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Winne opadające skały
6 lipca o godz. 17.45 w Kopalni Węgla
Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch
Knurów doszło do ciężkiego wypadku.
Ucierpiał górnik-kombajnista. Dzisiaj wiemy
więcej, co stało się tego feralnego dnia
Str. 3
3U]HJOċGZSRGUyů\,VODQGLD
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Dekomunizacja
ulic
Woda zmywa ból,
wiatr przegania lęk
Islandia, nazywana wyspą ognia i lodu, jest nie z tego świata.
Obdarzona surowym pięknem budzi strach i zachwyt zarazem. Kamil
Mossakowski przez 25 dni podróżował po islandzkich bezdrożach.
I paradoksalnie - to wśród tych z pozoru nieprzyjaznych krajobrazów
nauczył się uśmiechać…
Czytaj na str. 8–9

Do 1 września samorządy powinny
zmienić nazwy ulic, których
patroni związani byli z ustrojem
komunistycznym. W Knurowie
zmiany obejmą cztery ulice.
Z obowiązku, nałożonego przez
Sejm, wywiązać ma się Rada Miasta
Szczegóły na str. 5

CZAS
bokserskich
ǁƐƉŽŵŶŝĞŷ
Str. 15

:V]NRãDFK
SUDFDZUH
Rozpoczęły się wakacje – szkolne
korytarze opustoszały, dzwonek
ucichł, nauczyciele odpoczywają od
niesfornych uczniów. Czas odpoczynku to
w wielu szkołach tradycyjny moment na
rozpoczęcie prac remontowych

Więcej na str. 7
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Knurów. Propozycja miasta i fundacji

Knurów
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Skorzystaj z szansy
na zatrudnienie
2VRE\EH]URERWQHQLHDNW\ZQH]DZRGRZR
NRELHW\V]XNDMąFHSUDF\SRGáXJLHMSU]HUZLHF]\
QLHSHáQRVSUDZQLNWyU\PWUXGQR]QDOHĨüSUDFRGDZFĊ
±PDMąRND]MĊE\RGPLHQLüVZyMORV
ę okazję daje im wspólna
propozycja Gminy Knurów i
Fundacji Rozwoju Lokalnego
– projekt „Nowa szansa na zatrudnienie”. Na jego uczestników czekają
rozmaite rozmowy z ekspertami,
szkolenia, stypendia, staże.
Projekt jest jednym z wielu
przedsięwzięć na rzecz rewitalizacji
tzw. starego Knurowa i powstał z
myślą o jego mieszkańcach, jednak
mogą w nim wziąć udział także osoby z innych rejonów miasta. Do jego
prowadzenia Gmina Knurów wskazała Fundację Rozwoju Społecznego,
która w tego typu działaniach ma i
kompetencje, i doświadczenie.
„Nowa szansa...” jest realizowana od czerwca br. do końca stycznia
2018 roku. Rekrutacja trwa, chętni
mogą się zgłaszać, bo naprawdę
warto – piętnaście osób, wyłonionych spośród chętnych, zdobędzie
wiedzę, doświadczenie i umiejętności, dzięki którym łatwiej będzie
im znaleźć nową pracę. Co ważne,
projekt zakłada pewną elastyczność,
tak, aby dla każdego z osobna dobrać
właściwy rodzaj i wymiar wsparcia.
Jednocześnie Fundacja, współpracująca z Powiatow ym Urzędem
Pracy w Gliwicach, tak pokieruje
uczestnikami projektu, aby po jego
zakończeniu mogli wśród ofert PUP
znaleźć coś dla siebie.

T

ǌĞŐŽƐŝħƐƉŽĚǌŝĞǁĂđ͍

Propozycja jest skierowana do
osób, które ukończyły 30 lat (przy
tym, według założeń, co najmniej 3
uczestników będzie w wieku 50+).
Spotkania, szkolenia i inne działania
będą się odbywały w Knurowie. Bez

względu na to, w której części miasta
mieszkamy, nie należy się obawiać
kosztów ewentualnych dojazdów
– będą one refundowane przez organizatorów.
Czego konkretnie mogą się spodziewać osoby, które wezmą udział
w projekcie?
– Punktem wyjścia będzie opracowanie indywidualnej diagnozy
sytuacji i potrzeb uczestników –
mówi Krzysztof Stryczek, kierownik
Biura d/s Funduszy Strukturalnych,
Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie
Miasta Knurów. – Dla każdego z
nich doradca zawodowy opracuje
plan działania, biorąc pod uwagę jego
umiejętności, predyspozycje, chęci.
Drugi krok to pośrednictwo pracy i
pośrednictwo zawodowe. Uczestnicy
będą mogli zapoznać się z konkretnymi ofertami pracy PUP, na miejscu,
bez konieczności wyjazdu do Gliwic.
Ci, którzy będą potrzebować
szkoleń przygotowujących do egzaminów, otrzymają solidną porcję
– przewidziano ich aż 120 godzin
(przy założeniu, że skorzysta z nich
5 osób). Z założenia szkolenia powinny zostać zwieńczone zdobyciem
certyfikatu, który będzie atutem na
rynku pracy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma stypendium (797,90
zł brutto miesięcznie). Oprócz tego
rodzaju szkoleń przewidziane są
też szkolenia zawodowe (również
zakończone egzaminem).
W programie znalazło się szkolenie z pracy z komputerem, a także
trening personalny, mający wzmocnić u szukających pracy poczucie
własnej wartości, pomóc im zerwać

unkcjonariusze gliwickiej drogówki o każdej porze roku mają
pełne ręce roboty. W ubiegłą sobotę przy ul. Rybnickiej zatrzymali
69-latka, który mając w organizmie
1,3 promila alkoholu, siadł za kierownicą renaulta i – co gorsza – wybrał się na przejażdżkę. Jakby tego
było mało, nie miał przy sobie prawa
jazdy. W niedzielne popołudnie, 16
lipca, 24-letni kierowca opla jadący
ul. Przemysłową również przesadził

F

z bierną, wycofaną postawą. Ilość
czasu, jaki będzie na to poświęcony
u każdego z uczestników, będzie
zależeć od indywidualnych potrzeb.
Na każdą z 15 osób objętych
projektem czeka trzymiesięczny staż
(z możliwością przedłużenia) w firmach współpracujących z Fundacją.
Stażysta otrzyma umowę, opiekuna
i stypendium (miesięcznie 995,80 zł
brutto).

Nie zapomnij
9,,±0LĊG]\QDURGRZ\
']LHĔ6]DFKyZ
9,,±']LHĔ/LF ]E\3L
9,,±']LHĔ:áyF]\NLMD
9,,±']LHĔ3ROLFMDQW D
9,,±']LHĔ%H]SLHF]QHJR
Kierowcy
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Wszystkie osoby spełniające
kryteria i chcące zrobić ważny krok
w kierunku zmiany na lepsze, mogą
zgłaszać się po szczegółowe informacje w siedzibie Fundacji Rozwoju
Lokalnego w Knurowie osobiście
(ul. Dworcowa 38a), telefonicznie
(nr tel. 32 2359670) lub przez internet
(e-mail: biuro@fundacja.knurow.
pl). W internecie można też znaleźć
dokumenty do pobrania (w w w.
fundacja.knurow.pl/nowa-szansa-na-zatrudnienie/ ).
Koszt „Nowej szansy...” to ponad
212 tys. zł, z czego 95 procent pokryją środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Jak już wspomnieliśmy, projekt jest częścią większego przedsięwzięcia – rewitalizacji
starego Knurowa, realizowanej w
ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych i współfinansowanej
z funduszy unijnych.
- Projekt rewitalizacji został już
pozytywnie oceniony przez Urząd
Marszałkowski – informuje Krzysztof Stryczek. – Wkrótce zostanie
przedstawiony Radzie Miasta jako
projekt wiążący dla gminy.

Å=ZLQċãµ
podjazd
K

– miał ponad 0,5 promila alkoholu,
toteż funkcjonariusze gliwickiego
WDR zatrzymali mu prawo jazdy.
Z kolei w poniedziałkowy poranek,
znów ulicą Rybnicką, przejeżdżał
opel astra prowadzony przez nietrzeźwego 41-latka (prawo jazdy
- zatrzymane). Postępowania we
wszystkich trzech sprawach prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
MiNa

Knurów

Zepsuli
fajny sen?
0RĪQDWDNSRP\ĞOHüSR
UHDNFMLSDQDNWyUHPX
JáĊERNLVHQSU]HUZDOL
NQXURZVF\VWUDĪQLF\
PLHMVF\
ężczyzna leżący na ławce przy
ul. Klasztornej we wczesne
piątkowe przedpołudnie zwracał
uwagę spacerujących. Wiedzeni
dobrymi intencjami (bo kto wie, czy
coś leżącemu nie jest...) mundurowi
usiłowali się upewnić, czy wszystko
jest OK. Wyrwany ze snu pan nie
docenił tych intencji. Z miejsca obrzucił strażników wulgaryzmami.
Sytuacja z delikatnej przerodziła się
w mocno nieprzyjemną. Mężczyznę
uspokoił... mandat nałożony przez
funkcjonariuszy.

M

omisariat Policji w Knurowie
prowadzi postepowanie w sprawie kradzieży, do jakiej doszło na
terenie opuszczonej, nieogrodzonej
posesji przy ul. Kolonia Beksza.
Nieznany sprawca połakomił się na
podjazd do remontu samochodów
wraz z osprzętem. Ukradł także
silnik. Sumą swoich poczynań zubożył właściciela skradzionego łupu
o około 1000 zł.

/bw/

MiNa

Knurów

2NUDGãJyUQLND
poniedziałkow y ranek, 17
lipca, ktoś zerwał kłódkę zabezpieczającą szafkę ubraniową, a
włamawszy się – skradł portfel, w
którym było około 600 zł gotówki, a
także dokumenty (dowód osobisty,
prawo jazdy, dowód rejestracyjny
samochodu i karta NFZ). Złodzieja
szukają policjanci z knurowskiego
komisariatu.

W

MiNa

MiNa

foto-migawka

Pilchowice. Kultura
Knurów
Do
zaczytania W CEB drzwi
ĝZLHWQDOHNWXUDQD
ZDNDFMH±GUXJL
QXPHUÄ,QIRUPDFML
+LVWRU\F]Q\FK
L.XOWXUDOQ\FKL*PLQ\
3LOFKRZLFH´
najnowszym wydaniu pilchowickiego kwartalnika
można znaleźć m.in. rozmowę
z Anią Jakiesz-Błasiak, artystką
Opery Śląskiej, wspomnienia
żernickiej sołtyski, Barbary Wiciok, czy tekst o przyklasztornym
cmentarzu bonifratrów. Można
go nabyć w filiach GOK-u, bibliotekach, Urzędzie Gminy lub
u sołtysów.

otwarte

W

:DNDFMHWRF]DVRGSRF ]\QNXDOHU yZQLHĪV]OLIRZDQLDWDOH
QWX:LHG]ąFRĞRW\PPáRG]LWDQFHU ]H])DEU\NL7DĔFD
NWyU]\ Z\EUDOL VLĊ QD REy] WDQHF]Q\ GR 3RURQLQD : SLĊNQHM
JyUVNLHM VFHQHULL SRF]DWNXMąF\ DUW\ĞFL SR]QDZDOL
QRZHWDQHF ]QHUXFK\LQWHJURZDOLVLĊLRF]\ZLĞFLHĞZLHW
QLHVLĊEDZLOL
)RWRDUFK)DEU\NL7DĔFD
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Niedaw no wzniesione Centrum Edukacji Biblijnej zaprasza na
„drzwi otwarte”.
Oficjalna nazwa CEB to Sala
Królestwa Świadków Jehowy. Obiekt
można oglądać w sobotę, 22 lipca,
w godz. 10-12. Formalne otwarcie
przewidziano o godz. 14.
/bw/

Przegląd Lokalny Nr 29 (1269) 20 lipca 2017 roku

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

*OLZLFHŒZLęWR3ROLFML

3ROLFMDQFLGQLHP
LQRFąF]XZDMą
nad naszym
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- Czerpiemy z historii, ale nie zapominamy o rozwoju
±PyZLáSRGF]DVWHJRURF]QHJRĝZLĊWD3ROLFMLQDGNRP
0DUHN%DMFHUNRPHQGDQW.RPHQG\0LHMVNLHM3ROLFML
Z*OLZLFDFK:ĞUyGZ\UyĪQLDMąF\FKVLĊIXQNFMRQDULXV]\
VąSROLFMDQFL]NQXURZVNLHJRNRPLVDULDWX

P

raca policjanta wymaga zaangażowania oraz odporności
psychicznej. Funkcjonariusze
dbają o nasze codzienne bezpieczeństwo: patrolują ulice, kontrolują
prędkość, interweniują, gdy dzieje
się zło. 19 lipca w Centrum Edukacji
i Biznesu „Nowe Gliwice” policjanci
obchodzili swoje święto.
W uroczystości, oprócz funkcjonariuszy i ich rodzin, uczestniczyli także samorządowcy z gmin
i powiatu. Nadkom. Marek Bajcer,
komendant KMP w Gliwicach podziękował policjantom za ich trudną
służbę, podkreślając, że policja jest
formacją nowoczesną, ale korzystającą z dobrych tradycji.
- Czerpiemy z historii, ale nie
zapominamy o rozwoju – mówił
nadkom. Marek Bajcer.
W trakcie uroczystości wrę-

czono nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz nagrodzono
w y różniających się f unkcjonariuszy. Z Komisariatu w Knurowie nagrody otrzymało sześciu
policjantów. Prezydent Knurowa
Adam Rams przyznał wyróżnienia asp.szt. Ireneuszowi Nowożyckiemu oraz mł.asp. Robertowi
Piotrowskiemu, wójt Gminy Gierałtowice Joachim Bargiel wyróżnił mł. asp. Justyna Kostowskiego
i st. asp. Piotra Powalę, natomiast
wójt Gminy Pilchow ice Maciej
Gogulla wręczył nagrody mł. asp.
Bartłomiejowi Ulmie i sierz. szt.
Jackowi Zapale.
Tekst i foto:
Justyna Bajko

Lista policjantów, którzy otrzymali awanse w następnym numerze.
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Knurów

Winne
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D

o wypadku doszło w ścianie nr 33 w pokładzie 405/1
na poziomie 850 m. Pokład
405/1 ma grubość od 1,8 m do 2,2
m, nachylenie od 10° do 18° i został
zaliczony do I stopnia zagrożenia
tąpaniami, II kategorii zagrożenia
metanowego, klasy B zagrożenia
wybuchem pyłu węglowego i do I
stopnia zagrożenia wodnego.
Okoliczności wypadku zbadał
Ok ręgow y Urząd Górniczy w
Gliwicach.
- 6 lipca na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godz. 12.30, sztygar
zmianowy oddziału G2-K skierował
do eksploatacji pokładu 405/1 ścianą nr 33 zespół 12 pracowników,
w tym 2 górników kombajnistów –
czytamy w raporcie OUG.
Podczas zabezpieczania stropu
stojakami drewnianymi o długości
5 m, przy skrzyżowaniu ściany z
chodnikiem 33b badawczym na
jednego z kombajnistów spadły
skały stropowe.
- Opadające bryły skalne uderzyły kombajnistę w klatkę pier-

siową i nogi – opisuje OUG w
Gliwicach. - Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy,
przetransportowano go na noszach,
a następnie kolejką podwieszaną
spalinową i wozem sanitarnym
kolei podziemnej przewieziono pod
szyb „Paweł” na poziomie 850 m,
gdzie pomocy udzielił mu lekarz.
Po przetransportowaniu na
powierzchnię śmigłowiec pogotowania ratunkowego zabrał poszkodowanego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
Diagnoza: złamanie kręgosłupa
piersiowego. Zwichnięcie kręgosłupa piersiowego.
Zdarzenie w Ruchu Knurów
zakwalifikowano jako wypadek
ciężki.
- W związku z zaistniałym
wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach wydał decyzję nakazującą
wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji
pokładu 405/1 ścianą nr 33 do
czasu zweryfikowania technologii
robót – podsumowuje raport.
jb
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 'RVWDZF]DN QD EDULHUDF K FLĊĪNL VWDQ
SRV]NRGRZDQHJR OąGRZDá KHOLNRSWHU
± DODUPRZDá QDV Z XELHJá\P W\
JRGQLX SDQ 0LFKDá RSLVXMąF Z\SDGH
N QD DXWRVWU DGRZHM QLWFH $ Z SREOLĪX
.QXURZD Z VWURQĊ *OLZLF  1DV]
UR]PyZFD ]DXZDĪ \á ĪH QLHNWyU ]\ NLHURZF
\ QLH SRWUDILą GRSDVRZDü VLĊ GR SRJRG\
 GDMą VLĊ ]DVNRF] \ü JG\
SDGD D Z SLĊNQ\P VáRĔFX PLHZDMą
 VNáRQQR Ğü GR V]DUĪRZDQLD 6NXWNL
E\ZDMą RSáDNDQH :LGDü WR QD ]GMĊ
FLX 3RV]NRGRZDQ\ NLHURZF D WUDILá GR
V]SLWDOD SRMD]G QD NDWRZLF NLFK QXPHUD
FK ]RVWDá PRFQR SRNLHUH V]RZD
Q\ IUDJPHQW EDULHU QDGDMH VLĊ W\ONR
GR Z\PLDQ\ 3UDFRZQLF\ DXWRVWU DGRZ\F
K VáXĪE PLHOL SHáQH UĊFH URERW\
±3U]H]SHZLHQF]DVGURJDE\áD]DEORNR
ZDQDZRE\GZXNLHUXQNDFK±GRGDMHSDQ
0LFKDá
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wpływ na cenę, a mówiąc wprost:
na jej wzrost.
Tak najprawdopodobniej stanie
się w Gliwicach, gdzie znacząca część
mieszkańców nie zdecydowała się
na segregowanie odpadów i w konsekwencji tego płaci wyższą stawkę
w stosunku do osób segregujących
(w tym mieście przyjęto płatność
uzależnioną od metrażu mieszkania, w większości gmin – także w
Knurowie – płaci się od ilości osób
w gospodarstwie domowym). Od
października opłata za śmieci niesegregowane może wzrosnąć nawet o...
163 proc. – do 2 zł/m2 powierzchni
mieszkania (dotyczy mieszkań do
60 m 2 , wraz ze wzrostem metrażu
stawka maleje). W przypadku odpadów segregowanych cena również wzrośnie, choć zdecydowanie
mniej – do 45 gr/ m2 (w przypadku
mieszkań do 60 m2, w miarę metrażu
stawka maleje). Drastyczny wzrost
kwot za śmieci niesegregowane
(120 zł/miesięcznie za mieszkanie
60-metrowe) ma skłonić gliwiczan
do selekcji odpadów. Tłem takiej
decyzji są unijne przepisy wymuszające 50-procentowy udział odpadów
zbieranych selektywnie w stosunku
do całkowitej ilości odpadów komunalnych (w 2016 r. poziom odzysku
sięgał 23,6 proc.).
Każda gmina stara się znaleźć
złoty środek na uporanie się z odpadami komunalnymi. Z reguły
„żongluje” czynnikami, które mają
wpływ na cenę: to zwłaszcza częstotliwość i zakres odbioru oraz zaopatrzenie w worki lub kubły (są gminy,
gdzie mieszkańcy sami muszą o to
zadbać i zapłacić).
W Knurowie od dwóch lat stawki

Droga
na finiszu
-XĪZNUyWFHĪ\FLHNLHURZFyZ
Z.QXURZLHZUyFLGRQRUP\
±PRGHUQL]DFMDF]ĊĞFLXOLF\
0DMDGRELHJDNRĔFD

2ERZLą]XMąFHRGWU]HFKW\JRGQLSU]HSLV\GODNQXURZLDQQLHVą
]DVNRF]HQLHPWXWDMVHOHNFMDRGSDGyZ]RVWDáDZGURĪRQDSU]HGF]WHUHPDODW\

miany zostały wprowadzone
rozporządzeniem Ministra
Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych.
Zgodnie z rozporządzeniem od
trzech tygodni obowiązuje podział
na następujące frakcje:
pojemnik zielony z napisem
„Szkło”: odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
pojemnik niebieski z napisem
„Papier”: odpady z papieru, w tym
tektury, odpady opakowaniowe z
papieru i odpady opakowaniowe z
tektury,
pojemnik żółty z napisem
„Metale i tworzywa sztuczne”: odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
pojemnik brązowy z napisem
„Bio”: odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów.
Dla mieszkańców Knurowa to
żadna nowość. Ten sposób segregacji
jest tu dobrze znany i stosowany od
lipca 2013 roku, czyli od początku
tzw. rewolucji śmieciowej.
W Knurowie w praktyce nic się
nie zmienia, natomiast dla mieszkańców niektórych miejscowości
nowe przepisy mogą przełożyć się
na wyższe opłaty za odbiór śmieci.
Zwłaszcza tam, gdzie do tej pory
segregacja polegała na rozdzielaniu
np. odpadów „suchych ” i „mokrych”. Wprowadzenie bardziej
skompli kowa nego systemu ma

Knurów

emont obejmujący odcinek drogi między skrzyżowaniami z Wilsona i Kosmonautów siłą rzeczy wymagał
wprowadzenia objazdów i nieco
utrudnił jazdę zmotoryzowanym
i spacery przechodniom. Jednak
lada dzień i jedni, i drudzy będą
mogli ocenić (i docenić) efekty
tej inwestycji. Nowa nawierzchnia, lewoskręt z ul. 1 Maja w ul.
Kazimierza Wielkiego, na którego brak kierowcy narzekali, a
także wyremontowany chodnik i
ścieżka rowerowa, przebudowane
oświetlenie w okolicy skrzyżowań
z ulicami Kazimierza Wielkiego
i Dąbrowskiego – takie efekty
przynosi dobiegająca końca modernizacja. Pierwotnie wykonawca miał na nią czas do 16 lipca
br. Jednak, jak informuje Zarząd
Dróg Powiatowych, z uwagi na
okoliczności, które wystąpiły na
terenie budowy, termin zgłoszenia do odbioru został przesunięty
na 27 lipca. Potem przyjdzie czas
na dopełnienie formalności zwią-

R

wynoszą 12,80 zł (śmieci segregowane) i 20 zł (odpady niesegregowane).
Czy skoczą teraz do góry?
- Nie ma takiego niebezpieczeństwa – słyszymy uspokojenia w
magistracie. – Nowy system nas nie
zaskoczył, bo dla nas... nie jest nowy.
Stosujemy go od 2013 roku. Wyższe
opłaty też nam nie grożą, bowiem
obecnie stosowane stawki będą obowiązywać jeszcze przez dwa lata - do
30 czerwca 2019 roku.
Niezmienność ceny to efekt
decyzji sprzed dwóch lat. Wówczas miasto zdecydowało, po wysłuchaniu głosów mieszkańców i
spółdzielni mieszkaniow ych, że
poszerzony zostanie zakres usług
świadczonych przez firmę wywozową. M.in. wydłużono okres odbioru
odpadów zielonych o dwa miesiące
oraz zwiększono częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych
(w zabudowie wielorodzinnej z raz
na rok do raz na miesiąc, natomiast
w zabudowie jednorodzinnej z raz
na rok do 2 razy w roku). Drugie
postanowienie dotyczyło przetargu
i umowy z firmą wywozową. Miasto
zagwarantowało sobie, że zwycięzca
przetargu (okazała się nim spółka
Komart) będzie realizować odbiór
odpadów przez cztery lata – właśnie
do połowy 2019 roku.
To, co wówczas budziło emocje
(m.in. spiskowe pogłoski, plakaty z
protestami i listy otwarte), dzisiaj
okazuje się korzystne.
- Z perspektywy czasu można
powiedzieć, że to była odważna,
dalekowzroczna i pragmatyczna
decyzja – przekonują urzędnicy. – Z
pewnością także korzystna...

zanych z odbiorem, które jednak
do połowy sierpnia powinny zostać zakończone.
Nasi Czytelnicy zastanawiali
się, czy asfalt widoczny na remontowanej drodze – dość ciemny
i szorstki – jest już tą właściwą
nawierzchnią, czy też pojawi się na
nim jeszcze jedna warstwa. Jak dowiedzieliśmy się w ZDP, kolejnych
warstw nie będzie, a wszystko jest
tak, jak być powinno.
- Jest to specyficzna warstwa
ścieralna z masy SMA – informuje
zastępca dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Gliwicach, Aleksandra Wielgosz. – Jest bardzo wytrzymała, powinna służyć przez lata.
Obecnie odchodzi się od nawierzchni
bitumicznych właśnie na rzecz SMA.
Koszt inwestycji to około 2,388
mln zł. Z tej kwoty niemal 600 tys. zł
pochodzi z budżetu Knurowa (miasto zgodziło się współuczestniczyć
w kosztach modernizacji wspierając
finansowo Powiat Gliwicki).
bw, MiNa
)RWR%RJXVáDZ:LON

-DGąF\PRGURQGDáDWZLHMEĊG]LHVNUĊFLü
ZXO.D]LPLHU]D:LHONLHJRG]LĊNLSRZVWDMąFHPX
OHZRVNUĊWRZL

/bw, um/
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aństwo zobowiązało samorząd do korekt nazw ustawą z
1 kwietnia 2016 roku „o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej”. Dało na to
czas do 1 września 2017 roku.
Na początku lipca do magistratu
wpłynęło pismo z Instytutu Pamięci
Narodowej odnoszące się do tej kwestii. IPN ocenił, że na terenie Knurowa nazwy czterech ulic spełniają
ustawowe zapisy i zawnioskował o
ich zmianę. Chodzi o ulice: Jerzego
Ziętka, 26 Stycznia, Jedności Narodowej i Dywizji Kościuszkowskiej.
Do nadawania nazw uprawniona
jest Rada Miasta. Uczyni to podczas
specjalnie zwołanej sesji nadzwyczajnej.
Zanim radni podejmą ostateczną decyzję, w sprawie nazw mogą
wypowiedzieć się mieszkańcy w
ramach konsultacji prowadzonych
przez Urząd Miasta. Na stronie
internetowej magistratu (w w w.
knurow.pl) dostępny jest formularz
ankietowy pozwalający na podawanie propozycji nowych nazw. Jest na
to czas do 13 sierpnia.
- Ja już mieszkałem na os. XXX$OHWRMXĪE\áR

Zmiany nazw ulic, placów i osiedli to
GOD.QXURZDQLHSLHUZV]\]QD0LHV]
NDĔFRPQLHáDWZRE\áRVLĊRGQDOHĨüZ
QRZ\FK ZDUXQNDFK WXĪ SR SU]HPLD
QDFK XVWURMRZ\FK SU]HáRPX ODW  L
:yZF]DVQDSRF]ąWNXURNX
przemianowano 22 ulice i trzy osiedla.
'R KLVWRULL SU]HV]HGá FDá\ ]DVWĊS SR
VWDFL NRMDU]RQ\FK ] PLQLRQ\P XVWUR
MHP EąGĨ LQDF]HM QLHSUDZRP\ĞOQ\FK
6DOXVWLXV]D 6áRZLND ]DVWąSLOL 8áDQL
:DQGĊ:DVLOHZVNą3LáVXGF]\F\:áD
G\VáDZD+LEQHUD=RILD.RVVDN6]F]XF
NDD:LQFHQWHJR3VWURZVNLHJR.DURO
6]\PDQRZVNL =PLDQĊ QD]Z XOLF ]D
NRĔF]RQRZSLHUZV]HMSRáRZLHODW
)DODSU]HPLDQXVWURMRZ\FK]PLRWáDWHĪ
SDWURQD 0LHMVNLHM 6]NRá\ 3RGVWDZR
ZHMQU±3DZáD)LQGHUD]DVWĊSXMąF
JR ĞZ -DGZLJą ĝOąVNą 0LPR WR VLáD
SU]\]Z\F]DMHQLD ZFLąĪ NDĪH ZLHOX
NQXURZLDQRP ]DáDWZLDü VSUDZ\ ÄQD
0DUFKOHZVNLHJR´ F]\ RGZLHG]Dü ]QD
MRP\FKÄQD']LHUĪ\ĔVNLHJR´

-lecia, więc przerabiałem taką zmianę – mówi pan Andrzej z os. Wojska
Polskiego I (bo takie miano nadano
osiedlu w 1990 roku). – Ani mnie to
ziębi, ani grzeje, ale myślę, że nadawanie nazw politycznych zawsze jest
obarczone ryzykiem. Bezpieczniejsze
są neutralne. Taka Jaśminowa, Szpitalna czy Parkowa złych skojarzeń
nie wywołują.
Nieco inne zdanie ma pan Grzegorz: - Nie bałbym się nazwisk, bo są
takie postaci, które trudno uznać za
kontrowersyjne. Ot, choćby Jerzy Dudek, żyjący symbol naszego miasta.
Jak może być ulica Roberta Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej, to
czemu nie uczcić naszego najwybitniejszego sportowca w rodzinnym
mieście...
- Stefania Grzegorzyca, ks. Stefan
Gruszka, chór Schola Cantorum,
stuletnie zasłużone OSP... – rzuca jak
z rękawa propozycjami żona pana
Grzegorza. – Ja tam nie miałabym
problemu z pomysłami. Raczej z
wyborem.
Symboliczny w ymiar zmian
to jedno, a praktyczny to drugie.
Mieszkańcy ulic, które otrzymają
nowe miana, staną przed koniecznością wymiany dokumentów. Choć

niekoniecznie od razu.
- Zmiana nazwy dokonana na
podstawie ustawy nie ma wpływu na
ważność dokumentów zawierających
nazwę dotychczasową – przywołują
przepisy urzędnicy. To oznacza, że np.
dowód osobisty zachowa swoją ważność do zapisanego na nim terminu.
Gorzej będą mieć przedsiębiorcy, którzy poniosą koszty wymiany
szyldów, pieczątek czy banerów.
Jakimś pocieszeniem ma być to, że
wolne od opłat są „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w
sprawach dotyczących ujawnienia w
księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i
dokumentach urzędowych zmiany
nazwy dokonanej na podstawie
ustawy”.
Jak się dowiedzieliśmy w magistracie, w ciągu niespełna doby
od rozpoczęcia konsultacji ankietę
wypełniło, podając własne propozycje nowych nazw ulic, kilkadziesiąt
osób. I z każdą godziną ich przybywa...
- Sprawa budzi spore zainteresowanie, widać duże zaangażowanie
knurowian – usłyszeliśmy w Urzędzie Miasta.
/bw, pg/

3RSU]HPLDQDFKXVWURMRZ\FKZ.QXURZLHQD]ZĊ]PLHQLá\
22 ulice, m.in. patronem dotychczasowej ul. Fornalskiej
0DáJRU]DW\G]LDáDF]NLNRPXQLVW\F]QHM ]RVWDáNDUG\QDá
August Hlond
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PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 20 lipca 2017 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz.
 RUD]DUWXVWDUWDUWZ]ZLą]NX]DUWSNW
DUWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLNDURXGRVWĊSQLDQLXLQIRU
PDFMLRĞURGRZLVNXLMHJRRFKURQLHXG]LDOHVSRáHF]HĔVWZDZRFKURQLH
ĞURGRZLVNDRUD]RRFHQDFKRGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNR ']8]
USR]]SyĨQ]P DWDNĪH]JRGQLH]8FKZDáą1U;/,,,
]GQLDOXWHJRURNXZVSUDZLHSU]\VWąSLHQLDGRVSRU]ąG]HQLD
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
REHMPXMąFHJRREV]DURJUDQLF]RQ\XOLFDPLJR0DMD-ĊF]PLHQQąL
NV$.R]LHáND
=$:,$'$0,$02:<à2ĩ(1,8'238%/,&=1(*2:*/Ą'8
projektu miejscowego planu zagospodarowania
SU]HVWU]HQQHJRPLDVWD.QXUyZREHMPXMąFHJRREV]DU
RJUDQLF]RQ\XOLFDPLJR0DMD-ĊF]PLHQQą
LNV$.R]LHáND±(7$3,,, wraz z uzasadnieniem
L]SURJQR]ąRGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNRw dniach
od 28 lipca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.,
Z8U]ĊG]LH0LDVWD.QXUyZ 5DWXV]0LHMVNL XO1LHSRGOHJáRĞFL
SRNyMQUZJRG]LQDFKSUDF\8U]ĊGX
Dyskusja publiczna QDG SU]\MĊW\PL Z SURMHNFLH SODQX UR]ZLą
]DQLDPLRGEĊG]LHVLĊw dniu 9 sierpnia 2017 r. o godz. 1500 w
8U]ĊG]LH0LDVWD.QXUyZ 5DWXV]0LHMVNL XO1LHSRGOHJáRĞFLSRNyM
nr 12 (sala sesyjna).
=JRGQLH]DUWXVWDZ\RSODQRZDQLXL]DJRVSRGDURZDQLXSU]H
VWU]HQQ\P NDĪG\ NWR NZHVWLRQXMH XVWDOHQLD SU]\MĊWH Z SURMHNFLH
SODQXZ\áRĪRQ\PGRSXEOLF]QHJRZJOąGXPRĪHZQLHĞüXZDJL
8ZDJLQDOHĪ\VNáDGDüQDSLĞPLHGR3UH]\GHQWD0LDVWD.QXUyZQD
DGUHV8U]ąG0LDVWD.QXUyZXOGU)ORULDQD2JDQD.QXUyZ
HPDLO XP#NQXURZSO ] SRGDQLHP LPLHQLD L QD]ZLVND OXE QD]Z\
MHGQRVWNL RUJDQL]DF\MQHM RUD] DGUHVX R]QDF]HQLD QLHUXFKRPRĞFL
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14
ZU]HĞQLDU-DNRZQLHVLRQHQDSLĞPLHX]QDMHVLĊUyZQLHĪXZDJL
ZQLHVLRQHZSRVWDFLHOHNWURQLF]QHMRNWyUHMPRZDZDUWXVW
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
-HGQRF]HĞQLH ]JRGQLH ] DUW  SNW  XVWDZ\ ] GQLD  SDĨG]LHUQL
ND  U R XGRVWĊSQLDQLX LQIRUPDFML R ĞURGRZLVNX L MHJR RFKURQLH
XG]LDOH VSRáHF]HĔVWZD Z RFKURQLH ĞURGRZLVND RUD] R RFHQDFK RG
G]LDá\ZDQLD QD ĞURGRZLVNR SURZDG]RQH MHVW SRVWĊSRZDQLH Z VSUD
ZLH VWUDWHJLF]QHM RFHQ\ RGG]LDá\ZDQLD QD ĞURGRZLVNR GRW\F]ąFHM
SURMHNWX ZZ SODQX =JRGQLH ] DUW  XVW  GR Z\áRĪRQHM GR SX
EOLF]QHJRZJOąGXGRNXPHQWDFMLXZDJLLZQLRVNLPRĪQD]JáDV]DüQD
]DVDGDFK RNUHĞORQ\FK Z DUW  SU]\ZRáDQHM XVWDZ\ R SODQRZDQLX
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie
ZVND]DQ\PZ\ĪHMZQLQLHMV]\PRJáRV]HQLX
2UJDQHPZáDĞFLZ\PGRUR]SDWU]HQLDXZDJMHVW3UH]\GHQW0LDVWD
.QXUyZ D Z SU]\SDGNX XZDJ QLHXZ]JOĊGQLRQ\FK SU]H] 3UH]\GHQWD
0LDVWD.QXUyZGRGDWNRZR5DGD0LDVWD.QXUyZ
=XS35(=<'(17$
%DUEDUD=ZLHU]\ĔVND
=$67ĉ3&$35(=<'(17$
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Rudy. Amfiteatr „Buk” Zaprasza

1RF]&]\ů\NLHZLF]HP

O Waterloo
]DSRPQLHþVLęQLHGD

1DQLH]Z\NáąPX]\F]QąXF]Wą]DSUDV]D$PILWHDWU
Ä%XN´Z5XGDFKOLSFDRJRG]QDEXNRZ\FK
GHVNDFKZ\VWąSL0LURVáDZ&]\Ī\NLHZLF]
Dla naszych
Czytelników
mamy dwa
podwójne
zaproszenia
na sobotni
koncert.
2WU]\PDMąMH
dwie pierwsze
osoby, które
o godz. 12
]DG]ZRQLą
do redakcji
– nr. tel.
32 332 63 77.

1DERĪHĔVWZRZU\FLHWU\GHQFNLPRWZDUFLHZ\VWDZ\
SRĞZLĊFRQHM%LWZLH:DUV]DZVNLHMF]\VSDFHUSR:DWHUORR
]RVWDQąZSDPLĊFLSUDFRZQLF]HN6]SLWDODZ.QXURZLH
]Z\MD]GXVWXG\MQHJRGR3DUODPHQWX(XURSHMVNLHJR

rzy dni w Belgii spędziły:
Jadwiga Kotańska - pielęgniarka oddziałowa na Bloku
Operacyjnym, Joanna Kotyk - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Ginekologii, Jolanta Jasztal - pielęgniarka
oddziałowa Oddziału Onkologii,
Mirella Lach - pielęgniarka epidemiologiczna i Monika Szafraniec
- kierownik techników medycznych
Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
Uczyniły to dzięki zaproszeniu,
jakie do zarządu knurowskiej placówki skierował europoseł Janusz
Korwin-Mikke.
Oficjalna część pobytu rozpoczęła się od nabożeństwa w rycie trydenckim, które zostało odprawione
w Parlamencie Europejskim w intencji Obrońców Ojczyzny. Później
panie wzięły udział w uroczystym
otwarciu wystawy pt. „We saved
Europe Ossów 1920”, poświęconej
Bitwie Warszawskiej i walkom z
bolszewicką armią pod Ossowem.
Spore wrażenie na paniach zrobił Parlament Europejski.
- Miałyśmy okazję z bliska zapoznać się z codzienną pracą eurodeputowanych oraz całego sztabu
ludzi dbających o zapewnienie prawidłowego przebiegu posiedzeń, np.
tłumaczy – wspomina Mirella Lach.
Sposobność do bliższego poznania działalności europarlamentarzystów dał też wykład, wygłoszony

T

'HOHJDWNL]NQXURZVNLHJRV]SLWDODGR%UXNVHOL]DSURVLá
HXURSRVHá-DQXV].RUZLQ0LNNHQD]GMĊFLX RGOHZHM 
-RODQWD-DV]WDO0RQLND6]DIUDQLHF-RDQQD.RW\N-DQXV]
.RUZLQ0LNNH-DGZLJD.RWDĔVNDL0LUHOOD/DFK

irosław Czyżykiewicz śpiewa o
bolesnej codzienności, słowami próbując wyrazić to, co wydaje
się być niewyrażalne. 22 lipca artysta
wystąpi w leśnej scenerii amfiteatru.
Wyobraźcie sobie Państwo: srebrny
księżyc wiszący na czarnym niebie,
nocne dźwięki lasu i demoniczny głos Czyżykiewicza wędrujący

Foto: archiwum Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Knurowie

M

przez posła Korwina-Mikke, poświęcony bieżącej sytuacji politycznej w Unii Europejskiej.
Bruksela, zwłaszcza jej piękna
architektura, zauroczyła delegatki.
- To ciekawe miasto, które warto
odwiedzić – nie ma wątpliwości Jadwiga Kotańska dodając, że wyjątkowo efektownie stolica Belgii wygląda
po zmroku.
Emocje nieco innego t y pu,

uzmysławiające zawiłości losów
ludzi, a nawet całych krajów, towarzyszyły paniom podczas zwiedzania okolicy Waterloo. 18 czerwca
minęły 102 lata od ostatniej bitwy
Napoleona Bonaparte. Jego klęska, a
zarazem zwycięstwo koalicji angielsko-pruskiej, dały początek nowemu
porządkowi politycznemu Europy,
który przetrwał kolejne stulecie...

3U]H]üZLHUüZLHF]H0LĊG]\QDURGRZ\%LHJ8OLF]Q\
GRURELáVLĊX]QDQLDZĞUyGELHJDF]\WHJRURF]QD
HG\FMDEĊG]LHMXELOHXV]RZą

ne trzy podmioty: Amatorski Klub
Biegacza, Bokserski Klub Sportowy
„Concordia” i Ognisko TKKF Szczygłowice.
AKB otrzyma 14,5 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na organizację XXV Międzynarodowego
Biegu Ulicznego na 10 km. Zawody
odbędą się we wrześniu.
13 tys. zł trafi do BKS „Concordia”. Fundusze przysłużą się
przygotowaniu Międzynarodowego
Turnieju Bokserskiego im. J. Krasnożona. Ognisko TKKF Szczygłowice
zostanie zasilone 4,5 tys. zł, które
pomogą w organizacji Regionalnego
Mitingu z okazji Świętego Mikołaja.
/um, bw/
Foto: Piotr Skorupa
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%H]SáDWQLHLEH]ZF]HĞQLHMV]\FK]DSLVyZ
±ZSLHUZV]HMGHNDG]LHVLHUSQLDEĊG]LHRND]MD
GRSU]HEDGDQLDVLĊSRGNąWHPUDNDSLHUVL

arto dmuchać na zimne
i skorzystać z okazji, bo
przecież zdrowie jest bezcenne, a
odpowiednio wczesna diagnoza
może uratować życie. Oferta bezpłatnych badań jest skierowana do
kobiet urodzonych w latach 194867. Pacjentkom w tym przedziale
wiekowym, które są ubezpieczone
w NFZ, przysługują bezpłatne
badania co dwa lata. Organizator
– Centrum Onkologii w Gliwicach
– zaprasza szczególnie serdecznie
panie z rocznika 1967, czyli te, które w tym roku kończą 50 lat (bez
względu na miesiąc urodzenia).
Mammobus najpierw zawita
do Gierałtowic. Będzie czekał na
panie obok Restauracji Szmaragdowej (ul. Ks. Roboty 69), 1 i 2
sierpnia w godzinach 10.00-17.00,
zaś 3 sierpnia od 8.30 do 15.30.
W Knurowie ten specjalistyczny pojazd pojawi się 4 sierpnia.
Zaparkuje przy sklepie Intermarché (ul. Szpitalna 42). Badania
będą wykonywane 4 i 7 sierpnia
w godzinach 8.30-15.30, a 8, 9 i 10
sierpnia od godz. 10.00 do 17.00.
Nie są konieczne wcześniejsze
zapisy – można przyjść spontanicznie, w najbardziej wygod-

W

.ROHMQHWU]\LPSUH]\VSRUWRZHLUHNUHDF\MQHR]DVLĊJX
SRQDGORNDOQ\PZHVSU]HNQXURZVNLVDPRU]ąG1DGRWDFMH
GODNQXURZVNLFKRUJDQL]DWRUyZPLDVWRSU]H]QDF]\W\V]á
otrzymania dofinansowania jeszcze
w 2017 roku zostały zakwalifikowa-

Panie
do mammobusu!

/sm, bw/

Dotacja na bieg,
ERNVLœZ0LNRãDMD
rozstrzygniętym niedawno
konkursie dotacyjnym do

2SUDF-EIRWRPDWHULDá\SUDVRZH

.QXUyZ*LHUDãWRZLFH%H]SãDWQHEDGDQLD

Knurów. Miasto wesprze ponadlokalne imprezy

W

wśród drzew. Zapowiada się piękna
noc!
Śpieszcie się, bo biletów coraz
mniej!
Wyjściówki w cenie 35 zł (pierwszych 6 rzędów) i 30 zł. Zamówienia
należy składać, pisząc na adres amfiteatr.buk@gmail.com.

nym z proponowanych terminów.
Wystarczy zabrać ze sobą dowód
osobisty oraz wyniki poprzednich
badań, jeśli były one wykonywane
poza gliwickim Centrum Onkologii.
Warto nadmienić, że badania
są wykonywane cyfrowym mammografem najnowszej generacji.
Jak zapewniają organizatorzy,
pozwala uzyskać najwyższą jakość
obrazu stosując bardzo niską dawkę promieniowania. Jest jednym
z zaledwie kilku oferujących tak
wysoki standard badań.
Zdjęcia wykonane w mammobusie zostaną następnie opisane
przez minimum dwóch lekarzy z
gliwickiego Centrum Onkologii,
specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. W
przypadku w ykrycia zmian w
obrębie piersi Centrum zapewnia
bezpłatną opiekę oraz dalsze niezbędne badania.
Więcej informacji można uzyskać pod nrem tel. 32 278 98 96, a
także w intrenecie (www.io.gliwice.pl/dla-pacjenta/mammografia-w-mammobusie-coi).
oprac. MiNa
Foto: archiwum CO Gliwice
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Zmiany, zmiany, zmiany…

5R]SRF]Ċá\VLĊZDNDFMH±V]NROQHNRU\WDU]H
RSXVWRV]Dá\G]ZRQHNXFLFKáQDXF]\FLHOH
RGSRF]\ZDMąRGQLHVIRUQ\FKXF]QLyZ&]DV
RGSRF]\QNXWRZZLHOXV]NRáDFKWUDG\F\MQ\
PRPHQWQDUR]SRF]ĊFLHSUDFUHPRQWRZ\FK
rzebudowa szatni i sali lekcyjnych, montaż podjazdów,
napraw y dachu - reforma
w ymusiła na oświacie remonty,
które dostosują budynki do nowo
przyjętych uczniów.
W K nu row ie pr awa w re w
większości placówek. Remontowy „spokój” mają tylko Miejskie
Przedszkole nr 3 oraz Miejskie
Gimnazja nr 1 i 4. Remonty powinny zakończyć się wraz z początkiem roku szkolnego.
Podczas wakacji planowana
jest również przebudowa Zespołu

P

Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach. Pracami zajmie się Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
ERBUD z Rybnika. Koszt to ponad
milion złotych. Zakres robót jest
spory, obejmuje m.in. nadbudowę o
dwie kondygnacje istniejącego segmentu oraz adaptację pomieszczeń
do nowych funkcji.
W gminie Pilchowice niedługo
ruszą prace modernizacyjne przy
Zespołach Szkolno-Przedszkolnych
w Stanicy i Wilczy. Trwają postępowania przetargowe.
We wrześniu uczniowie wrócą

do odnowionych szkół. Przywitają ich świeżo wymalowane sale,
nowe posadzki oraz… dodatkowe
piętra.

w mi e j s k i c h p r ze d s zko l a c h,
V]NRáDFK SRGVWDZRZ\FK RUD]
gimnazjach: MP-2 - przebudowa
SRPLHV]F]HĔ SR ĪáRENX QD SR
WU]HE\ QRZ\FK VDO SU]HGV]NRO
Q\FK Z W \P UHPRQW NXFKQL
MDGDOQLRUD]SODFX]DEDZZ\PLD
QD SDUDSHWyZ ]DEH]SLHF]HQLH
JU]HMQLNyZ PDORZDQLH QLHNWy
U\FKSRPLHV]F]HĔRUD]Z\PLDQD
GU]ZLERF]Q\FKHZDNXDF\MQ\FK
03  PDORZDQLH SRPLHV]F]HĔ
SU ]HGV]NROQ\FK L ]DSOHF]\ Z
EXG\QNX SU]\ XO 'ąEURZVNLHJR
RUD] PRQWDĪ SáRWNyZ SU ]HFL
ZĞQLHĪQ\FK QD GDFKX EXG\QNX
L SRGMD]GX GOD Zy]NyZ G]LHFLĊ
F\FKDWDNĪHUHPRQWVDQLWDULDWX
GODG]LHFLSU]\XO2JDQD03
- malowanie sali zabaw dla dzieFL UHPRQW GURJL ZMD]GRZHM GR
SU]HGV]NRODRGEUDP\GRUDPS\
03QDSUDZDSRNU\FLDGDFKX
Z\PLDQD Sá\WHN SU]HG EUDPNą
063  PDORZDQLH SDUWHUX Z
EXG\QNX JáyZQ\P V]NRá\ RUD]
PRQWDĪ K\GUDQWyZ Z SLZQLFDFK
L QD VW\FKX Z ERF]Q\FK VNU]\
GáDFK063UHPRQW,,SLĊWUD
V ]NR á \ W H U P R P R GH U QL] DF MD
Z\PLDQDVWRODUNLRNLHQQHMLGR
FLHSOHQLHVDOLJLPQDVW\F]QHMRUD]
áąF]QLND X]XSHáQLHQLH W\QNX Z
V]DWQL RUD] QD NRU\WDU]X PD
ORZDQLH VDOL Ä5DGRVQD V]NRáD´ L
V]DWQL SU]\ EORNX VSRUWRZ\P
=63  UHPRQW VDOL OHNF\MQHM QU
 ± PDORZDQLH L Z\PLDQD Z\
NáDG]LQ\ PDORZDQLH ĞZLHWOLF\
V]NROQHMZ\NRQDQLHODPSHULLQD
NRU\WDU]DFKV]NROQ\FK063
Z\PLDQD VWRODUNL RNLHQQHM RUD]
UHPRQW L PRGHUQL]DFMD DUFKL
ZXP063±Z\PLDQDVWRODUNL
RNLHQQHM L LQVWDODFML FR RUD]
SU]\VWRVRZDQLHVDOLQUQDSR
WU]HE\RGG]LDáXSU]HGV]NROQHJR
063Z\PLDQDLQVWDODFMLFRL
PDORZDQLHSLĊFLXVDOOHNF\MQ\FK
GZyFKWRDOHWRUD]V]DWQLSU]\VDOL
JLPQDVW\F]QHM063PDORZD
QLHWU]HFKVDOOHNF\MQ\FKLáD]LHQ
NLRUD]RGZRGQLHQLHQD]HZQąWU]
EXG\QNXRGVWURQ\0*UHPRQW
V]DWQL SR VWURQLH 0* 0*
 PDORZDQLH SRPLHV]F]HĔ SR
Z\PLDQLHLQVWDODFMLHOHNWU\F]QHM

informacja własna

Jb, foto: Justyna Bajko

Kultura, religia

(ZDQJHOLDSRœOċVNX

%LEOLDZFDáRĞFLOXEF]ĊĞFLRZR]RVWDáDSU]HáRĪRQDMXĪQDSRQDG
MĊ]\NyZ:NUyWFHEĊG]LHJRWRZ\NROHMQ\SU]HNáDG1RZ\7HVWDPHQW
QDSLVDQ\ĞOąVNąJZDUą
a k brzmi „po nasz y mu”
fragment Ewangelii według
św. Łukasza: A Łon wzion te
pjyńć chlebow i dwje ryby, wejrzoł
we niebo i pobogosławjoł je, i połomoł i dowoł uczniom, coby dowali
ludziom. Jedli i najedli sie wszyscy,
i pozbjyrali co łostało, dwanoście
koszykow konskow. [Łk, 9, 16-17]
Prawda, że pięknie? Już jesienią będzie można przeczytać cały
Nowy Testament przetłumaczony
na śląską gwarę. Wszystko dzięki
pasji i odwadze Gabriela Tobora,
burmistrza Radzionkowa, który
od wielu lat zbiera różne wydania
Biblii. Ma w kolekcji przeszło 200
egzemplarzy w 93 językach, jednak brakowało w niej przekładu w
gwarze śląskiej, bo też nikt dotąd,
poza drobnymi fragmentami, nie
opublikował takiego tłumaczenia.
A skoro tak, Gabriel Tobor, Ślązak
całym sercem, sam zabrał się za
tłumaczenie. Zaczął od ulubionej
Ewangelii według św. Łukasza, z za-

T

mysłem, że będzie to przekład „do
szuflady”. Jednak praca okazała się
tak wciągająca, że pasjonat w ciągu
półtora roku przełożył cały Nowy
Testament.
Podstawą w translatorskim
przedsięwzięciu był k lasyczny
przekład Biblii ks. Jakuba Wujka,
zaś jego śląska wersja powstała
w odmianie gwary występującej
m.in. w Radzionkowie, północnych
dzielnicach Bytomia czy Piekarach
Śląskich. To odmiana specyficzna,
jednak zarazem bardzo zbieżna
z innymi odmianami „ślonskiej
godki”.
– Tłumaczenie oparte jest o
podejście komunikacyjne, w którym
dosłowność tłumaczenia nie jest bezwzględnie konieczna, ważniejsze jest
przekazanie zrozumiałego i wiernego znaczeniowo komunikatu. Jednak, ponieważ tłumaczenie dokonane jest z wydania w języku polskim,
jego dosłowność, w stosunku do tego
wydania, jest zachowana w bardzo
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znacznym stopniu – czytamy na
stronie internetowej poświęconej
przedsięwzięciu.
Nowy Testament po śląsku będzie można nabyć tylko przez internet. Według planów przygotowanie
książki do druku ma się zakończyć
w sierpniu, we wrześniu ruszy jej
przedsprzedaż, zaś zamówione
egzemplarze trafią do czytelników
w listopadzie. Kto jest niecierpliwy,
albo chce przed ewentualnym zakupem przekonać się, jakie będzie
nowe tłumaczenie, już teraz może
otrzymywać – bezpłatnie – jego
fragmenty w wersji elektronicznej.
Wystarczy wejść na stronę www.
bibliaposlasku.pl i wpisać w odpowiednią rubrykę swoje imię,
nazwisko i adres e-mail.
Nowy Testament po śląsku nie
będzie pierwszym gwarowym przekładem Biblii w Polsce – istnieją już
wersje Świętej Księgi po góralsku i
kaszubsku.
/sisp, MiNa/
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3U]HJOċGZSRGUyů\,VODQGLD²QLHW\ONRœQLHJLJHM]HU\

:RGD]P\ZDEyO
ZLDWUSU]HJDQLDOęN

.DPLO

,VODQGLDQD]\ZDQDZ\VSąRJQLDLORGXMHVWQLH]WHJRĞZLDWD2EGDU]RQDVXURZ\P
SLĊNQHPEXG]LVWUDFKL]DFKZ\W]DUD]HP.DPLO0RVVDNRZVNLSU]H]GQLSRGUyĪRZDá
SRLVODQG]NLFKEH]GURĪDFK,SDUDGRNVDOQLHWRZĞUyGW\FK]SR]RUXQLHSU]\MD]Q\FK
NUDMREUD]yZQDXF]\áVLĊXĞPLHFKDü«
ie jest to wyłącznie opowieść o Islandii.
To historia o konfrontacji z własnymi
lękami, ze zniechęceniem. To historia
o marzeniach – silniejszych niż potrzeba stabilizacji, silniejszych niż głos innych, że może
już wystarczy, że teraz czas na „poważne”
(czytaj: monotonne) życie.
Kamil Mossakowski od kilku lat samotnie
przemierza na rowerze różne zakątki Europy.
16 czerwca wyruszył na Islandię – wyspę położoną w północnej części Oceanu Atlantyckiego, słynącą w nieprzewidywalnej pogody i
130 wulkanów o nazwach nie do wymówienia.
Skąd pomysł na cel?
- Wybieram kraje mało znane, rzadko
odwiedzane przez turystów. O Islandii dowiedziałem się w dniu mojego powrotu z wyprawy
rowerowej do Estonii. Wraz ze znajomymi
świętowaliśmy moją podróż, oglądając mecz
mistrzostw Europy w piłce nożnej Polska - Portugalia. Podczas transmisji, ktoś wspomniał o
zaskakujących wynikach małego, 330-tysięcznego państwa, położonego gdzieś na Oceanie
Atlantyckim – wspomina knurowianin. - Po
powrocie do domu zacząłem szukać informacji
o Islandii. W pierwszej kolejności sprawdziłem,
gdzie leży… Obejrzałem zdjęcia, poczytałem o
wyspie i już wiedziałem, gdzie za rok wyląduję.

N

Chwilo trwaj!
Przygotowania do podróży trwały od
stycznia – Kamil pracował nad formą fizyczną (ma doświadczenie, bo przez wiele lat grał
w Concordii Knurów), ustalał trasy, zbierał
sprzęt i fundusze. 16 czerwca wylądował w
Keflavik, jedynym międzynarodowym lotnisku na wyspie.
- Nigdy nie zapomnę tego pierwszego dnia
na Islandii. Gdy wyjechałem z terenu lotniska,

aż opadła mi szczęka. Było pięknie: lekko
zachmurzone niebo, skały, droga oświetlona
przez przytłumione słońce. Nie czułem głodu,
nie czułem zmęczenia po nieprzespanej nocy.
Tylko jechałem przed siebie, ciągle powtarzając: „wow”!
Kamil nie miał dokładnego planu wyprawy, gdzie i którego dnia ma się zatrzymać.
Wiedział, że to pogoda będzie dyktowała
warunki. W sumie przejechał prawie 1500
kilometrów. Podróżował przez pustkowia.
Świadomie wybierał drogi z dala od cywilizacji, od ludzi. Około godz. 19 zjeżdżał na nocleg
i rozbijał namiot. Szukał miejsc z płynącym
nieopodal strumykiem – szum wody uspokajał, wyciszał umysł, pozwalał mięśniom odpocząć. Knurowianin ma w sobie niezwykłą siłę,
potrafi trudne sytuacje rozbroić poczuciem
humoru, wrodzonym dystansem do siebie i
świata. Wspomina, że gdy było mu ciężko –
śpiewał i rozmawiał sam ze sobą.
- Słowa dodają energii, szczególnie z rana,
gdy na zewnątrz pada, wieje i wcale nie ma się
ochoty wyjść z ciepłego namiotu i wsiąść na
rower. Dlatego ważne jest, aby kontrolować
swoje myśli, nieustannie wzbudzać w sobie
entuzjazm. Do islandzkich warunków idealnie
pasowała piosenka Varius Manx „Ten sen”.
Kasia Stankiewicz śpiewa: „woda zmywa ból,
wiatr przegania lęk”… Często to sobie nuciłem
– śmieje się Kamil.

- Rowerem jedziesz powoli, czujesz świat,
możesz w każdej chwili się zatrzymać, aby coś
zobaczyć, dotknąć – mówi Kamil. – Możesz
zawsze skręcić w jakąś dróżkę, wziąć rower na
plecy, wejść na górę…
Towarzysze podróży zdarzali się rzadko.
Na północy Kamil spotkał Polkę – Karolinę.
- Jechaliśmy razem przez trzy dni. Karolina
podjechała do mnie i po firmie na sakwach poznała, że jestem z Polski. Bardzo sympatyczna
i ciekawa dziewczyna, wykłada język polski w
Serbii – wspomina.
Kamil zakończył podróż 10 lipca.
- Nie czuję radości, że wyprawa się udała,
raczej smutek, że to już koniec. Bardzo brakuje

>ƵďŝħƐƉŽŬſũ

Piękno zależy od oczu, które patrzą. Kamil jest wyczulony na smaki, zapachy, kolory.
Chłonie świat, obserwuje wszystko wokół.
Może dlatego woli podróżować samotnie sam wybiera długość i cel podróży, sam decyduje o jej intensywności.

.DPLORVRELHÄ1D]\ZDPVLĊ.DPLO0RVVDNRZVNLSRFKRG]Ċ].QXURZD2GURNXJG\SU]\
FKRG]LRNUHVXUORSRZ\ELRUĊVZyMURZHU]DáDGRZDQ\VDNZDPLLJQDPSU]HGVLHELHGRZ\]QDF]R
QHJRFHOXNWyU\QDMF]ĊĞFLHMURG]LPLVLĊZJáRZLHJG\]DRNQHPOHĪ\ĞQLHJDWHPSHUDWXUDQLH
UR]SLHV]F]D
.DĪGą Z\SUDZĊ URZHURZą RUJDQL]XMĊ VDPRG]LHOQLH D JG\ SU]\FKRG]L SLHUZV]\ G]LHĔ Z\SUDZ\
ZVLDGDPQDURZHULVDPRWQLHSRGUyĪXMĊSU]HGVLHELH$NWXDOQLHQDVZRLPNRQFLHPDPSLĊüVDPRW
Q\FKZ\SUDZURZHURZ\FKLZLHPĪHWDOLF]EDEĊG]LHGDOHMURVQąü´
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- Lubię spokój i dbam o mój wewnętrzny
świat – podkreśla.
Ta wolność wymaga siły, odpowiedzialności i rozwagi. Islandia stawia przed podróżnikami wymagania, zmusza ich do porzucenia
wygodnych przyzwyczajeń. Gdy walczysz z
wiatrem, który potrafi wiać z prędkością 80
km/h i deszczem wcinającym się pod ubranie,
potrzeba dużo siły, aby się nie poddać.
Knurowianin nie miał potrzeby bicia rekordów – nie skupiał się ilości pokonywanych
kilometrów, na szybkości przejazdu. Zależało
mu raczej na nieśpiesznej obserwacji świata.
Na pewno w takim podróżowaniu pomaga
środek lokomocji, który wybrał, czyli rower.

'URJDZLRGáDSU]H],QWHULRU
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dii, tej przestrzeni i świeżego powiesknię za mieszkańcami wyspy, za ich
ścią i uśmiechem. Na Islandii nauczyże warto się uśmiechać pomimo wszystm nadzieję, że ta pozytywna energia ze
tanie… - uśmiecha się Kamil.

tym, którzy zdobędą się na podobny wysiłek.
Nam, słuchającym jego opowieści, pozostaje
zazdrość, że nie mamy w sobie takiej odwagi,
takiej siły, aby wyruszyć w nieznane i zamiast
cudzych dróg, wybrać własną.
A może mamy?..
Jb, foto: Kamil Mossakowski

ƉŝƐĂđǌĂĐŚǁǇƚ͍

no uzewnętrznia się na różne sposoułożeniu chmur na niebie, w szumie
ka, w gestach ludzkiej dobroci. Kamil
powieść o Islandii, próbował opowieswoim zachwycie nad krajobrazem i
tam spotkanymi. Próbował, bo to, co
to, czego doznał, dostępne jest tylko

:LĊFHMRLVODQG]NLHMZ\SUDZLHQDEORJX.DPLOD
±ZZZVPLDOHURZHURZDQLHSO

,VODQGLDVá\QLH]QLH]Z\NOHSLĊNQ\FKZRGRVSDGyZ

6XURZHSLĊNQR,VODQGLL
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rozrywka nr 29
- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

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

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz
20.07.2017 r.
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
CZWARTEK
numeru
(decyduje
data stempla
Gru,
Dru i Minionki
2D pocztowego).
dubbing

29

- godz. 10.00,16.00
Volta
- godz. 18.00, 20.00
21.07.2017 r.
3,Ą7(.
Smerfy. Poszukiwacze zaginionej
wioski - 2D
- godz. 16.00
Ostra noc
- godz. 18.00

7RĪVDPRĞü]GUDMF\
- godz. 20.00

âXFMD0DULD'RPDV]HZLF]].QXURZD

0DãJRU]DWD'DQHN].QXURZD

ur.10.07.2017 r., 3260 g, 53 cm

ur. 11.07.2017 r., 4000 g, 58 cm

0LNRãDM.ZLDWHN].QXURZD

1DGLD5DG]HZLF]]*OLZLF

ur. 11.07.2017 r., 3310 g, 51 cm

ur. 12.07.2017 r., 3205 g, 54 cm

$OLFMD6]\PDľVND]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

$OLFMD.DWOHZVND].QXURZD

ur. 12.07.2017 r., 3120 g, 52 cm

ur. 14.07.2017 r., 3090 g, 51 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
27/2017 brzmiało: „CZARNA ROBOTA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Joanna
Bula. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

22-23.07.2017 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Smerfy. Poszukiwacze zaginionej
Prawidłowe wioski
rozwiązanie
- 2D rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało:
„GKA”.
Podwójny bilet
- godz.
16.00
do kina otrzymuje
AARZ.
Ostra nocGratulujemy! Po
- godz.
18.00
odbiór zapraszamy
do redakcji.
7RĪVDPRĞü]GUDMF\
- godz. 20.00

$PHOLD0DMHZVND].QXURZD
ur. 14.07.2017 r., 2940 g, 52 cm

.XED'Xœ].QXURZD
ur. 15.07.2017 r., 3550 g, 54 cm

24.07.2017 r.
321,('=,$à(.
KINO NIECZYNNE
25.07.2017 r.
WTOREK
Smerfy. Poszukiwacze zaginionej
wioski - 2D
- godz. 10.00,16.00
Ostra noc
- godz. 18.00
7RĪVDPRĞü]GUDMF\
- godz. 20.00

7RPDV]'ZRUF]\ľVNL].QXURZD

(PLOLD%DUDQLRN]=DEU]D

ur. 15.07.2017 r., 3990 g, 56 cm

ur. 16.07.2017 r., 3500 g, 56 cm

26.07.2017 r.
ĝ52'$
Smerfy. Poszukiwacze zaginionej
wioski - 2D
- godz. 16.00
Ostra noc
- godz. 18.00
7RĪVDPRĞü]GUDMF\
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska, Tomasz Czarnecki

1LNROD*UDERZVND].QXURZD
ur. 17.07.2017 r., 3920 g, 54 cm

$GDP.XFKWD]H6WDQRZLF
ur. 17.07.2017 r., 3290 g, 52 cm
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foto-migawka
3RQDGRVyEZ]LĊáR XG]LDáZ5RG]LQQ\P5DMG]LH5RZHU
RZ\P]RUJDQL]R
ZDQ\PSU]H]VDPRU]ąGJPLQ\*LHUDáWRZLFH*PLQQ\2ĞUR
GHN.XOWXU\L.OXE
$EVW\QHQWyZ6WRNURWND7RMXĪNROHMQHWHJRW\SXSU]HGVLĊZ
]LĊFLH,SRQRZ
QLH FLHV]ąFH VLĊ GXĪ\P ]DLQWHUHVRZDQLHP ZĞUyG PLáRĞQLNyZ
 UHNUHDFML ÄQD
NROH´7\P UD]HPWUDVDELHJáD]*LHUDáWRZLFGR'ĊELHĔVN
DQDWRPLDVWILQDá
LPSUH]\PLDáPLHMVFHZ%HNV]\6RERWQLDHVNDSDGDREILWR
ZDáDZZLHOHHPR
FMRQXMąF\FKPRPHQWyZE\á\WUXGQHSRGMD]G\RUD]SU]HS
UDZ\SU]H]OHĞQH
RVWĊS\JG]LHQDOHĪDáRZ\ND]DüVLĊZ\MąWNRZąSUHF\]MąS
U]\RPLMDQLXNDáXĪ
SR]RVWDá\FKSRQLHGDZQ\FKGHV]F ]DFK±G]LHOąVLĊZUDĪ
HQLDPLSUDFRZQLF\
*2.  'RGDWNRZą DWUDNFMą E\áD PRĪOLZRĞü Z]LĊFLD XG]LDáX
Z NRQNXUVDFK
GRW\F]ąF\FKEH]SLHF]HĔVWZD]RUJDQL]RZDQ\FKSU]H]:\
G]LDá6WXGLyZ6SR
áHF]Q\FK:\ĪV]HM6]NR á\%H]SLHF]HĔVWZDZ*OLZLFDFK
/bw/
Foto: Piotr Rychlewski

7XU\VW\ND377.]DFKęFD

Kultura

:\ELHU]P\VLę
ZœZLDW

Amfiteatr Buk „zagra” w filmie!
3OHMDGDJZLD]GLRVFDURZDHNLSDZ5XGDFK5DFLERUVNLFK7RZáDĞQLHWX
SRZVWDQą]GMĊFLDGRILQDáRZ\FKVFHQQDMQRZV]HJRILOPXUHĪ\VHUDÄ,G\´
-XĪUR]SRF]ĊWRSU]\JRWRZDQLD

a decyzję na ponadtygodniową (21-29 lipca) pielgrzymkę
do Chorwacji czasu niewiele, ale
chętni zobaczyć Meksyk (27 stycznia 2018 – 9 lutego 2018 r.) nie
muszą się spieszyć.
Niejako „po drodze” PTTK
zaprasza na zwiedzanie Przemyśla (16-17 września), wycieczkę
do Zuberca (21-24 września) i
podsumowujący sezon wypad do
Pokrzywnej (24-26 listopada).
W dniach 29 września – 1
października można wziąć udział

N

w Pielgrzymce Szlakiem Sanktuariów Podlasia. Towarzystwo
poleca też powitanie Nowego 2018
Roku w Brennej (29 grudnia – 1
stycznia).
Bliższych informacji można zasięgnąć w biurze oddziału (Gliwice,
Rynek 11, I piętro), telefonicznie
pod numerem 32 231 05 76 lub
drogą elektroniczną (www. gliwice.pttk.pl, e-mail: gliwicepttk@
poczta.onet.pl).

Foto: commons.wikimedia.org/Nicholas Hartmann
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hoć pod uwagę były brane inne
miejsca, reżyser Paweł Pawlikowski najwyraźniej uległ magii
Amfiteatru Buk, wybierając go jako
scenerię kulminacyjnych scen swojego najnowszego filmu pod tytułem
„Zimna wojna”. Zdjęcia będą realizowane przez dwa dni, 26 i 27 lipca,
jednak, jak informuje na swoim profilu Amfiteatr Buk, pierwsza ekipa
filmowców już zjechała do Rud, aby
rozpocząć prace przygotowawcze.
„Zimna wojna” to – wedle słów
reżysera – historia trudnej miłości
w trudnych czasach. Akcja rozgrywa się w latach 50. i 60. XX wieku w
Polsce, Berlinie, Jugosławii, Paryżu.
Filmowa opowieść koncentruje się
na relacjach między parą głównych
bohaterów – Zulą, młodą tancerką
(w tej roli Joanna Kulig) i Wiktorem,
pianistą ludowego zespołu (Tomasz
Kot). Widzowie poznają historię ich
związku – od fascynacji, poprzez
miłość, po prozę życia. W obsadzie
znaleźli się również Agata Kulesza
i Borys Szyc. Na ekranie pojawią

C

się również członkowie zespołu
„Mazowsze”, zaś muzyka będzie
pełnić w tym filmie szczególną rolę.
A w jaką „rolę” wcieli się Amfiteatr
Buk? W filmowym świecie będzie
on festiwalowym amfiteatrem z
1963 roku – taką informację podaje
na info-poster.eu Dariusz Jezierski,
który wraz z Anną Maksym tchnął
w rudzki obiekt nowe życie.
„Zimna wojna” to produkcja

polsko-francusko-angielska. Rodzimym producentem jest łódzkie studio Opus Film, z którym Pawlikowski zrealizował już głośną „Idę”, a w
ekipie znajdują się głównie osoby, z
którymi reżyser pracował wcześniej
nad swoim oscarowym dziełem.
Budżet filmu to około 22 mln zł.
Premiera została zaplanowana na
przyszły rok.
Oprac. MiNa

reklama

3U]HP\ĞO&KRUZDFMDDQDZHW0HNV\N±WR
SURSR]\FMH377.2GG]LDáX=LHPL*OLZLFNLHM
GODPLáRĞQLNyZSRGUyĪ\
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0RQWXMąF\ DXWRPDW\F]QH ]DPNQLĊFLD GR
EUDPV]XNDSUDF\7HO

2*â26=(1,(

'$035$&õ

15-odw.

Docieplanie budynków, malowanie, podbitki,
ankrowanie, remonty. Tel. 602 407 190
27-30/17

2SLHNXQGR]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLHSVyZ
Tel. 737 463 516
2/17-odw.

Docieplenia budynków, tynki mozaikowe,
NDIHONRZDQLH PDORZDQLH JáDG]LH SDQHOH
PRQWDĪ GU]ZL ± RNLHQ SRGZLHV]DQH VXILW\
zabudowy. Tel. 781 020 414
27/17-5/18

2VRED],,JUXSąLQZDOLG]NąSRV]XNXMHSUDF\
ELXURZHM7HO
27/17-odw.

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
Tel. 501 385 666
1/17-odw.

*áDG]LH PDORZDQLH VXILW\ SRGZLHV]DQH
SRGGDV]DGRFLHSODQLHHOHZDFMLPDORZDQLH
podbitki. Tel. 785 948 716
27-30/17

. O L P D W \ ] D F M H  ±  W D N Ī H  Z  E O R N D F K 
Tel. 506 646 960
27-30/17

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

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
Tel. 664 847 725

)LUPD SURGXNF\MQD ] 1LHERURZLF ]DWUXGQL
SUDFRZQLNyZ SURGXNF\MQ\FK IL]\F]Q\FK
LPDJD]\QRZ\FK.RQWDNW
29-30/17

28-29

29-33/17

6SU]HGDP GRP .U\ZDáG G]LDáND  P2.
Tel. 601 440 760

.8&+$5=$23,(.81$3,(/ĉ*1,$5.ĉ

29/17

15-odw.

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

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
Tel. 721 292 214
6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU]H RSLHNXQN L G O D G] L H F L  O DW G R Ğ Z L D G F ]H Q L D 
Tel. 664 134 399
1/17-odw.

S p r z e d a m 5 6 m 2, p a r t e r, W P I I .
Tel. 512 942 249

RUD]]DWUXGQLZZ\PLDU]HSHáQHJRHWDWX

3UDF D SU ] \ GRF LHSOHQLDF K EXG\QNyZ
Tel. 665 639 146

1/17-odw.

' R  Z \ Q D M Ċ F L D  P L H V ] N D Q L H   . Q X U y Z
XO -DJLH á á \  SRNRMH  P 2   SLĊWUR
Tel. 004915162943766

67$56=<.6,ĉ*2:<

6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMHQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMKWWSELSGSV]DPHF]HNSRZLDWJOLZLFNL¿QQSOZ]DNáDGFH3UDFDZ'36.

.RQWDNWWHOHPDLOGSV]DPHF]HN#YSSO´

1/17-odw.

16-39/17 Y

1,(58&+202ć&,

RJáDV]DQDEyUNDQG\GDWyZQDZROQHVWDQRZLVNRXU]ĊGQLF]H

29-30/17

6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
Tel. 503 570 366

1-35/17

6HUZLV NOLPDW\]DFML ± SURPRFMD  ]á
Tel. 504 340 521

)LUPD EXGRZODQD $5 ;%8' SRV]XNXMH
SUDFRZQLNyZ QD VWDQRZLVNR SRPRFQLN
murarza, murarz lub do przyuczenia do zaZRGX:\QDJURG]HQLHSRRNUHVLHSUyEQ\P
RG]áEUXWWR7HO

'RP3RPRF\6SRáHF]QHMÄ=DPHF]HN´
Z.XĨQL1LHERURZVNLHMXO.QXURZVND

6]XNDP SUDF\ Z RFKURQLH Z RNROLFDFK
.QXURZD SRNXUVLHRVRED]OHNNLPVWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

27-30/17

=DPLHQLĊ PLHV]NDQLH  P 2 , komunalne
Z*OLZLFDFKQD.QXUyZ7HO
27-30/17

2*â26=(1,(
2JáRV]HQLHRQDERU]HSUDFRZQLNDQDVWDQRZLVNR
5()(5(17'2635$:$'0,1,675$&<-12%,852:<&+

:<0$*$1,$
:\NV]WDáFHQLHĞUHGQLH SUHIHURZDQHWHFKQLF]QH 
=QDMRPRĞüREVáXJLNRPSXWHUDZW\PSUDNW\F]QD062I¿FH
RUD]XU]ąG]HĔELXURZ\FK
3UDZRMD]G\NDW%
:\PDJDQHGRNXPHQW\
&9]LQIRUPDFMDPLRZ\NV]WDáFHQLXLRSLVHPGRW\FKF]DVRZHJRSU]HELHJX
SUDF\]DZRGRZHM
OLVWPRW\ZDF\MQ\
NRSLHGRNXPHQWyZSRWZLHUG]DMąF\FKZ\NV]WDáFHQLHVWDĪSUDF\LGRGDWNRZHNZDOL¿NDFMH
RĞZLDGF]HQLH]DZLHUDMąFHNODX]XOĊÄ:\UDĪDP]JRGĊQDSU]HWZDU]DQLHPRLFKGDQ\FKRVRERZ\FK]DZDUW\FKZRIHUFLHSUDF\GODSRWU]HEQLH]EĊGQ\FK
GRUHDOL]DFMLSURFHVXUHNUXWDFML´]JRGQLH]8VWDZą]GQLDUR
RFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FK WM']8]USR] 
=DWUXGQLHQLHQDSRGVWDZLHXPRZ\RSUDFĊQDRNUHVSUyEQ\QDSHáQ\HWDW
:\QDJURG]HQLHPLQLPDOQHSUHPLD
2IHUW\QDOHĪ\VNáDGDüZVLHG]LELH6SyáG]LHOQL0LHV]NDQLRZHM
Ä.QXURZLDQND´SU]\XO*HQ-=LĊWNDFZ.QXURZLH
GRGQLDU
2IHUW\NWyUHZSá\QąSRXSá\ZLHRNUHĞORQHJRWHUPLQXQLHEĊGąUR]SDWU\ZDQH
informacja

02725<=$&-$
6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

Sprzedam RENAULT MEGANE 1996 r.,
przebieg 135 tys. Cena do uzgodnienia.
Tel. 512 702 242, wieczorem 507 578 799
17-odw. Y

Urodziny w kinie
,1)250$&-$
3UH]\GHQW 0LDVWD .QXUyZ LQIRUPXMH ĪH QD WDEOLF\ RJáRV]HĔ
ZVLHG]LELH8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZSU]\XOGU)ORULDQD2JDQDRUD]
Z %LXOHW\QLH ,QIRUPDFML 3XEOLF]QHM ZZZNQXURZELSLQIRSO SRGDQR
GRSXEOLF]QHMZLDGRPRĞFL

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina, pyszny
tort urodzinowy, zdjęcia, gry i zabawy z
animatorem, prezenty dla solenizanta i

uczestników zabawy. To nie wszystko, bowiem w zanadrzu mamy jeszcze wspaniały
bajkowy seans. Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać (e-mail:
info@kinoscenakultura.pl).

Z\ND]QU*'QLHUXFKRPRĞFLJUXQWRZ\FKSU]HZLG]LDQ\FK
GRRGGDQLDZG]LHUĪDZĊZGURG]HEH]SU]HWDUJRZHMQDRNUHVGRODW

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDGF]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
itp. oraz przeróbki krawieckie. Knurów i okolice. Tel. 503 570 366

reklama

14/17-odw.

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HMZ]DNUHVLH
SU]HUyENL ZV]\ZDQLH ]DPNyZ VNUDFDQLH
]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQLWS ZGRPX
3RVLDGDP GREUą PDV]\QĊ GR V]\FLD PDUNL
6LQJLHURSUyF]WHJRSLHF]HQLHFLDVWZGRPX
OXEXNRJRĞJRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
19/17-odw.

0 ĊĪF ] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
Tel. 601 654 010
1/17-odw.
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.RQFHUW\NRQNXUV\GRSLQJ
OLSFDEUUR]SRF]QLHVLĊ7RXUGH3RORJQHDVLHUSQLD
NRODU]HU\ZDOL]RZDüEĊGąPLQZ.QXURZLHJG]LHQDXOLF\
.RVPRQDXWyZUR]HJUDQD]RVWDQLHSUHPLDVSHFMDOQD

P

rzejazd peletonu Tour
de Polog ne pr z e z
Knurów jest okazją
do wspólnej wakacyjnej zabawy mieszkańców naszego
miasta. Dlatego Centrum
Kultury wraz z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji przygotowują dodatkowe atrakcje, by umilić
oczekiwanie na przyjazd
kolarzy.
- Od godziny 16.00 zapraszamy na obiekt sportowy przy Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 6, gdzie odbędą się koncerty lokalnych
zespołów, a także konkursy
i gry oraz zabawy dla miłośników jazdy na rowerze
- mówi Krzysztof Stolarek,
dyrektor MOSiR.

3\WDQLH

,OHNLORPHWUyZ
PLHüEĊGą
GRSU]HMHFKDQLD
NRODU]HZUDPDFK
ÄNQXURZVNLHJR´
HWDSX"

.XSRQ]RGSRZLHG]LąLGDQ\PLXF]HVWQLNDNRQ
NXUVXSURVLP\QDGV\áDü OXEGRQLHĞüGRUHGDNFML 
XO1LHSRGOHJáRĞFL.QXUyZZFLąJX
GQLRGXND]DQLDVLĊQLQLHMV]HJRQXPHUX GHF\GXMH
GDWDVWHPSODSRF]WRZHJR 
3UDZLGáRZH UR]ZLą]DQLH L ]Z\FLĊ]FyZ RSXEOL
NXMHP\VLHUSQLDEU

VLHUSQLD
.Ą3,(/,6.21,(&=<11(
=SRZRGXXWUXGQLHĔNRPXQLNDF\MQ\FKVLHUSQLD
NąSLHOLVNR/HĞQH=DFLV]HEĊG]LHQLHF]\QQH

2WZDUFLHD4XD5HOD[VLHUSQLD

3RSU]HUZLHWHFKQLF]QHMSá\ZDOQLDNU\WDD4XD5H
OD[Z]QRZLVZRMąG]LDáDOQRĞüVLHUSQLD
6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMH]QDMG]LHFLHQD
ZZZPRVLUNQXURZSO

PiSk

.RPXQLNDF\MQH
XWUXGQLHQLD

W

sz ysc y z apew ne
zdają sobie sprawę,
że krótko przed,
w czasie i krótko po przejeździe kolarzy przez Knurów,
w mieście utrudnione będzie
korzystanie z niektórych dróg.
Utrudnienia są planowane

pomiędzy godziną 16.00 a
19.30. W tym czasie przez
centrum Knurowa nie będą
kursować autobusy, a wszyscy
zmotoryzowani proszeni są o
nie planowanie w tym czasie
przejazdu przez główne ulice
(szczegółowe trasy objazdowe

komunikacji autobusowej
zamieścimy za tydzień).
Organizatorzy knurowsk iego odcin k a Tou r de
Pologne przepraszają za
utrudnienia i proszą o dostosowanie się do powyższych informacji i komunikatów, które zamieszczane
będą na stronach interenetowych Urzędu Miasta i
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
/-/

Wszyscy
QDůyãWR
Tak prezentuje się trykot lidera 74. Tour de Pologne. Na
knurowskich drogach zobaczymy go 1 sierpnia br. I jest
propozycja, by wybierając
się na trasę knurowskiego
etapu ubrać zółtą koszulkę.
Co Wy na to?
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IV liga

-HGQDNGUXů\Q\

ǇųƐǌƉŝů͕
ďǇųŽƑǁŝħƚŽ
Foto: Piotr Skorupa
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Bytomski Sport.
Co to takiego?

Nie tylko soboty
Gdy kilka tygodni temu
Śląski Związek Piłki Nożnej
opublikował jesienne terminy spotkań 4-ligowców to
okazało się, że mecze odbywać się będą tylko w soboty.
Zmieniło się to po tym, jak
do II grupy przydzielono
dodatkowy klub - Bytomski
Sport. Teraz okazuje się, że
owszem, w I grupie gra o ligowe punkty toczyć się będzie
tylko w weekendy, natomiast
w grupie II piłkarze dodatkowo wybiegną na murawę
we wtorek 15 sierpnia i w
środę 30 sierpnia. To z kolei
oznacza, że m.in. Concordia
i Wilki od 12 do 30 sierpnia
rozegrają aż pięć meczów.

foto-migawka
Terminarz Concordii
Knurowianie w rundzie
jesiennej rozegrają osiem spotkań w roli gospodarza i osiem
na wyjazdach. Szczegółowy
terminarz Concordii przedstawia się następująco: 12 sierpnia
- Beskid Skoczów (wyjazd), 15
sierpnia - LKS Goczałkowice
(dom), 19 sierpnia - Bytomski
Sport (w), 26 sierpnia - Wilki
Wilcza (d), 30 sierpnia - MKS
Lędziny (w), 2 września - GKS
Radziechowy Wieprz (d), 9
września - Unia Racibórz (w),
16 września - Odra Centrum
Wodzisław Śląski (d), 23 września - Tyski Sport II (w), 30
września - pauza, 7 października - Decor Bełk (d), 14 października - Spójnia Landek
(w), 21 października - LKS
Czaniec (d), 28 października
- Drzewiarz Jasienica (w), 4
listopada - Kuźnia Ustroń (d),
11 listopada - Podbeskidzie II

Bielsko-Biała (w), 18 listopada
- Dąb Gaszowice (d).

ZŽǌŬųĂĚũĂǌĚǇ
Wilków
Jesienny terminarz Wilków przewiduje po osiem spotkań u siebie i na wyjeździe, a
szczegółowy „rozkład jazdy”
przedstawia się następująco:
12 sierpnia - Unia Racibórz
(dom), 15 sierpnia - Odra
Centrum Wodzisław Śląski
(wyjazd), 19 sierpnia - Tyski
Sport II (d), 26 sierpnia - Concordia Knurów (w), 30 sierpnia
- Decor Bełk (d), 2 września Spójnia Landek (w), 9 września
- LKS Czaniec (d), 16 września
- Drzewiarz Jasienica (w), 23
września - Kuźnia Ustroń (d),
30 września - Podbeskidzie
II Bielsko-Biała (w), 7 października - Dąb Gaszowice
(d), 14 października - Beskid
Skoczów (w), 21 października

iotr Gierczak ma na swym
koncie ponad dwieście występów w rodzimej ekstraklasie, ale
swą piłkarską karierę zakończył w
Wilkach Wilcza. Wraz z początkiem okresu przygotowawczego
przed nowym sezonem wrócił do
tego klubu. Już nie jako piłkarz,
ale trener pierwszej drużyny.
- Nie będę ukrywał, że jest to powrót niespodziewany, ale gdy prezes
do mnie zadzwonił to zdecydowałem się podjąć wyzwanie i wróciłem
do Wilków w roli trenera - mówi
nowy szkoleniowiec 4-ligowca.
W pierwszym meczu sparingowym Wilki pod wodzą Piotra
Giercza ka pokonał y Gwarka
Tarnowskie Góry 1:0, ale na boisku nie pojawił się m.in. Łukasz
Żyrkowski. - Tak, zgadza się,

P

14

Łukasz zdecydował się na zmianę
klubu i wszystko wskazuje na to, że
w nowym sezonie zagra w Bełku.
Szkoda bo to dobry zawodnik i
fajny chłopak - informuje pan
Piotr. - Wypożyczenie do Wilków
skończyło się Sewerinowi, który
wrócił do Ornontowic, z kolei wrócili do nas Leszczyński i Gruszka.
Podopieczni byłego zawodnika m.in. Górnika Zabrze swe
mecze kontrolne rozgrywać będą
tylko w środy. Najbliższy z Odrą
Centrum Wodzisław Śląski, a
kolejny z ŁTS-em Łabędy.
Piotr Gierczak pracę w Wilkach Wilcza łączy z prowadzeniem swojej szkółki piłkarskiej
Bielik oraz szkoleniem rocznika
2005 w Górniku Zabrze.
PiSk

ũĞĚŶǇŵ
ŵųŽĚǌŝĞǏŽǁĐĞŵ

W nowym sezonie 4. ligi
obowiązywać będzie zmieniony przepis dotyczący młodzieżowców. Po tym, jak Ruch
Radzionków złożył oficjalny
wniosek, zarząd Śląskiego
Związku Piłki Nożnej podjął
uchwałę zmniejszającą liczbę
młodzieżowców, którzy mają
obowiązek przebywać na boisku do jednego zawodnika
do lat 21 (w poprzednich rozgrywkach, w jednej drużynie
jednocześnie na murawie musiało przebywać dwóch piłkarzy o statusie młodzieżowca).
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Wilk Piotr Gierczak

- LKS Goczałkowice (d), 28
października - Bytomski Sport
(w), 4 listopada - pauza, 11 listopada - MKS Lędziny (d), 18
listopada - GKS Radziechowy
Wieprz (w).

Foto: prywatne

- Po wykreśleniu z KRS-u
klubu skupiającego drużyny
młodzieżowe, czyli TS Polonia Bytom oraz z powodu
nie zgłoszenia do rozgrywek
drużyny seniorów przez KS
Polonia SA, spółka Bytomski
Sport, przyjęta 28 czerwca
w poczet klubów Śląskiego
Związku Piłki Nożnej, stara
się wypełnić lukę i przejąć
16 zespołów młodzieżowych
oraz prowadzić drużynę seniorów - tak w skrócie brzmi
odpowiedź na pytanie skąd
wziął się na piłkarskiej mapie
Bytomski Sport.
Po tym, jak By tomsk i
Sport został dokooptowany
do 4-ligowych rozgrywek, w
nowym sezonie na tym szczeblu wystąpią 33. kluby (16. w
grupie I i 17. w grupie II).

Przed sobotnim meczem Górnika Zabrze z Legią Warszawa
wielu odwoływało się do biblijnej opowieści o Dawidzie i Goliacie. Niewielu jednak wierzyło w to, że zwycięsko z tej konfrontacji
wyjdzie Dawid. Górnik to przecież „tylko” beniaminek Lotto
Ekstraklasy, z kolei Legia to „aż” mistrz Polski. Ba. Uczestnik
ubiegłej edycji Ligi Mistrzów, który finansowo wyprzedza klub
ze Śląska o co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych.
Pieniądze nie grają - to jedno z piłkarskich powiedzeń, które
sprawdziło się kilka dni temu. Górnik ograł klub z Łazienkowskiej 3:1, gole dla „Trójkolorowych” strzelali Hiszpanie, jednak
my mamy powód do pisania o tym spotkaniu, bowiem do rangi
bohaterów urośli również Marcin Brosz, Łukasz Wolsztyński i
Tomasz Loska, który swą charakterystyczną gwarą powie zapewne, to my, synki stąd. Stąd czyli z Paniówek i ze Szczygłowic.
Ci trzej panowie mogą chodzić dzisiaj z podniesioną głową.
Podobnie kibice, którzy znowu tłumnie ruszyli z Pilchowic, Gierałtowic i Knurowa w kierunku Zabrza, gdzie szpil od pewnego
czasu kojarzy się z piłkarskim świętem.

.LONDW\JRGQLWHPXàXNDV]:ROV]W\ĔVN
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WU]HFKSRNROHĔSLĊĞFLDU]\
tym, by spotkać się po latach, knurowscy
mistrzowie pięści mówili od lat. Kilka
miesięcy temu przygotowania do realizacji
tego projektu rozpoczął Dariusz Wróbel. Były
pięściarz wagi ciężkiej w krótkim czasie zjednał wokół siebie kilka osób, które pomogły mu
doprowadzić temat spotkania do szczęśliwego

O

finału i w kopalnianym klubie NOT nastał czas
bokserskich wspomnień.
– Liczba uczestników tego spotkania przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Spodziewałem się 30‒40 chłopaków, a ostatecznie przyjechało prawie 80 osób – mówi z satysfakcją
Dariusz Wróbel.

Wielką bokserską „rodzinę” swą obecnością zaszczycili m.in. mistrz olimpijski – Marian Kasprzyk, medalista mistrzostw Europy
– Zbigniew Kicka, selekcjoner reprezentacji
Polski – Ludwik Buczyński i wreszcie jedyny
knurowski olimpijczyk – Józef Gilewski.

W spotkaniu uczestniczyła również Aniela
Krasnożon – wdowa po trenerze Jerzym Krasnożonie, a także trener Jerzy Arian, który
wyszkolił w Knurowie wielu znakomitych
pięściarzy.
PiSk

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

Foto: Piotr Skorupa
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Zabawa w dobrym rytmie
7RE\áRPLáHSRSRáXGQLHGODZV]\VWNLFKNWyU]\ZQLHG]LHOĊVSRWNDOL
VLĊSU]\HVWUDG]LHSOHQHURZHM3LĊNQDSRJRGDJRUąFHU\WP\]áRW\FK
SU]HERMyZOLF]QHDWUDNFMHGODG]LHFL±WDNQDGREUHM]DEDZLHXSá\ZDá
F]DVXF]HVWQLNRPIHVW\QX

Foto: archiwum organizatorów

.QXUyZ)HVW\QURG]LQQ\SU]\NUęJX

odzinne spotkania przy kręgu stały się dobrą tradycją. Niczym
magnes ściągają starszych i młodszych, nie tylko knurowian,
chcących w przyjemnej atmosferze spędzić chwile letniej kanikuły.
Nie inaczej było i tym razem. Zadbali o to muzycy – zespół wokalno-instrumentalny Iwona & Piotr – serwując piosenki znane i lubiane bez
względu na wiek. Ale radość mieli nie tylko dorośli. Liczne gry i konkursy
sprawiły, że i najmłodsi ochoczo włączali się do zabawy.
Organizacja imprezy jest zasługą Centrum Kultury. Powody do
satysfakcji mieli też inicjatorzy – radni Włodzimierz Gwiżdż, Marian
Gruszka i Piotr Barchański.
– Miło widzieć, jak knurowianie całymi rodzinami przybywają do
tego zakątka miasta, by w przyjaznej atmosferze odpocząć i zrelaksować
się – mówi Marian Gruszka. – Zależało nam na tym, toteż cieszymy się,
że ten zamysł trafia w oczekiwania wielu osób.
Kto nie był, niebawem będzie mieć okazję do nadrobienia zaległości.
Kolejny tego typu festyn odbędzie się za dwa tygodnie – 6 sierpnia.
– Już dziś serdecznie zapraszamy – zachęca do udziału dyrekcja CK.

R
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nurowscy seniorzy nie mają czasu na starość –
zwiedzają Polskę, spotykają się z interesującymi
ludźmi, są ciekawi świata i siebie nawzajem. W lipcu seniorzy z Koła nr 4 wybrali się na dwutygodniowe wczasy
do Świnoujścia, jedynego miasta w Polsce rozpiętego na
kilkudziesięciu wyspach. Organizacją wyprawy zajął się

K

przewodniczący koła, Stanisław Rudzki. Seniorzy zamieszkali w Domu Wczasowym „Porąbka”.
– Atrakcji było co niemiara, tym bardziej, że pogoda
dopisywała – mówi Krystyna Nowakowska, członkini koła.
Knurowianie zwiedzili niemieckie miasta Heringsdorf
i Truskawkowe Miasteczko w Koserow (wycieczkę zorganizowali Alina i Grzegorz Pielichowscy, kierownictwo ośrodka wczasowego) oraz skorzystali z tego, co proponowało
Świnoujście, m.in. wzięli udział w największym ogólnopolskim festiwalu dla pań „Miasto kobiet”.
– W muszli koncertowej można było posłuchać śpiewu
Katarzyny Skrzyneckiej i Grzegorza Turnaua oraz spotkać
się z Katarzyną Cichopek, Iwoną Pavlović i Marią Sadowską
– wspomina pani Krystyna. – Panie mogły również zmienić
swój image pod wprawną ręką wizażystek.
Seniorzy wrócili wypoczęci i pełni wspomnień.
– Zapraszamy wszystkich do naszego koła i dzielenia
z nami tak wspaniałych wrażeń – zachęcają członkowie
koła nr 4
-EIRWRDUFK.RáRQU3=(5L,
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