniejsze czy „michałki”. Każda sprawa, która trafia na forum komisji, jest
istotna dla miasta.
- Jednak są sprawy strategiczne
i takie, o których tego powiedzieć
się nie da.
- Faktycznie różny – przy tej samej
ważności - bywa ich ciężar gatunkowy,
ale do każdej przykładamy równą
wagę. Nie ma traktowania „po łebkach”, lecz sumienna i rzetelna praca.
Do tego się zobowiązaliśmy i z tego
staramy się jako radni wywiązać.
- Nazwa komisji wskazuje, jaki
jest ogólny zakres jej działań. A konkretnie czym się zajmuje?
- Za tą nazwą kryją się zagadnienia strategiczne dla Gminy Knurów.
Przede wszystkim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, komunikacji i
drogownictwa, terenów inwestycyjnych
czy zagospodarowania przestrzennego.
- Pierwsze, co się narzuca, to
inwestycje.
- Zgadza się, bo tak też jest w istocie.
- Jakie więc, w Pana ocenie, były
minione dwa lata, patrząc przez pryzmat pracy komisji?
- Szczerze mówiąc, zastanawiam

tych, którzy za taką decyzją optują. Rada
Miasta jest mocno zintegrowana w tej
kwestii, zdecydowanie opowiadając się
za dalszym inwestowaniem w celu polepszenia jakości życia knurowian.
- A propos ul. Koziełka... Robi
wrażenie, ale na to samo liczą mieszkańcy bocznych ulic Koziełka.
- Tak. Ten obszar wymaga szczególnych działań ze strony władz Knurowa
i... Gliwic. Konieczne jest odwodnienie
terenu, którego ukształtowanie stwarza duży problem. Dopiero poważne
roboty, budowa zbiornika retencyjnego
i kanalizacji deszczowej umożliwi podjęcie remontu okolicznych dróg. Po to,
by stały się jak ul. Koziełka – funkcjonalnymi, bezpiecznymi i estetycznymi
traktami.
- Miasto inwestuje, ale nie tylko
samorząd w ykłada pieniądze na
poprawę warunków życia. Jak Pan
ocenia tę przedsiębiorczość?
- Jestem pod wrażeniem. Wspólnoty mieszkaniowe biorą sprawy w swoje
ręce, wykazując się pomysłowością i
zaradnością. Naprawdę miło przejść
wzdłuż niektórych budynków. Zarówno one jak i otoczenie wypiękniały.
Ogromny szacunek należy się wszystkim – bo przecież czyni to bardzo wielu
mieszkańców - którzy nie szczędzą
sił i środków, by uczynić swoje domy
pięknymi.
- Inwestycje nie mają wakacji, w
lecie na placach budowy praca wre.
Jak to wygląda w komisji, której Pan
przewodniczy?
- Podobnie, jest co robić. Monitorujemy sprawy, które trwają i
przymierzamy się do kolejnych. Czas
szybko leci, niedługo trzeba będzie
wypracować projekt budżetu Knurowa
na 2017 rok.
- Co teraz zajmuje uwagę radnych
komisji?
- Oczywiście wszystkie sprawy, które podejmujemy. Jednak jest kilka, któ-

rym obecnie najbardziej„kibicujemy”.
- Czyli?
- Przyglądamy się, jak postępują
prace w Starej Dolinie, gdzie powstaje street workout park. To jest,
po skwerze przy arenie, kolejny etap
upiększania i uatrakcyjniania tej
części miasta. Niebawem to miejsce
stanie się ładnym, przyjemnym i godnym polecenia zakątkiem Knurowa,
gdzie w ciekawy i aktywny sposób
będzie można wypocząć. Warto by w
przyszłości objąć ten rejon monitoringiem, by zapobiec ewentualnemu
marnotrawieniu (poprzez chuligańskie wybryki) publicznych pieniędzy.
Uwagę radnych skupia też problem
zatorów na ul. Niepodległości i Dworcowej w godzinach szczytu. Trwają
gorące dyskusje co do sposobów jego
rozwiązania, m.in. poprzez wykonania prawoskrętu z ul. Dworcowej
w ul. Koziełka. Nie sposób pominąć
przyszłościowej rewitalizacji starego
Knurowa. Wszyscy jesteśmy zgodni:
jest potrzebna. Wszyscy wsłuchujemy
się w uwagi, spostrzeżenia i sugestie
mieszkańców. Oczywiście z uwagą
obserwujemy postępy modernizacji
stadionu przy ul. Dworcowej, budowy żłobka, remontów ulic (m.in.
Paderewskiego, Reymonta, Wolności i
przygotowań do przyszłorocznej przebudowy łącznika z ul. Jęczmienną).
W planie mamy wizje w terenie, by
na własne oczy zobaczyć, jak wygląda
realizacja zadań, co do których wcześniej podejmowaliśmy decyzje. Staramy się nie pominąć żadnej inwestycji.
- Najbliższe plany?
- Jak zaznaczałem, czas biegnie
szybko. Koniec lata to już ten czas,
kiedy zajmujemy się przygotowaniem
budżetu Knurowa na kolejny rok.
Oczywiście perspektywa jednoroczna
to za mało. Wybiegamy znacznie dalej
w przyszłość. Stąd m.in. wieloletnia
prognoza finansowa miasta, która
wskazuje kierunki działań samorządu
na dalsze lata. Jako radni bierzemy
odpowiedzialność – wraz z prezydentem miasta – za przyszłość naszej
miejscowości. Nie tylko się staramy, ale
zawsze o tym pamiętamy...

Wieści o kąpielisku „Leśne Zacisze” zataczają coraz szersze kręgi. Dotarły m.in. do zarządu KZK GOP. Efekt? We wtorek w Knurowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie kierownictwa przewoźnika. Goście, wśród nich prezydenci śląskich
miast, nie omieszkali zwiedzić obiektu. W roli gospodarzy wystąpili prezydent Adam Rams i dyrektor knurowskiego
MOSiR-u Krzysztof Stolarek. – Widać było, że gdyby nie oficjalny charakter spotkania, niektórzy z prezydentów chętnie
przyłączyliby się do wypoczywających – śmieje się jeden z uczestników zebrania.
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Knurów. Publiczny widok karmiącej piersi dzieli Polaków

- Karmienie piersią to jedno z najbardziej
naturalnych rzeczy na świecie. Czy mam się
chować przed światem, jakby to było coś
wstydliwego? - pyta pani Marzena, mama
półrocznego Kubusia. Proces, który wytoczyła
młoda mama z Gdańska właścicielowi restauracji
stał się zarzewiem do publicznej debaty.
Zapytaliśmy knurowian: „karmić czy nie karmić?”

Foto: Morgueﬁle.com\Andyk

Rozterki karmiących mam
Taki widok
w publicznym miejscu
jednych roztkliwia,
innych irytuje i gorszy

Innego zdania był były europoseł
Marek Migalski, który na Twitterze
porównał karmienie piersią do puszczania bąków i sikania.
- A jednak umówiliśmy się, że nie
oddajemy się im publicznie. Zatem na
publiczne karmienie piersią też musielibyśmy się umówić. A nie szantażować
tych, którzy sobie tego nie życzą - pisze
Migalski.

Zakonnik nie wytrzymał

W średniowieczu i na początku nowożytności widok karmiącej
matki nie gorszył (prawdziwe zgorszenie wywoływały za to
nagie... łydki). Zachowało się wiele obrazów z karmiącą Matką
Boską; na zdjęciu fragment dzieła Andrea Solari’ego „Madonna
z zieloną poduszką”, z początku XVI wieku...

W

listopadzie 2014 roku pani
Liwia wybrała się z rodziną do jednej z sopockich
restauracji. W trakcie obiadu kilkumiesięczny synek młodej młody,
zaczął rzewnie płakać, domagając się
pokarmu. Pani Liwia właśnie rozpinała
bluzkę, żeby nakarmić synka, kiedy
usłyszała głos kelnera: „Niech pani
lepiej tego nie robi”. Co było dalej?
Tutaj wersje pani Liwii i kelnera się
rozmijają. Młoda mama twierdzi, że
kelner poprosił, aby przeniosła się do
toalety, kelner natomiast zeznał, że
zaproponował krzesło pod oknem z
dala od restauracyjnych stolików. Pani
Liwia poczuła się ofiarą dyskryminacji i
pozwała właściciela restauracji do sądu.

Sytuacja, która przytrafiła się
mieszkance Trójmiasta obrazuje, jakie
kontrowersje budzi publiczne karmienie piersią. Debata, która rozgorzała
zmusiła również ministra zdrowia do
zajęcia stanowiska.
- Piętnowanie matek za karmienie w miejscach publicznych jest nie
do zaakceptowania. To czynność nie
tylko naturalna, ale wręcz zasługującą na jak najszersze wsparcie - napisał w oświadczeniu dla PAP minister
Konstanty Radziwiłł. - Karmienie
piersią jest dobre nie tylko dla dzieci,
ale także dla mam. Zmniejsza ryzyko
depresji poporodowej, zachorowania
kobiety na raka sutka, jajników czy
osteoporozy w starszym wieku.

Publiczne karmienie piersią podzieliło knurowian.
- Jo bym tam nie chcioł, aby jakiś
obcy chłop patrzył się na biust mojej
żony - mówi pan Marian. - Za moich
czasów, tyle golizny nie było. A teraz,
pani, co się porobiło! Wszędzie gołe
kobiety - w gazetach, w telewizji, a i na
ulicy się zdarzają.
- Czuję się bardzo nieswojo, patrząc
na karmiącą kobietę. Nie wiem, gdzie
oczy podziać. Patrzeć trochę głupio,
więc staram się udawać, że niczego nie
zauważyłem - dodaje pan Michał.
Kobieca pierś rozpala wyobraźnię. Niegdyś opiewana przez poetów
i utrwalana na płótnach barokowych
mistrzów, dzisiaj coraz częściej wykorzystywana do sprzedaży produktów.
- Jednak chyba co niektórzy zapomnieli, że pierś służy przed wszystkim
do karmienie potomstwa - śmieje
się pan Aneta. - Dziwię się bardzo,
że panowie tak się oburzają, widząc
karmiącą mamę, a nie przeszkadza
im wypięty kobiecy biust reklamujący
opony samochodowe.
- Każdy z nas był kiedyś karmiony

Knurów

Dziergają dla wcześniaków
Jeszcze nie potrafią samodzielnie oddychać, a już walczą z losem.
Aby dni spędzone w inkubatorze były trochę bardziej znośne,
kilkuset wolontariuszy z całego świat dzierga dla wcześniaków...
ośmiorniczki. Do akcji przyłączyły się również knurowianki

I

dea zrod zi ła się w Da nii. A kcja wędrowała przez Europę aż
wreszcie dotarła do Polski. Pomysł
jest prosty: wolontariuszki według
ściśle ustalonego wzoru dziergają
na szydeł ku ośmiorniczk i, które
następnie przekazują do szpitali.
Tam zwierzątka trafiają do dzieci, do
inkubatorów. Kiedy dziecko wychodzi ze szpitala, zabiera ośmiorniczkę
ze sobą. Dlaczego wybrano właśnie
ośmiorniczki?
- Macki ośmiorniczki są skręco-
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przez mamę. To naturalne i nie ma się
przecież czego wstydzić - dodaje pani
Natalia.- Zresztą kobiety starają się
karmić dyskretnie, czasami przysłaniają pierś pieluszką albo proszą kogoś,
aby je zasłonił.
Pani Marzena wspomina, jak
kiedyś musiała nakarmić córeczkę w
zakrystii.
- Obok usiadł zakonnik i kiedy
zauważył, że kar mię, zer wał się
jak oparzony i uciekł... - śmieje się
knurowianka. - Nie wiem, co go tak
wystraszyło, przecież Matka Boska
często jest przedstawiana jako Matka
karmiąca, więc powinien być przyzwyczajony...
- Zresztą to był czas, kiedy karmiłam wszędzie:w konfesjonale, parku,
biurze, pociągu, w sali wykładowej...
- dodaje pani Marzena. - Byłam tak
zmęczona wiecznie głodnym dziec-

kiem, że, naprawdę, było mi wszystko
jedno, czy ktoś na to patrzy.
Wiele knurowianek przyznało, że
kiedy nie muszą, starają się nie karmić
publicznie.
- Kiedy karmiłam Emilkę, lubiłam to robić na osobności. Nie ma nic
przyjemnego w tym, kiedy ktoś się nam
przypatruje - tłumaczy pani Bożena.
- Pamiętam, jak karmiłam małą w parku, obok przechodził facet i powiedział,
że też się zrobił głodny. Chyba miał to
być żart...
Proces, który ruszył w Gdańsku
wykaże, czy kobieta padła ofiarą dyskryminacji.
- A co będzie, jeśli właściciel restauracji wygra? Zamkną nas w szafach?
- zastanawia się pani Marzena.
Kolejne przesłuchanie 9 listopada.

ne na wzór pępowiny, którą dzieci
naturalnie bawią się w łonie matki
- tłumaczą organizatorzy akcji. - Z
tego powodu kontakt z ośmiorniczką
daje dzieciom szansę na zbudowanie
poczucia bezpieczeństwa, tak potrzebnego po wydarzeniu wczesnego porodu
i dyskomfortu spowodowanego wkłuciem, ostrym światłem czy nieznanymi
dźwiękami.
Obecność włóczkowych stworzeń
dobrze wypływa również na rodziców
wcześniaków - choć na chwilę mogą
odetchnąć, wiedząc, że dziecko zamiast kablami przy aparaturze bawi
się mackami ośmiorniczki. Niebagatelne znaczenie ma także wsparcie
psychiczne, które czują rodzice, kiedy
widzą, że obcych ludzi obchodzi komfort ich kruchego dziecka.
Do akcji, jako odbiorcy ośmiorniczek, dołączyły okoliczne szpitale z
Knurowa, Gliwic, Zabrza i Pyskowic.
Trwa poszukiwanie wolontariuszy, bo

jak podkreśla Ewa Korba z Żernicy,
jedna z „dziergających”, to nie jest
akcja „na chwilę”. Wcześniaków rodzi się coraz więcej, więc i potrzeby
rosną. Wolontariuszki mocno się
wspierają.
- Organizowane są przesympatyczne ośmiorniczko we spotkania
- mówi Ewa Korba. - Ostatnio wspólnie dziergaliśmy w Pracowni Olfy w
Gliwicach.
Jak można wesprzeć akcję? Sposoby są dwa: dziergać samemu albo
podarować włóczkę.
- To bardzo ważna akcja - dodaje Ewa Korba. - I warto do nas
dołączyć, bo w takiej ośmiorniczce na
wiele lat zostaje zachowany kawałek
serca darczyńcy.
Więcej informacji na stronie akcji na facebooku. Wystarczy wpisać
w wyszukiwarkę: Ośmiorniczki dla
wcześniaków.

jb

Jb, foto: arch. organizatorów
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Nie wyobrażam sobie
życia bez gór

W dzieciństwie zawsze myślałem, że zostanę… kucharzem. W liceum, a nawet jeszcze na studiach,
ciągle myślałem o archeologii. Skończyłem na politologii i socjologii. Nigdy nie przestałem marzyć,
że pewnego dnia spakuję plecak…
Dziś pracuję jako copywriter w agencji kreatywnej i wolny strzelec. Zajmuję się przelewaniem
słów na papier. Obmyślaniem przekazu marketingowego. Po godzinach uciekam od reklamy.
Najchętniej w góry. Najchętniej daleko, gdzie nie ma zasięgu.
Podróże, rower, góry… to rzeczy, które mnie motywują.
Książki, komiksy, gotowanie… to rzeczy, które mnie relaksują.
Pisanie, wymyślanie, działanie… to rzeczy, które mnie definiują.
Łukasz Czubak prowadzi blog górski z rowerowym zacięciem - www.mountaintravelbike.com oraz
pisze na portalu www.8academy.pl.

Z

aczęło się niewinnie. Od roweru.
- Dużo jeździłem już w podstawówce – opowiada Łukasz Czubak.
– Rower był moją odskocznią. Szansą
na zobaczenie kawałka świata. Potem
pojawiły się góry.
Knurowianin połączył dwie pasje: góry, które chciałby doświadczać
wszystkimi zmysłami, w których czuje
wszechogarniającą i wyzwalającą wolność, i rower, środek pozwalający na
szybsze przemieszczanie się.
- W górach mogę odetchnąć, odpocząć od wszystkiego. Lubię ciekawe
miasta i małe miasteczka o oryginalWorochta, znana
miejscowość turystyczna
na pograniczu Czarnohory
i Gorganów
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nym klimacie, ale gdy zbyt długo jestem
w mieście, czuję, że się duszę. Góry to
taka przestrzeń, która nie tylko daje
mi wolność w głowie, ale i pomaga zachować kondycję. Nie wyobrażam sobie
życia bez gór - mówi.

W drodze

Życie w podróży lubi zaskakiwać.
Nigdy do końca nie wiadomo, co nas
czeka za najbliższym zakrętem. Łukasz Czubak i Rafał Czarnecki zaryzykowali. Wsiedli na rower i przez 12
dni przekraczali granice geograficzne
i mentalne, zdobywali szczyty, pokonywali słabości. Na cel wyprawy wy-

brali ukraińskie i rumuńskie Karpaty
- przestrzenie nie do końca odkryte,
dzikie, pamiętające czasy wędrówek
Wołochów.
Wyruszali z Ustrzyk Górnych. W
pierwszych dniach podróży zwiedzali
miejscowości - Drohobycz, czyli zmitologizowane miasto Brunona Schulza, Stryj, Sambor i wioskę Sąsiadowice,
gdzie Rafał szukał śladów swoich
przodków. Czwartego dnia, wjechali
rowerami do turbazy Zaroślak (1250
m n.p.m.), skąd weszli na najwyższy
szczy t Uk rainy - Howerlę, która
wznosi się na wysokość 2061 m. Granicę ukraińsko-rumuńską planowali

przekroczyć w miejscowości Ruska.
- Pytaliśmy spotkanych Ukraińców
i twierdzili, że przejście jest. 25 i 10
km przed granicą znaki pokazywały,
że przejście jest. Gdy dojechaliśmy
na miejsce, wyszedł pan w stroju pogranicznika, wzruszył ramionami i
powiedział, że przejście jest zamknięte
od 4 lat - opowiada Rafał, pochodzący
ze Świdnicy, lecz na stałe mieszkający
w Knurowie.
Wymuszona zmiana trasy zaprowadziła ich do Czerniowców.
- Piękne miasto, położone na wzgórzach, z klimatem przypominającym
Lwów z podobną architekturą galicyjską. Z tym wyjątkiem, że życie toczy się
również nocą, a ilość pięknych dziewczyn przekracza normy europejskie
- śmieje się Łukasz.
Po ośmiu dniach wyczerpującej
jazdy po ukraińskich legendarnych
drogach w końcu trafili do Rumunii.
- Byłem drugi raz w Rumunii i
nic się nie zmieniło. To wciąż mój
numer jeden, jeśli chodzi o Karpaty.
Klimat i widoki są tu nieporównywalne do innych karpackich krajów.
A do tego asfaltowe drogi prowadzące
na widokowe przełęcze - wspomina
knurowianin.
W Rumunii Łukasz wszedł na Pietrosulę Rodiańskiego (2303 m npm),
Rafał odpoczywał po kontuzji kolana,
zwiedził piękny kocioł polodowcowy
z jeziorkiem, a następnie już ze swoim
kompanem przejechał przez rejon Maramuresz, zachwycając się drewnianymi cerkwiami, które przycupnęły przy
poboczach dróg.

Ostatni biwak na wyprawie. Rumunia, okolice
miejscowości Bogdan Voda

Widok na przełęcz Trei Movile w północnej Rumunii (1040 m n.p.m.)

Łukasz Czubak o sobie:

Ukraińskie i rumuńskie Karpaty – tutaj świat jakby się zatrzymał. Od stuleci
trwa w tym bezruchu, na marginesie przemian, nieczuły na rewolucje
i przewroty. Senne wsie, gdzie życie toczy się nieśpiesznie i miasteczka
zamierające tuż po zmroku. Przestrzeń, z której wyłaniają się majestatyczne
góry – symbole trwania. Łukasz Czubak i Rafał Czarnecki przez 12 dni
podróżowali po peryferiach Europy, szukając nieoczywistych zachwytów
i tego, co ukochali najbardziej – wolności
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Jak jeździć po Ukrainie
i nie dać się zabić

Drogi na Ukrainie są tematem
anegdot. Knurowianin na własnej
skórze przekonał się o ich słuszności.
- To, że na ostatnich trzech zjazdach asfalt był w miarę równy, nie
znaczy, że na czwartym na drodze nie
spotkasz dziury wielkości stodoły. To,
że przez całą wioskę było równiusieńko, nie znaczy, że na końcu sioła ktoś
nie zawinął asfaltu - śmieje się Łukasz.
Kierowcy traktują rowerzystów
jak zło konieczne.
- Dlatego jeśli słyszymy za sobą
warkot, lepiej uciekać na pobocze radzi Rafał.
Wszelkie niedogodności rekompensują jednak widoki i ludzie. Europa
jest coraz bardziej samotna. Budujemy
chronione osiedla, oddzielamy się
murami od obcych. Na wschodzie,
gdzie turystów jest niewielu, mieszkańcy nie zatracili w sobie ciekawości
innych. Łukasz i Rafał opowiadają, że
zaskakiwała ich spotykana życzliwość.
Mieszkańcy zatrzymywali się, wypytywali skąd są i dokąd zmierzają, czy
mają gdzie spać i co jeść.
- Gdy niespodziewanie mieliśmy awarię opony, co na ukraińskich
drogach mogło się skończyć niezłym
saltem, w najbliższej wiosce zatrzymał
się motocyklista i bez narzędzi, gołymi
rekami zaczął ją wymieniać, wcześniej
pomagając dobrać tę właściwą - wspomina Rafał.
W kraju, gdzie państwo niekoniecznie spełnia swoją rolę, mieszkańcy nauczyli się liczyć na siebie i swoich
sąsiadów. Życie w trudnych warunkach wymaga niezwykłego hartu ducha, ciągłych zmagań z codziennością.
Ukraina to kraj kontrastów.
- W miejscowości Seletyn w pobliżu
granicy rumuńskiej szukaliśmy hotelu.
Zatrzymaliśmy się pod sklepem, gdzie
stało kilku nudzących się chłopaków.
Zapytaliśmy o hotel. Wyszedł pan z
samoobrony, czyli jednostki pseudowojskowej, która teraz w okresie napięcia politycznego pilnuje porządku,
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i zawołał gospodynię - piękną, młodą
huculską dziewczynę. Gospodyni zaprowadziła nas na marmury... Dosłownie... W tej małej zapadłej wiosce, gdzie
bieda aż piszczała, ktoś wybudował
luksusowy hotel z marmurami na
podłodze i 52 calowym telewizorem w
pokoju. Na tej wyspie szarości wyrosło
coś takiego - opowiada Łukasz.

Cerkiew św. Jana Miłościwego w
ukraińskiej miejscowości Jaremcze

Każdy napotkany człowiek niósł
swoją własną historię.
- Wania z Charkowa, poznany
przypadkiem na parkingu pod Howerlą, opowiadał o życiu w cieniu
wojny, która, co prawda, nigdy nie
weszła do miasta, ale mieszkańcy
żyją w poczuciu ciągłego zagrożenia
- mówi Rafał. - Wiele nas łączy z
Ukrainą, nie tylko podobne problemy
geopolityczne, ale i wspólna mentalność. Czasami patrzymy z góry na ten
naród, bo nam już się udało. Choć
rozmowy o naszej historii, o UPA,
o Banderze są trudne, powinniśmy
szukać nie tego, co nasz dzieli, ale co
łączy - kończy knurowianin.
W rumuńskim schronisku Cabina
Albina podróżnicy spotkali rodaków...
- To schronisko upatrzyli sobie Polacy. W środku panuje klimat przyjaźni
polsko-rumuńskiej: gospodyni zna kilka słów po polsku, na półce z książkami
są polskie wydania przewodników,

m.in. album Karkonoszy - wspomina
Rafał.

Zachwyt

Po dwunastu dniach karpackiej
podróży Łukasz Czubak wrócił do
domu - do żony i małej córeczki.
Zmęczony, ale już w głowie snujący
plany kolejnych wypraw. Zapytaliśmy
Łukasza, czy warto było tak się męczyć
- walczyć z bólem nóg, spać byle gdzie,
rezygnować z ciepłego prysznica: - Są
chwile, kiedy bolą cztery litery, ale
potem wjeżdżasz na przełęcz i dostajesz takim widokiem między oczy, że
aż zamierasz z zachwytu. W górach
to ten moment, kiedy po przejściu 30
km z ciężkim plecakiem spoglądasz ze
szczytu za siebie, na miejsce, gdzie byłeś
rano. To jest taka satysfakcja, która buduje mnie wewnętrznie jako człowieka.
Tak, było warto… - odpowiedział.

Wyprawa
w liczbach:
- 12 dni w trasie;
- 1049 km na rowerze;
- 22,5 km pieszo po górach;
- 331 km marszrutkami (pięcioma)
- 1416 m n.p.m - najwyższa wysokość na rowerze (przełęcz prislop)
- zdobyte szczyty - Howerla /
Czarnohora (2061 m n.p.m.)
i Pietrosul Rodnei / góry rodniańskie (2303)
- total w górę: 11,012 m
- total w dół: 11,033
- najdłuższy zjazd: 20 km (z przełęczy Prislop do Borsy)
- najdłuższy podjazd: 52 km
(z Iacobeni na przełęcz Prislop)
Naprawy: 1 x wymiana dętki,
1 x wymiana kompletu opon, 1 x
wymiana linki tylnej przerzutki.
Straty własne: 2 x rękawiczki
rowerowe, 1 x ręcznik, 100 hrywien. Straty, których w ostatniej
chwili udało się uniknąć:3 x koło
od roweru

jb, foto: arch. prywatne
Łukasz Czubak i Rafal Czarnecki opowiedzą o wyprawie i zaprezentują zdjęcia
26 sierpnia o godz. 20 w
pubie 777. Wstęp wolny.

Przydrożna cerkiew na drodze
w okolicach miejscowości Ploska
na Ukrainie
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Z kart historii Knurowa

Ze świętym Wawrzyńcem
przez wieki

Sentencje ku czci
św. Wawrzyńca

Na święty Wawrzyniec zbieraj od
pszczół zrzyniec;
Jaki Wawrzyniec, taki podzimiec;
Gdy Wawrzyniec z pogodą chadza,
piękną jesień przyprowadza;
Kiedy święty Wawrzyniec przychodzi, ostatnią rzepę siać się godzi;
Wawrzyniec pokazuje, jaka jesień
następuje.

10 sierpnia wypada liturgiczne święto poświęcone
św. Wawrzyńcowi. To postać, z którą Knurów
związany był przez wieki...

Z

1447 roku pochodzi znana nam
informacja, że Knurów płacił
świętopietrze. Uzasadniony
jest więc wniosek, że już w pierwszej
połowie XV wieku, a może i wcześniej,
był parafią, która posiadała kościół.
Tymczasem, póki co, w żadnym znanym nam dokumencie tego typu potwierdzenia nie ma...

Wiemy natomiast, że w 1599 roku
w Knurowie wybudowana została
świątynia – modrzewiowa, kry ta
gontem. Jej patronem był św. Wawrzyniec. Znajdowała się na wzgórzu,
była widoczna z daleka. Stanowiła
centrum wsi, liczącej około 120-150
gospodarzy.
W pobliżu powstało wiele chałup

krytych strzechą. Nie tylko ze względu
na kościół, ale też obfitujący w ryby
staw. To w nim mieszkańcy osady,
mającej obszar około 350-400 ha,
poili swoje zwierzęta. Knurowianie
pracowali na roli. Zobowiązani byli do
płacenia daniny na rzecz pana: podatku poradlnego (w zbożu) i narzazu (w
nierogaciźnie, bydle i owcach).
O tym, że patronem knurowskiej
świątyni był św. Wawrzyniec dowiadujemy się z dokumentów wizytacyjnych
z 1719 roku. Wizytację przeprowadził
biskup sufragan wrocławski Eliasz
Daniel von Sommerfeld. Źródło podaje, że dwa ołtarze – główny i jeden
z bocznych – poświęcone były św.
Wawrzyńcowi.

Kim był św. Wawrzyniec?

Nie jest znana data jego urodzin, prawdopodobnie przyszedł na
świat w pierwszej ćwierci III wieku w
miejscowości Loret niedaleko miasta
Huesca na Półw yspie Iberyjskim.
Wedle tradycji miał zginąć męczeńską śmiercią w Rzymie w 258 roku.
Zmarł na rozżarzonej do czerwoności
kracie (która stała się jego atrybutem
w ikonografii). Nie uległ żądaniom
oprawców wydania skarbów kościoła.
Miał też uratować św. Grala (kielich,
z którego Chrystus pił podczas Ostatniej Wieczerzy), którego zdążył wysłać
swoim rodzicom mieszkającym na
terenie dzisiejszej Hiszpanii.
Kult męczennika rozwijał się już
pod koniec starożytności. W wiekach
średnich należał do najpopularniejszych świętych.
Św. Wawrzyniec jest patronem
ubogich, piekarzy, pszczelarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Miał też chronić
od pożarów i pomagać w chorobach
reumatycznych. Wierzono, że w piątki
schodzi do czyśćca, by wybawić choć
jedną duszę.
Imię świętego wywodzi się od
łacińskiego Laurentius (Laurencjusz).
W Polsce pojawiło się dość późno,
w XIII wieku, początkowo w formie
„Ławrzyniec”. W średniowieczu stało
sie popularne wśród biedniejszych
warstw społecznych.

Warto nadmienić, że w pobliskim
Krywałdzie w 1784 roku karczmę prowadziła rodzina Wawrzynków.
Święto liturgiczne w y pada 10
sierpnia. Odpust ku jego czci nazywano kiermaszem. Odbywał się na placu,
na którym obecnie stoi współczesny
kościół i cieszył się ogromnym powodzeniem. Szczególnie popularne były
odpusty przed stuleciem – w latach
20. i 30. XX wieku. Jeszcze w latach
50. ze szczegółami wspominali o nich
ich uczestnicy.
W latach międzywojennych drewŚw. Wawrzyniec - rzeźba
niany kościółek z Knurowa został
z około 1480 roku
przeniesiony do Chorzowa. Figurę
Święty Wawrzyniec jest patronem świętego Wawrzyńca przekazano do
diecezji pelplińskiej oraz Wodzisławia Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Śląskiego, Słupcy i Sępólna Krajeń- Ówczesny dyrektor muzeum, dr Taskiego. Patronuje też ratownikom
deusz Dobrowolsk i,
GOPR i przewodnikom
ocenił, że mogła zostać
Jeśli wierzyć powiedzeniu,
beskidzkim.
że „Wawrzyniec pokazuje,
wykonana około 1480
Św. Waw rz y n iec
jaka jesień następuje”, to
roku, czyli ponad wiek
w tym roku, złotej polskiej
był patronem knurowprzed wybudowaniem
jesieni nie bedzie - tylko
skiej świątyni ponad
knurowskiej świątyni.
chlapa-ciapa...
300 lat. Jego imię nosił
Aktualnie drewniana
też tymczasowy kościół
figura św. Wawrzyńca
podczas budowy dzisiejszego kościoła znajduje się w Muzeum Archidiecepod wezwaniem świętych Cyryla i zjalnym w Katowicach (co ciekawe,
Metodego.
postać świętego miała utrąconą prawą
dłoń, tak pozostało do dzisiaj).
Miano świętego
Chociaż „rzeźba patrona knurowrozpowszechniło się w Knurowie. skiego kościoła nie ma szczególnych
Już w urbanium z 1534 roku wymienia walorów artystycznych” (uzasadnienie
się Wawrzyna Kasperka. W księdze dra Dobrowolskiego, przywoływane
wieczystej z 1823 roku oraz nieco póź- przez ks. Alojzego Koziełka w jego
niej pojawia się nazwisko Wawrzynek. dziele „Knurów i Krywałd. Kronika na
Występowali m.in. Wawrzynkowie: Je- tle historii Ziemi Gliwickiej) to jednak
rzy, Marcin, Kaspar, Mikołaj, Robert, dla mieszkańców Knurowa jest dzieJan, Franciszek. Z kolei imię „Waw- łem bezcennym, świadectwem bogatej
rzyn” nosili: Lenża, Konopka (cha- historii ich miejscowości.
łupnik w 1851 roku), Magnor, Furgoł.
Maria Grzelewska
Święto liturgiczne
św. Wawrzyńca obchodzone jest 10 sierpnia. Występujące w tę noc roje meteorów (Perseidów) zwane bywają niekiedy łzami św. Wawrzyńca.

Męczeństwo św. Wawrzyńca, obraz namalowany przez
Tycjana w latach 1548-1559 w jednej z kaplic kościoła Santa
Maria Assunta dei Gesulti w Wenecji (olej na płótnie,
277 x 493 cm). Autor wiernie odtworzył moment śmierci
męczennika. Jest noc. Wawrzyniec leży na rozżarzonej kracie.
Jeden z oprawców podsyca ogień, podczas gdy drugi dociska
go do rusztu. Z lewej strony widać ozdobny kamienny cokół,
na którym stoi figura pogańskiego bożka. Scenę rozświetla
ogień – z pochodni i spod rusztu. Ale nie tylko. Widać rozdarte
niebo, z którego spływa blask na wyciągniętą dłoń
Wawrzyńca, zapowiadający zbawienie męczennika.
Źródło: wikipedia
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... ale nie tylko. Imię męczennika
znajdziemy w atlasie bez problemu. Naj ł at wiej wskaz ać Dr ogę
Wodną Świętego Wawrzyńca, trakt
żeglugowy między Atlantykiem i
Wielkimi Jeziorami (Ameryka Północna), którego częścią jest też
Rzeka Świętego Wawrzyńca. Na
Morzu Beringa znajduje się Wyspa
Świętego Wawrzyńca, nazwana tak
przez duńskiego odkrywcę Vitusa
Beringa. Niedaleko Łomży rzuca się
w oczy wzniesienie, czyli Wzgórze
Świętego Wawrzyńca.

Foto: archiwum

Wzgórze, rzeka, wyspa...

Drewniany kościółek św. Wawrzyńca w Knurowie
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rozrywka nr 32
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Lilianna Chmielewska z Knurowa
29.07.2016 r., 3600 g, 51 cm

Antoni Sekuła z Knurowa

ur. 31.07.2016 r., 3400 g, 54 cm

Natalia Jeziorska z Gliwic

Magdalena Piecuch z Żernicy

Oliwia Grajek z Knurowa

Fryderyk Papkala z Przyszowic

ur. 1.08.2016 r., 3100 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
30/2016 brzmiało: „DZWIGNIA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Lucyna Brozig. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

12-14.08.2016 r.
PIĄTEK- NIEDZIELA

11.08.2016 r.
CZWARTEK
Epoka lodowcowa.
Mocne uderzenie -2D
- godz. 10.00, 18.30
Epoka lodowcowa.
Mocne uderzenie -3D
- godz. 15.00, 16.45

Filip Spórna z Gierałtowic

ur. 31.07.2016 r., 3290 g, 53 cm

ur. 1.08.2016 r., 2400 g, 49 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).

Piotr Gulczyński z Knurowa

30.07.2016 r., 3850 g, 54 cm

ur. 2.08.2016 r., 2490 g, 48 cm

ur. 2.08.2016 r., 4150 g, 56 cm

Tini. Nowe życie Violetty
- godz. 16.15
Kobiety bez wstydu
- godz. 18.00

32

Zuzanna Paśnicka z Czerwionki-Leszczyn
ur. 2.08.2016 r., 4020 g, 56 cm

Emilia Wojtów z Knurowa

ur. 2.08.2016 r., 2370 g, 50 cm

HEL
- godz. 20.00, 21.45
15-17.08.2016 r.
PONIEDZIAŁEK-ŚRODA

Geniusz
- godz. 20.15

Tini. Nowe życie Violetty
- godz. 16.15
Kobiety bez wstydu
- godz. 18.00
HEL
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

Przegląd Lokalny Nr 32 (1221) 11 sierpnia 2016 roku

Szymon Biernat z Pilchowic

ur. 3.08.2016 r., 3290 g, 52 cm

Dawid Borkowski z Knurowa

ur. 5.08.2016 r., 3480 g, 54 cm
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Knurów, Jastrzębia Góra

Niezapomniane
„Wakacje
z Muszkieterami”

Pilchowice. Konkurs fotograficzny

To lubię!

S

towarzyszenie Pilchowiczanie
Pilchowiczanom zaprasza do
udziału w konkursie fotograficznym
„To lubię”. Organizatorzy przewidują
dwie kategorie wiekowe: uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz młodzież ponadgimnazjalna i dorośli. Co trzeba zrobić?
Uchwycić na zdjęciu to, co lubimy
najbardziej i przesłać lub doręczyć

Młodzi knurowianie byli wśród prawie tysiąca
uczestników kolonii zorganizowanych przez Fundację
Muszkieterów. Kolonistów w Jastrzębiej Górze
odwiedziła florecistka Sylwia Gruchała, dwukrotna
medalistka olimpijska

„W

Podopieczni fundacji przebywający w Jastrzębiej Górze mieli okazję
zobaczyć Trójmiasto i zwiedzić Oceanarium. Nie zabrakło gier i zabaw na
świeżym powietrzu, ognisk integracyjnych, letnich seansów filmowych
czy nocnych gier plenerowych. Było
też wiele zajęć kreatywnych, rozwijających dziecięce talenty, m.in. orienteeringu (treningu z mapą i kompasem),
rękodzielnictwa, stor yboardingu
(tworzenia komiksów), warsztatów
kulinarnych, sportowych rozgrywek
czy prezentacji ABC podróżnika.
Miłym zaskoczeniem dla kolonistów w Jastrzębiej Górze była wizyta
znanej mistrzyni floretu Sylwii Gruchały. Dzieci miały okazję nauczyć się
podstaw fechtunku, zapoznać z zasadami pojedynków fair play oraz zmierzyć w prawdziwej walce na szpady.
- Cieszę się, że mogłam przekazać
dzieciom wartości, które powinien znać

każdy muszkieter. To naprawdę ważne, aby uczyć dzieci od małego, czym
jest prawdziwa odwaga, pracowitość,
uczciwość czy sumienność. Powinniśmy
na każdym kroku utwierdzać je w przekonaniu, że szlachetne czyny popłacają
– mówiła pani Sylwia, ambasadorka
programu.
Warto dodać, że kolonistów w
Murzasichlu odwiedziła Agata Kornhauser-Duda, małżonka prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, która objęła
akcję honorowym patronatem.
− Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że
zrealizowaliśmy marzenia tak wielu
zdolnych uczniów. Pomysł, aby dzieci
z północy Polski wyjechały w góry, a
te z południa zobaczyły morze, okazał
się strzałem w dziesiątkę – podkreślił
Marek Feruga, prezes Fundacji Muszkieterów.

jb

ogłoszenie własne wydawcy

/sisp, bw/

Foto: Archiwum Fundacji Muszkieterów

akacje z Muszkieterami” to ogólnopolska
akcja społeczna organizowana przez Fundację Muszkieterów. Tym razem objęła dzieci w
wieku 8-12 lat, zamieszkujące miasta
lub okolice miast, w których funkcjonują sklepy Intermarché i Bricomarché. Nagrodę, 10-dniowe kolonie,
w Jastrzębiej Górze lub Murzasichlu
otrzymały dzieci, które na co dzień
wykazywały się wzorową postawą i
uzyskały dobre wyniki w nauce.
Akcja została zrealizowana dzięki
wsparciu finansowemu ze strony właścicieli supermarketów Intermarché i
Bricomarché – założycieli i darczyńców Fundacji Muszkieterów. Inicjatywa „Wakacje z Muszkieterami” jest
odpowiedzią na problem dosięgający
wiele rodzin, a związany z brakiem
możliwości zapewnienia w yjazdu
wakacyjnego dzieciom.

podpisane fotografie (minimum
dwie, maksimum cztery, o wymiarach 10x15 cm lub 13x18 cm) na adres stowarzyszenia (ul. Dolna Wieś 2,
44-145 Pilchowice). Więcej informacji na stronie www.spp.pilchowice.pl.
Na pytania odpowiada Anna Surdel,
prezes stowarzyszenia (adres e-mailowy: annasurdel@o2.pl).

12

Przegląd Lokalny Nr 32 (1221) 11 sierpnia 2016 roku

ROZMAITOŚCI

www.przegladlokalny.eu
ogłoszenia

Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Powierzchnia
około 80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12.
1200 zł (do negocjacji – zależne od wkładu
finansowego w remont). Tel. 696 444 726

Docieplanie elewacji, malowanie elewacji,
podbitki, ankrowanie, kompleksowe remonty
w środku. Tel. 602 407 190, 785 948 716

Do w ynajęcia mieszkanie 2- pokojowe
w centrum Knurowa. 1200 zł + media.
Tel. 507 135 676

USŁUGI
31-34/16

17-35/16Y

32/16

31-32/16

Sprzedam działkę budowlaną 12,5 Krywałd.
Tel. 507 925 080

31-33/16

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

Czesław Wojtanek, tegoroczny mistrz wśród wędkarzy,
przyjmuje okazały puchar z rąk prezesa Leszka Rejkowicz,
a od pozostałych kolegów zasłużone gratulacje

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

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943
RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

27-34/16

Emerytka szuka pracy – mycie okien, sprzątanie. Tel. 793 953 727

30-51/52/16

M ężc z y zna lat 4 4 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

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

DAM PRACĘ
Pr zyjmiemy do spr zątania lokalu. Mile
widziane emerytki. Tel. 664 040 345

31-33/16

Stacja Obsługi i Sprzedaży Akumulatorów
zatrudni pracownika na stanowisku sprzedawca-servisant. Tel. 798 636 501
32/16

Zatrudnię barmankę. Tel. 32 445 06 71

32-39/16

Zatrudnię na stanowisku barman/kelner.
Tel. 602 775 756

29-32/16

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

Zatrudnię piekarza. Tel. 32 238 94 75,
32 234 82 28

1/16-odw.

31-35/16

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

Zatrudnię piekarza. Tel. 32 238 94 75,
32 234 82 28

30-51/52/16

31-35/16

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 721 292 214

Zatrudnię pr zedstawiciela handlowego
– branża spożywcza. Tel. 602 775 756

14-39/16

29-32/16

Foto: Artur Socha/iKnurów

24-51/52/16

SZUKAM PRACY

Wędkarstwo

Czesław Wojtanek
z Grand Prix
Adam Zając wygrał Spławikowe
Mistrzostwa Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Górnik”
z Knurowa. Z wygranej
w całym cyklu Grand Prix
cieszy się Czesław Wojtanek

Z

awody odbyły się w niedzielę
nad stawem „Zalane” w Szczygłowicach.
- Była to ostatnia rozgrywka w
ramach tegorocznej edycji Grand Prix
– mówi Leszek Rejkowicz, prezes SW
„Górnik”.
W niedzielnym wędkowaniu o
zwycięstwo rywalizowały 22 osoby.
- Pogoda dopisała, ryby brały,
wszyscy wędkarze mogli wykazać się
połowem – podkreśla prezes Rejkowicz.
Szczególne powody do radości
miał Adam Zając, zdobywca 3505
pkt., które dały mu wygraną. Na
drugim miejscu był Mirosław Dawindziak (2610 pkt.), a na trzecim

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

PRZETARG

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

INFORMACJA

27-34/16

31-34/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

27-34/16

NIERUCHOMOŚCI

/bw/

ogłoszenie

23-35/16

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

Wiesław Mastalerz (2555 pkt.).
Na przestrzeni całego sezonu
najlepiej poszło Czesławowi Wojtankowi, zdoby wcy Grand Prix.
Wicemistrzem został Jerzy Kiełb, a z
trzeciego miejsca satysfakcję czerpał
Stefan Pikus.
- Wszystkim kolegom wędkarzom
za udział serdecznie dziękujemy. Tryumfatorom gratulujemy, obiecując, że
będziemy starać się wygrać z nimi przy
najbliższej nadarzającej się okazji –
śmieje się Leszek Rejkowicz.
Sposobność pojawi się niebawem
– 11 września. Tego dnia zaplanowano mistrzostwa spinningowe.

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
- wykaz nr 7/GD/16 nieruchomości gruntowych przewidzianych
do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Do wynajęcia kawalerka. Knurów ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953
31-32/16
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Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionego
lokalu użytkowego położonego w Knurowie:
- przy ul. Kapelanów Wojskowych 2 o łącznej powierzchni użytkowej
154,07 m2.
Lokal jest dostosowany do prowadzenia działalności bankowej
z możliwością prowadzenia innej działalności handlowo – usługowej.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 18.08.2016 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 10.00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 18,00 zł netto, kwota postąpienia
w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny złożyć
pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, przy ul. Jana
Sobieskiego 6 w terminie do dnia 17.08.2016 r. do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 5 000,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu 16.08.2016 r.
od godziny 14.00 do 15.00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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Artur Długodystansowiec

Foto: Archiwum Artura Łyczaka

Knurowianin zaliczył górski ultramaraton

- Czwarta rano, bojowe nastroje, start przy świetle odpalonych
rac i powszechne „powodzenia”. Chwilę po tym ciemno, mokry
asfalt gdzieniegdzie oświetlony światłem czołówek. Cisza,
którą zakłócały jedynie rytmiczne oddechy i odgłosy butów
spragnionych długich kilometrów - tak swój start w popularnym
ultramaratonie „Chudy Wawrzyniec” opisał knurowianin Artur
Łyczak
i buty raz po raz wpadały w poślizg.
Jeden z takich niebezpiecznych ślizgów
szczęśliwie skończył się dla mnie czymś
w rodzaju telemarku (bez podparcia!).
Droga z Muńcoła to ciągnący się
kilkukilometrowy zbieg po czymś, co
kiedyś pewnie było szlakiem, a teraz
zamieniło się w błotnisty potok. Nie
miało już większego znaczenia, czy
biec błotem czy wodą. Buty to traciły
kolor, to znów go odzyskiwały. I tak
aż do mety, na której deszcz ustąpił
miejsca... ulewie – wspomina biegacz.
Po drodze zaliczył kilka szczytów

Goście z zagranicy chwalą sobie pobyt
i praktykę w Knurowie, niektórzy
z radością przyjechali tu powtórnie

Knurów oczami gości z Ukrainy...

Piękny szpital,
piękne miasto
To już trzecie takie lato
- knurowski szpital gości
na praktykach studentów
z Kijowskiego Uniwersytetu
Medycznego

P

ierwsze mocne spostrzeżenie
związane z wizytą w Polsce narzuca się studentom z Ukrainy
tuż po przekroczeniu granicy – o wrażeniu, jakie zrobił na nich dobry stan
polskich dróg mówią kolejno wszystkie grupy przybywające do Knurowa z
Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego. A na miejscu pozytywnych wrażeń
przybywa z dnia na dzień.
- W szpitalu – pięknie. Miasto
piękne – mówi Kateryna, która jest po
V roku studiów na kijowskiej uczelni.
Jak przyznaje jej koleżanka z roku,
14

również Kateryna, choć w samym
Kijowie jest kilka szpitali i wszystkie
są duże, większe od tego w Knurowie,
to jednak żaden z nich nie jest tak
zadbany. Obie Kateryny były już na
praktykach w Knurowie w ubiegłym
roku. Najwyraźniej pobyt był owocny,
bo bez wahania – i z sukcesem – postarały się, by przyjechać również w
tym roku.
W lipcu knurowski szpital gościł 8
studentów kijowskiej uczelni, w sierpniu przyjechała kolejna grupa, 11-osobowa. Jak na międzynarodową uczelnię

Żywiecczyzny: Rachowiec, Kikulę,
Wielką Raczę, Jaworzynę, Wielką
Rycerzową i wspomniany wcześniej
Muńcuł, a w momencie mijania mety
w Ujsołach miał za sobą już blisko
2800 metrów przewyższeń.
- Tegoroczny „Chudy Wawrzyniec” był dla mnie nie tylko ekstremalną przeprawą biegową, ale
też czymś w rodzaju ciągłej walki
między ambicją a rozsądkiem, kiedy to wybierać musiałem między
pilnowaniem tempa a utrzymaniem
równowagi. W sumie opłaciło się to
Foto: Mirella Napolska

P

a n Ar tur pow tórnie wzią ł
udział w morderczym wyścigu
górskimi szlakami Beskidu
Żywieckiego, tym razem na trasie liczącej 53 kilometry. Rok temu popalić
dał mu – i reszcie biegaczy – potworny
upał, tym razem przeszkadzało zimno
i deszcz.
- Coraz bardziej padający deszcz,
błoto, śliska trawa, mokre kamienie
i wystające korzenie nie ułatwiały
zadania. Momentami robiło się niebezpiecznie ślisko. Agresywny bieżnik
coraz rzadziej spełniał swoje zadanie

przystało, oprócz obywateli Ukrainy są
tu studenci z Kamerunu i Konga.
Dla kijowskich studentów medycyny możliwość zdobywania doświadczenia w polskim szpitalu jest nieoceniona.
- Tu studenci mogą zobaczyć dużo
więcej niż na Ukrainie, asystują w obchodach pacjentów, przy operacjach.
Obserwują pracę lekarzy, którzy zawsze cierpliwie im tłumaczą wszystkie
czynności, które wykonują. Nic dziwnego, że są zadowoleni – mówi Mateusz Niewdana z Działku Marketingu
i Informatyki Szpitala w Knurowie,
który opiekuje się kijowskimi studentami. – Stykając się z europejską
medycyną, mogą też pomyśleć na
przyszłość o nostryfikacji dyplomu w
Polsce, tak aby móc wykonywać zawód
nie tylko na Ukrainie, ale w całej Unii
Europejskiej.
O zadowoleniu świadczy to, że nie
brakuje studentów, którzy starają się
o wyjazd na praktyki do Knurowa.
Aby to się udało, muszą mieć wysoką
średnią wyników w nauce i spełnić
wymagane formalności, z otrzymaniem wizy na czele.
Współpraca placówek została
nawiązana w 2014 roku. Od tamtej
pory rokrocznie, w lipcu i sierpniu,
knurowski szpital gości studentów z
ukraińskiej uczelni.

Artur Łyczak na trasie

drugie – przyznaje pan Artur.
Pokonanie trasy zajęło knurowianinowi 7 godzin i 40 minut. To w
stawce 539 biegaczy dało mu dobre,
160. miejsce.
- Wynik przyjąłem z niedowierzaniem, gdyż znacznie przerósł
moje ocz ekiwania . Z akła d ałe m
bowiem, że na pokonanie trasy będę

potrzebować 8 i pół godziny – nie
kryje satysfakcji biegacz.
Teraz przed Arturem Łyczakiem
chwila odpoczynku. Krótka. We
wrześniu zamierza wziąć udział w
X XIV Międzynarodow ym Biegu
Ulicznym w Knurowie.
Waldemar Jachimowski

Żużel. Knurowianie fanami czarnego sportu

Rekiny
połknęły Unię
Ogromne powody do radości mają
knurowscy fani ROW-u Rybnik. „Rekiny”
w pięknym stylu pokonały aktualnego
mistrza Polski - Fogo Unię Leszno.
Warto wspomnieć, że obydwa kluby są
najbardziej utytułowanymi drużynami
żużlowymi w Polsce
- Od rana zapowiadał się dobry
dzień – przekonuje jeden z knurowskich kibiców ROW-u Rybnik.
Jednak sam mecz nie rozpoczął się
dobrze. W pierwszym biegu motocykla nie zdołał opanować Tobiasz Musielak. Upadł na tor, ciągnąc za sobą
kapitana ROW-u Andreasa Johnsona.
Na szczęście obydwaj wyszli z opresji
bez szwanku.
Po pierwszej serii wyścigów na
tablicy świetlnej widniał wynik 15:8.
Z każdą kolejną gonitwą podopieczni
Piotra Żyto - trenera ROW-u - powiększali przewagę nad rywalem.
Choć już po 12 biegu wiadomo było,
że nic nie jest w stanie odebrać zwycięstwa gospodarzom, to najwięcej
emocji dostarczył kibicom ostatni
bieg. Wówczas popis świetnej jazdy
dał Rune Holta. Norweg polskiego
pochodzenia w szaleńczy sposób
pod samą bandą zdołał wyprzedzić
rywali. Ostatecznie spotkanie za-

kończyło się pewnym zwycięstwem
ROW-u 54:35.
Na stadionie przy ul. Gliwickiej
72 można było spotkać wielu knurowian, którzy z zapałem kibicowali.
Nie tylko gospodarzom. Mało kto wie,
że w Knurowie jest także kilku fanów
leszczyńskich „Byków”.
Po meczu była okazja podziękować
zawodnikom, porozmawiać z nimi,
zrobić pamiątkowe zdjęcie lub choćby
przybić piątkę.
21 sierpnia w ramach ostatniej kolejki rundy zasadniczej PGE Ekstraligi
do Rybnika przyjedzie aktualny lider
tych rozgrywek Stal Gorzów. A już we
wrześniu oczy całej Europy będą skupione na rybnicki owal. 17 września
o godz. 19.00 w Rybniku odbędzie się
runda finałowa Speedway Euro Championship. Knurowian z pewnością nie
zabraknie na trybunach.
Szymon Kędzierski

informacja własna
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Real z Polonią
najlepsi na piasku
Knurów. Beach soccer na Zaciszu

Kąpielisko „Leśne Zacisze” kojarzy się przede wszystkim
z pływaniem i siatkówką plażową, jednak w ostatnią
niedzielę na pierwszy plan wysunął się beach soccer

P

ił ka nożna w w ydaniu
plażow ym zgromadziła
30 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych, którzy
rywalizowali o puchary, medale i nagrody rzeczowe, ufun-

dowane przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji.
W kategorii dorosłych w
stawce czterech zespołów najlepsza okazała się Polonia
Krywałd, która dwukrotnie

Polonia

w ostatnich sekundach meczu
zdobywała decydujące gole. W
zawodach dzieci i młodzieży
bezkonkurencyjny był Real
Madryt, który wygrał wszystkie swoje mecze.

Real Madr y t reprezentowali: Jakub Grączewsk i,
Dominik Jakubowski i Oliwier
Wiora. W Polonii Krywałd
zagrali: Krzysztof Górka, Mateusz Wende, Łukasz Pelcner i

WYNIKI:
Dzieci i młodzież: Real – FC Pokemony 2:0 i 4:0, Maluch Mix
– Real 1:2 i 0:4, Maluch Mix – FC Pokemony 2:0 i 0:2.
Klasyfikacja: 1. Real Madryt, 2. Maluch Mix, 3. FC Pokemony.
Dorośli: Dream Team – Summer Team 1:1, Polonia Krywałd
– Spartanie 2:1, Dream Team – Spartanie 1:0, Dream Team
– Polonia Krywałd 1:2, Polonia Krywałd – Summer Team 1:1,
Summer Team – Spartanie 5:0.
Klasyfikacja: 1. Polonia Krywałd, 2. Summer Team, 3. Dream
Team, 4. Spartanie.
Żonglerka na piasku
Dorośli: 1. Krzysztof Kania, 2. Paweł Noculak, 3. Adrian Sobczak.
Dzieci i młodzież: 1. Jakub Grączewski, 2. Bartłomiej Szymczykowski, 3. Kamil Kaliniewicz.

Michał Pochopień.
Po zakończonej rywalizacji zespołowej przyszedł czas
na pokazanie indywidualnych
umiejętności w konkursie żonglerki na piasku. Tutaj równych sobie nie miał Krzysztof Kania w swojej najlepszej
próbie podbijając piłkę aż 260
razy. Rywalizację wśród młod-

szych graczy wygrał natomiast
Jakub Grączewski.

Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

Krzysztof Kania

Real

informacja

Piłka nożna

Concordia
gości Unię
Ruszają rozgrywki IV
ligi. W premierowym
meczu Concordia
podejmie Unię
Racibórz

M

ecz odbędzie się w
sobotę, 13 sierpnia,
na boisku w kompleksie
Orlik przy ul. Ułanów.
Początek o godz. 11.
Bilety w cenie 5 zł.
Panie i dzieci mają wejście
gratis.
- Zapraszamy i prosimy o kulturalny doping

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

– zachęca do przyjścia
na zawody kierownictwo
klubu.
Zgod nie z dec y zją
Śląskiego Związku Piłki Nożnej na meczu nie
będzie zorganizowanych
grup kibiców gości.
/bw/
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„Kafliki” rozbawiły knurowską publiczność. Było dużo tańca,
śpiewów i, oczywiście, śląskich kawałów

- Iwona & Piotr z Markiem Malarzem
potrafią porwać publiczność
do wspólnej zabawy - nie kryje
podziwu dla prowadzących festyn
Marian Gruszka (w środku),
współinicjator imprezy

Gorące rytmy
w promieniach
słońca
Knurów. Festyn rodzinny z Kaflikami

W niedzielne popołudnie skwer przy ul. 1 Maja
tętnił życiem. Na karuzelach szalały dzieci,
a na estradzie plenerowej - dorośli.
Knurowian rozbawiły zespoły „Kafliki”
oraz „Iwona & Piotr”. - Zabawa był przednia
- śmieje się pani Mariola

T

ego dnia trudno było minąć rozweselony skwer.
Śmiech niósł się po okolicach, przyciągając knurowian,
którzy korzystając z pięknej
pogody, wybrali się na spacer.
- Szliśmy na lody z dzieciakami, kiedy żona usłyszała
muzykę i śmiechy - opowiada
pan Tomasz. - Mieliśmy zajrzeć
tylko na chwilę, ale jest tak
fajnie, że zostaniemy pewnie do
końca imprezy.
Inicjatorami festynu, zorganizowanego przez Centrum
Ku ltur y w K nurow ie, byli
radni Włodzimierz Gwiżdż,
Marian Gruszka i Piotr Barchański. Festyn z humorem
poprowadził roztańczony Marek Malarz Biesiadny.
Sygnał do zabawy dał zespół „Iwona & Piotr”, który

w prowadził publiczność w
biesiadny nastrój. Organizatorzy zadbali, aby na festynie
bawiły się młodsze dzieci i te
trochę starsze... Marek Malarz
przygotował dla knurowian
wyzwanie: starsi uczyli tańczyć
dzieci. Na estradzie plenerowej
zaroiło się od par: córki tańczyły z tatusiami, wnuczki z babciami, synowie z mamusiami.
- Walca, proszę bardzo,
mogę pokazać, ale nie kankana!
Przecież ja tak wysoko nogi nie
podniosę - śmiała się jedna z
uczestniczek.
Festyny na estradzie od lat
utrzymywane są w klimacie
biesiadnym. Nie inaczej było
i tym razem. Wyczekiwana
gwiazda wieczoru, czyli zespół
Kafliki, śląskie piosenki przelatała krótkimi skeczami. Grupa

szybko nawiązała świetny kontakt z publicznością - panowie
przebierali się za starsze panie,
tańczyli w knurowiankami i
żartowali z teściowych.
- Lubię Kafiliki, bo można
się pośmiać. A czego jak czego,
ale śmiechu to nigdy za wiele! mówił pan Marian, który na festyn przyjechał z Gierałtowic.
Po w ystępie Ka f li ków,
scena znowu należała do tańczących. Przy muzyce zespołu
„Iwona & Piotr” bawiono się
do wieczora.
- Zabawa była wspaniała.
Dopisało wszystko: pogoda,
gwiazdy i publiczność - podsumowuje zadowolony Marian
Gruszka.
Tekst i foto: Justyna Bajko
Więcej zdjęć na:
www.przegladlokalny.eu

Skecze w wykonaniu „Kaflików”
przypadły do gustu publiczności

Na festynie nie tylko świetnie się
bawiono, ale również nawiązywano
pierwsze przyjaźnie
Biesiada to zabawa dla całej rodziny

Dorośli uczą dzieci tańczyć.
Najtrudniej było pokazać kankana...
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