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Edukacja. Socrates-Comenius

Knurów

Knurów

Angielski na żywo i przyjaźnie
na dłużej

Chciał
odjechać...

Ogołocona
kasetka

...cudzym samochodem. Ale jak
się okazało, zabezpieczenia Audi A80
zaparkowanego przy ulicy Lotników
skutecznie uniemożliwiły kradzież.
Właściciel samochodu wycenił szkody, jakie 21 lipca poczynił nieumiejętny złodziej na około 150 zł.

Cztery tysiące złotych padły
łupem nieznanego sprawcy, który
20 lipca około godz. 19 okradł pomieszczenie biurowe przy ulicy Zwycięstwa. Złodziej opróżnił kasetkę z
gotówką.

„Uczenie przez sztukę”
– taki tytuł nosi projekt,
jaki będzie realizowany
przez Miejską Szkołę
Podstawową nr 7
w ramach programu
unijnego SocratesComenius
Projekt został już zaakceptowany, podobnie jak jego uczestnicy.
Potrwa dwa lata. Partnerami knurowskiej szkoły będą placówki z
Turcji, Wielkiej Brytanii i Bułgarii.
Na realizację pomysłu przyznano
24 tys. euro. Pier wsze, robocze
spotkanie uczestników ma się odbyć
jesienią w Knurowie.
Sam temat projekt u w ychodzi naprzeciw naturalnym upodobaniom dzieci do prezentowania
własnych artystycznych możliwości, dając tym samym okazję do
poznania folkloru innych krajów.
Każdy z uczestników zaprezentuje
pozostałym jakieś specyficzne zjawiska z obszaru narodowej kultury.

W poprzedniej edycji programu uczniowie „Siódemki” nawiązali
kontakt m.in. z rówieśnikami z Bułgarii
Uczniowie MSP nr 7 już w tym roku
zaprezentują „Jasełka”. Zarejestrowany występ prześlą partnerskim
szkołom. Przygotują też m.in. prezentację multimedialną o powitaniu
wiosny. W planach jest po jednym
spotkaniu w każdym z uczestniczących krajów. Szkoła deklaruje, że
zadba o to, by jak najwięcej dzieci
miało możliwość spotkań z rówieśnikami z zagranicy.
„Siódemka” była już uczestnikiem programu Socrates-Comenius,
uczestniczyła w projekcie „Podróż
przez historię”. Tym razem jednak
wyzwanie jest poważniejsze, bowiem knurowska szkoła jest koordynatorem projektu.

Uchwyć i uwiecznij piękno
Lubisz robić zdjęcia? Warto się nimi pochwalić. Miasto
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym.
Do wygrania 800 zł i upominki
turalnych, Współpracy z Zagranicą i
Informacji.
Do końca września na adres
Urzędu Miasta pocztą tradycyjną lub
mailową można przesyłać zdjęcia,

– Czeka nas kolejna wielka praca
– komentuje Danuta Hibszer, dyrektor MSP nr 7. – Nie będzie łatwo,
bo koordynator ma dużo więcej
obowiązków niż zwykły uczestnik
projektu. Jednak nadrzędny cel to
dzieci – one mają na tym jak najwięcej skorzystać, nawiązać przyjaźnie,
poznać inne kraje. Dla nich ten projekt to okno na świat i żywa lekcja
języka angielskiego. Mam nadzieję,
że będzie to procentować. Zadbamy
o to, by to nie były jednorazowe
wizyty, ale by te znajomości trwały.
Uczestnicy poprzedniego projektu do
dziś utrzymują kontakt z poznanymi
wówczas belgijskimi rodzinami.

Moda na ekologię zatacza coraz
szersze kręgi. Warto się jej poddać
lub przynajmniej zapoznać się z
głównymi założeniami bycia eko.
Pomocna może okazać się tu strona
reused.pl. Można się tu zapoznać z
zasadą 3R, czyli Reuse, Recycle,
Reduce, która w języku polskim
przełożyłaby się na zasadę 3 U:
unikaj kupowania zbędnych rzeczy,
użyj powtórnie, utylizuj. Poza tym
na stronie można się zapoznać z
propozycją samozjadającego się
stołu, zegarów wykonanych ze starych płyt CD, zobaczyć ekologiczną
modę czy samochody. Jeżeli tylko
chce się coś zmienić w swoim życiu, warto zajrzeć na reused.pl.

które w jakiś sposób wiążą się z Knurowem. W październiku specjalna
komisja wybierze najlepsze prace,
a zwycięzca otrzyma 800 zł. Wśród
autorów pozostałych zdjęć zostaną
rozlosowane upominki.
Celem konkursu jest promocja
miasta. – Zdjęcia zostaną wykorzystane do stworzenia albumu, folderu
lub kalendarza ściennego na rok
2010. Mamy zamiar też zorganizować
wystawę, na którą zostaną zaproszeni autorzy prac – dodaje Krzysztof
Stryczek.
Marek Węgorzewski
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Wilcza. Szczygłowice. Okradli sklep i uciekli w siną
dal... maluchem

Złodzieje z małym
litrażem
W poniedziałek 27 lipca tuż
przed godziną 20:00 przed
jeden ze sklepów w Wilczy
podjechał zielony Fiat 126
p. Niepozornie wyglądający
„maluch” miał zasłonięte
tablice rejestracyjne...
Ze środka wysiadło dwóch mężczyzn. Weszli do sklepu, po czym z
kasy fiskalnej wyrwali szufladę z
utargiem w wysokości ok. 2 tys. zł.
Po tak zuchwałej kradzieży czym
prędzej wybiegli i odjechali samochodem w nieznanym kierunku.
Powiadomiony o zdarzeniu oficer dyżurny wydał polecenie znaj-

Kieszonkowiec
Działkowi
włamywacze w autobusie
złapani
Trzej mężczyźni w wieku od 41
do 50 lat zostali zatrzymani 22 lipca
około godz. 20.30. Panowie najpierw
wybili szybę, po czym włamali się do
altanki ogrodowej przy ulicy Sienkiewicza, skąd skradli elektronarzędzia warte około 500 zł. Zatrzymani
przez patrol mężczyźni nie są nigdzie
na stałe zameldowani. Grozi im do 8
lat pozbawienia wolności. Na wyrok
czekają w areszcie.
Justyna Walo

MiNa; Foto: Archiwum MSP-7

.

www.reused.pl

Knurów

Knurów

Knurów. Konkurs Fotograficzny

- Konkurs skierowany jest do
wszystkich amatorów fotografii,
którzy poprzez zabawę chcieliby
promować miasto – mówi Krzysztof
Stryczek z Biura ds. Funduszy Struk-

Justyna Walo

Justyna Walo

Knurów

Złamał zakaz
22 lipca około północy funkcjonariusze knurowskiego Komisariatu
Policji i gliwickiej drogówki zatrzymali 19–latka jadącego motorowerem. Chłopak nie dostosował się
do zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych.

Justyna Walo

Knurów

Skradziono
Peugeota
20 lipca około godz. 6 rano z
parkingu przy ulicy Wieczorka został
skradziony samochód Peugeot 206.
Auto było warte 22 tys. złotych.
Justyna Walo

dującym się w terenie patrolom, aby
przeczesały rejon. Jak się okazało,
pojazdu nie trzeba było szukać daleko. Już po kilkunastu minutach funkcjonariusze Grupy Szybkiego Reagowania z Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach na Al. Piastów w Szczygłowicach zauważyli poszukiwany
samochód. Chwilę potem sprawcy
zostali zatrzymani i obezwładnieni.
Wewnątrz „malucha” zabezpieczono
dowody przestępstwa.
Podejrzanymi okazali się dwaj
mieszkańcy Knurowa w wieku 20
i 22 lat. Obaj trafili do policyjnego
aresztu. Za kradzież grozi im kara do
5 lat pozbawienia wolności.
5ak

Stanica

20 lipca około godz. 4.40 w autobusie w okolicy ulicy Dworcowej
nieznany sprawca ukradł portfel,
dokumenty osobiste i pieniądze w
kwocie... 1900 zł.
Justyna Walo

Knurów

Rysy na lakierze
Nocą 23 lipca około godz. 22.00
nieznany sprawca uszkodził zaparkowany przy ulicy Mieszka I samochód.
Koszt naprawy zarysowanej powłoki
lakierniczej Opla Astry wyceniono
na ponad 8 tys. złotych.
Justyna Walo

Knurów

Włam po kasę
Dwaj nieznani sprawcy okradli
20 lipca około północy 65–letniego
knurowianina. Złodzieje weszli do
jego mieszkania i z portfela ukradli
300 złotych.
Justyna Walo

Knurów

Ford bez kół
21 lipca około północy przy ulicy
Górniczej nieznany sprawca ukradł z
Forda Focusa cztery kompletne koła.
Zakup nowych to dla właściciela
samochodu wydatek sięgający 1800
złotych.
Justyna Walo

Skusiły
go kasety

Knurów

Nietypowe włamanie do samochodu miało miejsce 25 lipca około
godz. 22.00. Nieznany sprawca wybił
szybę pojazdu zaparkowanego przy
ulicy Lipowej, i ukradł... lusterko
oraz kasety magnetofonowe. Właściciel samochodu oszacował straty
na około 100 zł.
Justyna Walo

Znikło radio
25 lipca około godz. 16 doszło do włamania do samochodu
zaparkowanego przy ul. Dywizji
Kościuszkowskiej. Z pojazdu skradziono radioodtwarzacz wart 200
złotych.

Justyna Walo
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Knurów. Przemoc w rodzinie

„Miłość” na promilach

Państwo N. mieszkają w bloku na jednym z knurowskich osiedli. A właściwie – mieszkali, bo niedawno Irena N.
uciekła z domu. Powodem była choroba alkoholowa męża i przemoc, jaką wobec niej stosował – słowna i fizyczna
Jak relacjonuje kobieta, Marian, jej
mąż, został już raz skazany za znęcanie się nad nią. Dostał wtedy 4 lata
więzienia, wyszedł po dwóch i pół
roku za dobre sprawowanie. Potem
przez pewien czas miał nadzór kuratora sądowego. I dopóki był kurator, N.
był wzorowym mężem. To się zmieniło, jak tylko nadzór się skończył. Od
listopada popijał po cichu. W grudniu
wpadł w ciąg alkoholowy, który trwał
do lipca.
Od czterech miesięcy nie jadł. – Kiedyś ważył 120 kilo, a teraz waży jakieś 40
– mówi żona. – Wygląda jak trup. Jak nie
pił, wnuczka świata poza nim nie widziała.
Teraz na dźwięk słowa „dziadek” robi się
fioletowa i cała się trzęsie. Na trzeźwo był
super-mężem. Bardzo pomocny, potrafił
i wykafelkować, i ciasto upiec. Przez
alkohol zaczął się znęcać nade mną. Nie
wytrzymałam, uciekłam. Jestem raz u
jednej córki, raz u drugiej. Chodzę jak
bezdomna, z dwiema reklamówkami. A to
ja opłacam rachunki za to mieszkanie. On
mi nie daje złamanego grosza, ale to on
jest głównym najemcą tego mieszkania.

Nóż w przybudówce

Jest też najemcą domku jednorodzinnego, w którym mieszka Aneta,
starsza córka państwa N. z rodziną.
Dawniej mieszkała tam matka Mariana N., która od 11 lat nie żyje.
– Babcia chciała mi ten dom zostawić, ale nie zdążyła napisać testamentu
– wzdycha Aneta. – Nie jesteśmy tu zameldowani, bo ojciec się na to nie zgodził. Rachunki przychodzą na niego,
ale to my je płacimy. Dach mi przecieka, ale na wszelkie naprawy musiałby
się zgodzić ojciec. Mieszkania z Urzędu
Miasta nie dostanę, bo podobno mam
warunki – i u rodziców, i u teściów są
dwa pokoje. Kółko graniaste...
Gdy mąż jest w ciągu i do tego na

wolności, Irena nie może się czuć bezpieczna ani na ulicy, ani w pracy. – Do
pracy mąż dzwoni co chwilę – opowiada. – Z pracy zawsze musiałam
wracać do domu punktualnie. Nigdy
nie mogłam wyjechać na wczasy ani

więc do izby wytrzeźwień. To była nasza
pierwsza spokojna noc od dawna.
Matka i córka marzą o tym, aby móc
się czuć bezpiecznie. Obie przez ostatnie miesiące były bezsilne. – Ojciec mi
mówi: mogę siedzieć nawet 12 lat, ale i

Jak nie pił, wnuczka świata poza nim
nie widziała. Teraz na dźwięk słowa „dziadek”
robi się fioletowa i cała się trzęsie.
nawet odwiedzić krewnych, nie miałam
też żadnych koleżanek. Mąż zawsze był
chorobliwie zazdrosny. I zawsze lubił
alkohol, tyle że z przerwami.
Pomieszkując z córką kobieta też
nie czuje się bezpieczna. Mąż-właściciel przesiaduje w przybudówce domu
i raz po raz usiłuje dostać się do środka. – Mama całymi dniami przesiaduje
w pokoju. Jest kłębkiem nerwów. W
przybudówce leży wielki nóż. Ojciec
godzinami tam siedzi i patrzy na ten
nóż. Boję się, że kiedyś go użyje.

Pierwsza spokojna noc

Jedno z zajść miało miejsce w czwartek, 16 lipca. Nietrzeźwy Marian N.
wybił kamieniem szybę w jednym
z okien budynku. Na szczęście jego
córki ani dwójki jej dzieci nie było w
domu. Był tylko zięć.
– Mąż drzemał po pracy, kiedy obudził go głos ojca – opowiada Aneta. – Gdy
ojciec zaczął kopać w drzwi, a tuż po tym
stłukł szybę, mąż ukrył się w łazience. No
i wtedy ja wróciłam.
Wezwano policję i pogotowie ratunkowe, bo pan N. był pokaleczony. – Policjant stwierdził, że skoro to ojciec jest
najemcą, to wybił szybę w swoim domu i
nie można mu tego zabronić. A ja mam się
wynieść tam, gdzie jestem zameldowana,
czyli na Ułanów. Absurd, bo przecież tam
mieszka ojciec. Panicznie zaczęłam płakać i prosić, policjanci go zabrali. Trafił

tak w końcu wyjdę i mamę zabiję – mówi
ze łzami Aneta. – Mam nadzieję, że
policja zainterweniuje, zanim trzeba
będzie wyjąć czarny worek.
Chciałyby też, aby ktoś pomógł im
w ratowaniu zdrowia pana N. Jak mówią,
N. jest chorobliwie zazdrosny o żonę. Od
pewnego czasu rozmawia z urojonymi
osobami. Nie wiadomo, na ile te urojenia
mają związek z ciągiem alkoholowym, na
ile z ewentualną chorobą, a na ile z tętniakiem mózgu, który u niego stwierdzono.
– Mówiłyśmy wielokrotnie – jeśli się zgodzisz, zawieziemy cię na terapię – mówi
pani N. – Załatwiłyśmy mu skierowanie na
leczenie psychiatryczne. Ale on nie chce, a
bez jego zgody nic się nie da zrobić.
Kobiety są też bezsilne wobec faktu,
że od miesięcy właściwie nie mają dachu
nad głową, pod którym mogłyby czuć
się bezpiecznie. – Siostra ma w sierpniu
wesele. Nie ma skąd wyjść w białej sukni
– żali się Aneta.

Gdzie szukać pomocy

Kiedy kilka dni temu matka i córka
odwiedziły naszą redakcję, obie były
roztrzęsione, przerażone, bezsilne. Dziś
mogą już spać spokojnie – przynajmniej
na razie. Marian N. został zatrzymany
przez policję. Do aresztu wraz z ubraniem
żona zaniosła mu skierowanie na leczenie.
Wniosła też pozew o rozwód.
Jest nadzieja, że ta historia skończy
się dobrze dla tych ofiar, być może i dla

Mariana N. Ale podobnych jest wiele.
Nie zawsze udaje się rozwiązać ich
problemy. Nie zawsze zresztą ofiary
przemocy potrafią się zdobyć na to, by
szukać pomocy. Czasem wolą ukrywać
swoje cierpienie w obawie przed opinią
publiczną. Czasem nie wiedzą, gdzie ani
jak tej pomocy szukać.
Irena N. szukała wsparcia, dzwoniąc
do telefonicznej poradni Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia” (warszawski
nr tel. 022 668 70 00). Psychologowie i
prawnicy tworzący zespół pogotowia
służą informacją, wsparciem, zrozumieniem. Warto zajrzeć na stronę internetową www.niebieskalinia.pl .
Pomocy można szukać bliżej – w
rodzinnej miejscowości. W Knurowie, w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

z ofiarami przemocy w rodzinie, ale także
wzywamy do siebie sprawców. Często
bywa, że sprawca przemocy dostając sygnał z zewnątrz, zaczyna się zastanawiać
nad swoim postępowaniem.
Dyrektor Cisek-Sopel przyznaje, że
system prawny jest tak skonstruowany,
że tylko drastyczne przypadki przemocy
pozwalają na nagłą interwencję. Dlatego
rozwiązywanie tych problemów często
jest rozciągnięte w czasie.
Pierwszym krokiem do tego, aby
nadać tok sprawie na policji, jest pisemne złożenie zawiadomienia o przestępstwie. Wówczas policja, podobnie
jak PIK, powiadamia prokuraturę, a ta
może zastosować środki karne.
– Nawet jeśli nie ma zgłoszenia,
policjant wezwany na interwencję w
związku ze stosowaniem przemocy

System prawny jest tak skonstruowany,
że tylko drastyczne przypadki przemocy
pozwalają na nagłą interwencję.
Dlatego rozwiązywanie tych problemów
często jest rozciągnięte w czasie.
działa Punkt Interwencji Kryzysowej.
– Zachęcam wszystkie osoby, które
czują się ofiarami przemocy, aby odwiedziły PIK – mówi Małgorzata Cisek-Sopel.
– Nie traktujemy spraw incydentalnie.
Dobrze jest przyjść do punktu stosunkowo wcześnie, zanim zacznie dochodzić
do drastycznych awantur, choć czasem
trudno to przewidzieć. Obejmujemy
świadczeniami z pomocy społecznej,
wtym pracą socjalną, udzielamy wsparcia psychologicznego, prawnego. Kiedy
ofiara zgłosi przemoc, rozpoczynamy procedurę, wnioskujemy również o wszczęcie
działań innych instytucji, sporządzamy
stosowne pisma, np. do prokuratury. W
razie potrzeby proponujemy ofiarom
zastępcze lokum. Rozmawiamy nie tylko

zakłada tzw. niebieską kartę z informacjami, która dociera do jednostek
samorządowych zajmujących się tym
zjawiskiem – mówi podkom. Marek
Słomski, rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Zjawisko przemocy w rodzinach
występowało zawsze i nadal występuje.
Dotyczy różnych rodzin, zarówno dobrze
sytuowanych, jak i ubogich, osób wykształconych i prostych. Przybiera formy
bardziej i mniej wyrafinowane.
Gliwicka policja ma średnio dwa
zgłoszenia przemocy dziennie. Częstym
zjawiskiem jest to, że ofiara litując się nad
swoim katem, wycofuje zgłoszenie. Ile
jest ukrytych przypadków przemocy w
rodzinie – pozostaje niewiadomą.
Mirella Napolska

Personalia państwa N. zostały zmienione.
reklama

Gliwice. 15-latek wśród napastników

Bandyci pobili i...
rozebrali ofiarę
Do 12 lat więzienia grozi dwójce dorosłych napastników,
którzy pobili 32-letniego mieszkańca Knurowa
w Gliwicach. Trzeci z bandytów uniknie odsiadki tylko
dlatego, że... jest za młody
W środę, 22 lipca, kilkanaście
minut przed północą policjanci z
patrolu gliwickiej policji zauważyli,
że na skwerze przy ulicy Dworcowej trzej mężczyźni biją i kopią
bezbronną osobę. Natychmiastowa
akcja funkcjonariuszy pozwoliła im
zatrzymać trzech agresorów. Okazali
się nimi mieszkańcy Pyskowic w
wieku 28, 25 i...15 lat.
Dwaj starsi mężczyźni znajdowali się pod wpływem alkoholu.
Najmłodszy był trzeźwy, a mimo

to przyłączył się do bicia i kopania
32–latka z Knurowa. Po doprowadzeniu ofiary do stanu bezbronności
trzej agresywni pyskowiczanie...
rozebrali ofiarę niemal do naga i
skradli jej ubrania oraz buty. Odzież
z powrotem trafiła do właściciela,
28- i 25–latek do policyjnego aresztu,
a nastolatek do Policyjnej Izby Dziecka w Katowicach.
Rozbójnikom grozi do 12 lat więzienia. O dalszym losie napastników
zadecyduje prokurator i sąd.
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Knurów. Mieszkańcy TBS-ów doczekali się progów spowalniających

Progi na piratów drogi
Przypomnijmy. W grudniu ubiegłego roku mieszkańcy TBS-ów przy
ul. Ułanów apelowali na naszych
DLA PRZEGLĄDU

Anna
Lewandowska,
naczelnik
Wydziału
Gospodarki
Komunalnej,
Restruktur yzacji i Ochrony Środowiska: - Ulica Ułanów
znajduje się w strefie zamieszkania,
o czym informuje odpowiedni znak.
„Zebry” stałyby do nich w opozycji.
Zabudowę progów zwalniających
prowadzimy w miarę naszych możliwości w całym mieście. Złożonych
wniosków jest jednak bardzo dużo,
dlatego, niestety, mieszkańcy ul.
Ułanów muszą czekać na swoją
kolej.

łamach o zamontowanie progów
zwalniających [„Zabawa z piskiem...
opon” – PL nr 49/2008]. Wcześniej
ich wniosek, w formie petycji z
podpisami, pojawił się na sesji Rady
Miasta. Zgłosił go radny Eugeniusz
Tymoszek.
Wzmożony ruch na drodze mieszkańcy zauważyli, odkąd na równoległej ulicy zamontowano progi.
– Odtąd wszystkie samochody,
także te z osiedla domków jednorodzinnych jeżdżą naszą drogą, na
której progów nie ma. Samochody
ustawione przed blokami, wzdłuż
drogi, na trawniku ograniczają widoczność innym kierowcom. Wybiegnie dziecko zza takiego samochodu
i tragedia gotowa – nie krył wtedy
całkiem uzasadnionych obaw Adrian
Bajorek, jeden z mieszkańców.

Sprawa przeciągnęła się w czasie, ponieważ Jan Machura, zastępca
prezesa Miejskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach nie miał pewności,
kto jest odpowiedzialny za zabudowę
progów. Obiecał, że po otrzymaniu
stosownego pisma z Urzędu Miasta
Knurów będzie mógł podjąć konkretne działania.
Dwa progi zwalniające zamontowano na przełomie kwietnia i maja,
a kierowcy, dotąd niesubordynowani,
dostosowali prędkość do panujących
na drodze warunków.
– Jest spokojniej, zmniejszył
się ruch, a kierowcy jeżdżą wolniej
– mówi z zadowoleniem Mirosław
Czech.
Wtóruje mu pani Beata z kilkuletnią córką. – Progi zdecydowanie

Knurów. Wspólnota wyremontowała
chodnik przed blokiem

reklama

przyhamowały kierowców. Dzieci w
wieku mojej córki jest w tych blokach
bardzo dużo. Wszystkie bawią się na
dwóch placach zabaw, które przecina
ta droga...
Satysfakcji z pomyślnie załatwionej sprawy nie kryje także radny
Tymoszek.
Mirosław Czech zwraca jednak
uwagę na kolejny problem: – Przy-

dałoby się oznakowanie przejścia
dla pieszych przy ul. Ułanów w
kierunku rolkowiska, albo chociaż
budowa kolejnego progu. Samochody wjeżdżające na osiedle w ogóle
nie respektują znaków przed nim
ustawionych. Myśleliśmy, że przy
okazji budowy ronda przy Orliku coś
się zmieni...
Paweł Gradek

Konkurs z iglakami
Nagrodę wartości 500 zł i... sadzonki iglaków
można wygrać w konkursie na graficzny projekt
ekologicznej torby

Po 27 latach
mieszkańcy bloku przy
ul. Wilsona 15 mają
nowy chodnik

Dzięki nowemu chodnikowi polepszyły się nawet... relacje
międzysąsiedzkie
- Teraz czujemy się jak w Ciechocinku, można nawiązać kontakt z sąsiadami i poczuć rodzinną atmosferę

Mieszkańcy chwalą „spowalniacze”: - Kierowcy jeżdżą wolniej
- zauważają

Knurów. EkoBag - ekologiczna promocja miasta

Lepiej się chodzi
Lokatorzy Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Wilsona 15 z satysfakcją
pokazują nowy chodnik. Estetyczna
kostka zastąpiła stare, połamane i
zapadające się płytki - położone na
początku lat 80. Roboty wykonała
firma Zubit. Kosztowały 18 tys. zł.
- Po tylu latach chodzenia po kałużach wreszcie można wygodnie i suchą
stopą przejść, by na przykład posiedzieć
na ławce przed domem – nie kryje zadowolenia Gertruda Nieużyta.

FOTO: Paweł Gradek

Jest odpowiedź na brak hamulców w głowach kierowców – progi
zwalniające. Doczekali się ich mieszkańcy TBS-ów przy ul. Ułanów, którzy
po wypadku z udziałem dziecka postanowili zadbać o bezpieczeństwo na
osiedlowej drodze

- śmieje się Krystyna Rother.
Oprócz nowego chodnika mieszkańców cieszą też stojaki na rowery.
– Zakupił je i zamontował nasz
sąsiad z bloku - pan Jan Nadolski
– chwali przedsiębiorczego lokatora
Teresa Burek, członek Wspólnoty
Mieszkaniowej.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Do udziału w konkursie na zaprojektowanie grafiki torby ekologicznej
zaprasza knurowski Urząd Miasta.
- Naszym celem jest wyłonienie
atrakcyjnego i pomysłowego projektu, który przyozdobi torby
ekologiczne, będące jednym
z wielu gadżetów promujących miasto - usłyszeliśmy w
magistracie. - Na zwycięzcę
konkursu czeka atrakcyjna
nagroda rzeczowa o wartości
do 500 zł, a pięć osób losowo
wybranych spośród pozostałych uczestników konkursu otrzyma
sadzonki drzew iglastych.
Tematyka prac powinna odwoływać się do motywów ekologicznych.
Ponadto ma być utożsamiana z Knurowem, nawiązując do symboli lub
miejsc ściśle kojarzonych z miastem.
- Liczymy na pomysłowość ludzi

i spodziewamy się wielu ciekawych
projektów - nie kryją swoich oczekiwań organizatorzy.
Projekty można zgłaszać do 24
sierpnia, do godziny 15:30 w Biurze
Podawczym Urzędu Miasta
bądź listownie na adres urzędu (44-190 Knurów, ul. Ogana 5). Regulamin konkursu i
karta zgłoszenia znajdują się
na stronie internetowej urzędu: www.knurow.pl.
Konkurs jest kolejną proekologiczną inicjatywą miasta w ostatnim czasie. Przed miesiącem przeprowadzona została zbiórka
odpadów niebezpiecznych. Jej plon
to przeszło trzy tony różnego rodzaju
śmieci. Jeszcze w tym roku magistrat
zapowiada kontynuację zbiórki i akcję
sadzenia drzewek.
bwz um, bw

nekrolog

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Pana

MIROSŁAWA
WALCZAKA
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy
głębokiego współczucia
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie
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Knurów. Remont ul. Kapelanów Wojskowych

Dziury pójdą

w zapomnienie

Foto: Marek Węgorzewski
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Jesienią zostanie sfinalizowany ostatni etap remontu
ul. Kapelanów Wojskowych. Liczne dziury w sąsiedztwie
byłego Peweksu zastąpi nowy, równiutki, asfaltowy
dywanik. Będzie się lepiej jeździło i wygodniej parkowało
Roboty ruszyły. Skuto już spory
fragment starego asfaltu. To jednak
dopiero początek. Pracy jest moc.
Jak się dowiedzieliśmy w Urzędzie Miasta - w Wydziale Inwestycji
Miejskich - będzie wymieniona
nawierzchnia jezdni wraz z podbudową. Przebudowane zostaną miejsca z
płyt ażurowych, chodniki i podjazdy.
Dodatkowo przeprowadzone będzie
odwodnienie terenów i zostaną wymienione dwa słupy oświetleniowe.
Remont obejmuje drogę przy
Kapelanów Wojskowych do skrzyżowania z ulicą Kosmonautów. Droga
będzie remontowana odcinkami.
– W tej chwili zamknięta jest
zachodnia część remontowanego
odcinka. Po ukończeniu tam prac,
wyłączone z ruchu odcinki zostaną

Foto: Marek Węgorzewski

Remont na ul. Kapelanów Wojskowych potrwa do jesieni

Knurów. Fundacja Aktywni wyróżniła gminę za popularyzowanie sportu

Gmina stawia na aktywność
Popularyzacja sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia
oraz dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną w Knurowie
zaprocentowały. W IV edycji konkursu „Aktywna Gmina”
miasto otrzymało wyróżnienie
Komisja konkursowa brała pod
uwagę imprezy sportowo-rekreacyjne, których organizatorami,
współorganizatorami są gminy
zgłoszone do konkursu. W ubiegłym roku Knurów podjął wiele
cennych inicjatyw, które przysłużyły się krzewieniu kultury fizycznej,
głównie wśród wszystkich kategorii
wiekowych, w tym także osób niepełnosprawnych. Ponadto doceniono zorganizowanie imprez integrujących lokalne społeczności.

Brano pod uwagę także szeroko pojęte promowania aktywności ruchowej na terenie
gmin. Konkurs obejmował
zaplanowane, rozpoczęte
i realizowane przez gminy inwest ycje spor towe,
w szczególności budowę
obiektów sportowych.
Wśród wyróżnionych
ze Śląska znalazły się: Sosnowiec i Radzionków. W
nagrodę wyróżnione gminy
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będą mogły nieodpłatnie przeszkolić jednego instruktora Gymstick.
Knurów drugi raz znalazł się
w gronie wyróżnionych w tym
konkursie. Po raz pierwszy w
2007 roku.
/pg/

zamienione – mówi Ewa Szczypka,
naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich UM.
Szacowany koszt inwestycji to
665 tysięcy zł. Wykonawcą robót jest
Zakład Inżynierii Drogowej Maria
Rozmus z Rudy Śląskiej.

Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Knurów, Zabrze. Kongres Świadków Jehowy

Spotkali się,
by czuwać

Około pół tysiąca knurowian uczestniczyło w Kongresie
Świadków Jehowy w Zabrzu. Spotkanie odbywało się pod
hasłem „Czuwajcie”. Poświęcone było biblijnemu końcu
świata
Na stadion Górnika przybyło
13 tys. świadków Jehowy z Zabrza,
Gliwic, K nurowa i okolicznych
miejscowości. W tym samym czasie
(16-19 lipca) w Polsce odbyło się
15 podobnych zgromadzeń w 13
miastach.
Wśród tematów, poruszanych
podczas kongresu na stadionie Górnika, pojawiły się kwestie dotyczące
rodziny. Zaprezentowano oparte na

ogłoszenie

PRZETARG
Prezydent Miasta Knurów podaje do wiadomości,
że wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz opublikowano w Biuletynie
Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl
- wykaz nr 31/GP/09 nieruchomości położonej w Knurowie przy
ul. Parkowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
- wykaz nr 33/GP/09 dwunastu lokali mieszkalnych położonych
w budynku przy ul. Staszica 1 w Knurowie przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Przegląd Lokalny Nr 30 (856) 30 lipca 2009 roku

- Prosimy mieszkańców o dostosowanie się zalecanych zmian organizacji ruchu, a za utrudnienia serdecznie
przepraszamy – dodaje Ewa Szczypka.
Planowany termin zakończenia przebudowy to połowa października.

Biblii zachęty pomocne rodzinom w
czujnym unikaniu współczesnych zagrożeń. Mówiono o potrzebie zwiększenia wysiłków w publicznej służbie
kaznodziejskiej, z której to świadkowie Jehowy są dobrze znani.
- Tematyka kongresu świetnie
pokazywała, co Jezus mówił o potrzebie zachowania duchowej czujności – zauważa Piotr Krawczyk,
jeden z organizatorów zgromadzenia. - Naprawdę warto zwracać
uwagę nie tylko na to, co dzieje się
wokół nas, ale również na to, co
o znaczeniu tych wydarzeń mówi
Biblia. Mamy nadzieję, że każdy
tu prz ybył y będzie zachowywał
czujność, dostrzegał jak spełniają
się fascynujące proroctwa biblijne,
które dają nam nadzieję na lepszą
przyszłość.
Podczas kongresu do chrztu przystąpiło 105 osób, wzbogacając tym samym przeszło siedmiomilionową społeczność, działającą w 236 krajach.
5ak
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Rudy. Po 16 latach kolej wąskotorowa wraca do łask

Wąskotorowe atrakcje
na wakacje
Stacja Rudy może pochwalić się dwiema kolejkami...
Jedną wąskotorówką z przeszło stuletnią historią
i drugą – kolejką chętnych do przejazdu niezwykle
malowniczymi trasami. – Zainteresowanie jest bardzo duże.
W tym sezonie przewieziemy 20 tysięcy osób
– szacuje Jarosław Łuszcz, naczelnik stacji
Kiedyś kolej wąskotorowa łączyła Gliwice, Racibórz i Markowice.
Naczelnik stacji zwraca uwagę,
że przejeżdżała także w bliskim
sąsiedztwie Knurowa, bo przez Bojków. Niestety, większa część linii
została rozkradziona, a ci, którzy
zarządzali majątkiem kolejki, wyprzedali sprzęt lub oddali na złom.
Dzięki kilku zapaleńcom po 16

Udało mu się przekonać władze
gminy, żeby przejęła dworzec z
całym taborem. Od 1 stycznia 2009
roku Stacją Kolei Wąskotorowej administruje Miejski Ośrodek Sportu,
Kultury i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. To był strzał w dziesiątkę.
Uruchomiono dwie trasy – z Rud
do Paproci, liczącą 2 km i z Rud do
Stanicy – 5 km.

wozem! – zachwala Łuszcz.
Kolejka od razu podbiła serca
turystów. – Przyjeżdżają z Rybnika,
Knurowa, Gliwic... Ostatnio byli
miłośnicy kolei z Gdyni! – dodaje
naczelnik.
Atrakcji i pomysłów na rozwój
kolejki nie brakuje. Na rodziny z
dziećmi oprócz przejazdu miniaturowym pociągiem czeka wystawa

latach kolej znów rozpoczęła regularne kursy. Wśród nich znalazł się
Jarosław Łuszcz – dziś naczelnik
stacji w Rudach.

– Mamy trzy lokomotywy spalinowe, kolejne dwie w remoncie,
pięć wagonów. Na koniec listopada
planujemy uruchomić kursy z paro-

eksponatów związanych z koleją i
stare samochody.
– Poza sezonem w Stanicy działa
Wioska Indiańska, którą nasi pasażerowie będą mogli zwiedzać. Mamy w
planach przedłużyć linię nad Zalew
Rybnicki, a także po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej,
odtworzyć linię do Babic, gdzie jest
przepiękny rezerwat Łężczok.
Ta piękna inicjatywa nie miałaby
miejsca, gdyby nie zapał kilku osób.

Bilety na trasie Rudy - Paproć - Rudy (czas przejazdu 30 minut):
dorośli – 8 zł, dzieci/młodzież – 5 zł. Wycieczki zorganizowane: dorośli – 6 zł,
dzieci/młodzież – 4 zł.
Trasa Rudy - Stanica - Rudy (czas przejazdu 60 minut):
dorośli – 12 zł, dzieci/młodzież – 8 zł. Wycieczki zorganizowane: dorośli – 10 zł,
dzieci/młodzież – 6 zł.
Dzieci do lat 3- bezpłatnie. Przewóz wózka lub roweru – 2 zł.

Zablokowana A4

Barbara Uziel spaceruje ze swoim czworonożnym przyjacielem. – Tobiasz to piesek z rodowodem, buldog angielski. Jest on 10-krotnym
medalistą wielu prestiżowych wystaw – podkreśla dumna właścicielka
czworonoga-czempiona.

Beata Jachymska z mężem Witkiem przed trzema laty otwarli salon fryzjerski „Inspiration. Beata i Witek”. – Atmosfera w naszym salonie jest
bardzo rodzinna, pracujemy w zgranej i fajnej ekipie, przez co ludzie
wychodzą od nas z uśmiechem na twarzy – mówi zapewnia fryzjerka.

TIR poszedł z dymem
W środowy poranek, tuż przed godz. 7, na autostradzie A4 na wysokości
węzła z drogą krajową 78 (ul. Rybnicka w Gliwicach) zderzyły się dwa
TIR-y. Jedna z ciężarówek uległa całkowitemu spaleniu. Na kilka godzin
droga została zablokowana w kierunku na Wrocław. Policjanci kierowali
ruch pojazdów przez Zabrze i Gliwice.

Pasją Maksymiliana Marciniaka jest jazda na desce. – Niekiedy to i cały
dzień potrafię tak jeździć i ćwiczyć jakieś nowe elementy – chwali się
Maks przygotowując się w skupieniu do wykonania kolejnej ciekawej
ewolucji.

/b/
Foto: Archiwum Komendy Miejskiej Policji Gliwice

Teraz, by ją utrzymać potrzebni są
wolontariusze. Naczelnik Łuszcz zachęca do współpracy przede wszystkim młodzież.
– Chcielibyśmy zaangażować
chętnych do prostych prac, sprzątania, malowania składów, a także tych
największych pasjonatów, do obsługi
kolejki – zachęca.
Wolontariusze mogą się zgłas z a ć p o d n u m e r e m t e l e fo n u :
0 501 420 430.
Póki co, kolejka na dwóch trasach
kursuje przez cały rok (z wyjątkiem
poniedziałków). W tygodniu czeka na
wycieczki zorganizowane (minimum
15 osób, opiekun jedzie bezpłatnie),
a w weekendy odjeżdża po zebraniu
10 dorosłych osób lub równowartości
biletów – 80 zł. Wycieczki można
zgłaszać od wtorku do piątku w
godz. 9-15 pod numerem telefonu:
0 500 282 732.
Paweł Gradek; FOTO: Archiwum SKW



Mateusza Glazera spotkaliśmy w odświętnym stroju. Zapytany, gdzie
idzie, z dumą odpowiada: - Dziś z moją narzeczoną Moniką obchodzimy podwójną rocznicę - dwa lata jesteśmy już razem, a rok temu
przyjęła moje oświadczyny. Doskonale pamiętam oba te dni. Są one
dla mnie bardzo ważne. Zakochanym życzymy wielu długich wspólnie
spędzonych lat...
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski
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FOTO: arch. M. Dymkowskiego

Knurów. Ruszył portal www.szczyglowice.pl

Szczygłowice
w zasięgu myszki

Pomysł stworzenia portalu dla szczygłowiczan dojrzewał
pięć lat. – Istniejemy w jasno określonych celach:
informacyjnym, pomocowym, integracyjnym oraz
edukacyjnym. Wszystkie dochody są przeznaczane na cele
charytatywne – zapewnia Marek Dymkowski, administrator
strony www.szczyglowice.pl
Zaczęło się od gazetki parafialnej,
którą Marek Dymkowski zamieszczał
w internecie obok szczątkowych informacji dotyczących Szczygłowic. Przyznaje, że był to serwis bardzo statyczny
i rzadko (oprócz gazetki) uaktualniany.
W związku z tym nie cieszył się zbyt
dużą popularnością.
– Teraz dzięki systemowi portalowemu oraz forum każdy ma możliwość
redagowania naszego wspólnego serwisu – mówi administrator.

Radni mile widziani

Takich, którzy zarejestrowali się
na forum, jest już 98. Jednym z nich
jest użytkownik o nicku „piccassoruiz”.
– Uważam to za świetną inicjatywę. Jako nowy na „wyspie” wiele się
dowiedziałem i ułatwiło mi to zaaklimatyzowanie się w nowym otoczeniu.
Również osoby, które mieszkają tu
od dawna, znajdą coś dla siebie.
Zawsze znajdzie się jakaś osoba,
która będzie chciała pomóc. Mówiąc
w skrócie – super sprawa – zachwala
internauta.
„Romina” chciałaby, aby radni
i Urząd Miasta zainteresowali się

Szczygłowicami. – Tu też można
zrobić aleje rowerowe, monitoring na
parkingu... – zauważa.
- Tutaj możemy podyskutować o
sprawach dotyczących naszego osiedla
i poznać innych mieszkańców. Może
któryś z radnych tu zagląda i weźmie
sobie do serca nasze opinie? – dodaje
„Tequila”.
– W celu zapewnienia porządku
ustalono proste, ale skuteczne zasady.
Każdy, kto stawia pod czyimś adresem
poważne zarzuty, musi je potwierdzić
własnymi danymi (do wiadomości admina), pod groźbą usunięcia z forum.
Jeżeli ktoś jest wulgarny lub obraża
kogoś, wylatuje z automatu. Forum ma
mniejszą oglądalność, ale zachowana
jest kultura wypowiedzi – zaznacza
Dymkowski. – Na forach w innych
portalach uczestnicy są zazwyczaj
anonimowi i niektórzy z nich pozwalają
sobie na zbyt dużo. Admin i moderatorzy reagują tam tylko w sprawach
największego kalibru.

W ilości siła

Nowy portal to dla szczygłowiczan
i krywałdzian jedno z podstawowych
źródeł informacji. Mogą na nim za-

mieścić swoje ogłoszenia, poprosić o
radę innych forumowiczów, podyskutować na palące tematy, znaleźć pracę,
czy przede wszystkim wspomóc
potrzebujących. Marek Dymkowski
podkreśla jednak, że aby ludzie chcieli wziąć udział w niesieniu innym
pomocy, muszą najpierw nabrać do
niego zaufania.
– Nie pojawiłem się znikąd. Jestem członkiem grupy, która od kilku
lat pomaga czynnie ratować życie i
zdrowie wielu ludzi w Afryce (utrzymanie, edukacja i leczenie). Ze szczegółami można się zapoznać na stronie
www.marekdym.ovh.org. Pomagamy
również lokalnym potrzebującym
(m.in. świąteczne paczki dla dzieci),
szczególnie tym, którzy zwrócili się o
pomoc przez portal – dodaje.
Recepta na pomoc jest dość prosta. Admin zamieścił na portalu porady, jak w prosty sposób zaoszczędzić
ponad 1000 zł w roku.
- Jeżeli każdy wpłaciłby 10 proc.
tej sumy na cele charytatywne, to
mielibyśmy mnóstwo pieniędzy. W
portalu nie przyjmujemy gotówki.
Jedyną „walutą” są bankowe lub
pocztowe potwierdzenia wpłat na

Marek Dymkowski zaprasza nie tylko szczygłowiczan na nowy portal

wskazany przez nas cel. Można także
pomóc uczestnicząc w programach
partnerskich – tłumaczy admin i
jednocześnie zachęca do zapoznania
się ze szczegółami na szczygłowickim
forum.

Z sieci do realnej
rzeczywistości

Portal cały czas się rozwija, przybywa użytkowników, zawiązują się
pierwsze przyjaźnie. Marek Dymkowski przyznaje, że niektóre internetowe
znajomości zaowocowały zaproszeniami do Naszej-Klasy.
– Można powiedzieć, że wiemy o
sobie wystarczająco dużo. Na wspólne
spotkania jeszcze przyjdzie czas. Na
razie się rozwijamy i mam nadzieję,
że artykuł w Przeglądzie trochę nam
to ułatwi.
Pomysłów na udoskonalenie portalu nie brakuje. Wszystkie uzależnione są jednak od aktywności jego
użytkowników. Aktualnie na forum
rozstrzygany jest konkurs fotograficzny, którego główną nagrodą jest
odtwarzacz mp4, ufundowany przez
poseł Izabelę Kloc. Planowane są
kolejne konkursy, spotkania z cieka-

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
urozmaica dzieciom wakacje.
Tym razem największe wrażenie
na małych podróżnikach zrobiły
prehistoryczne gady

Knurów

Wycieczka odbyła się w poniedziałek. Młodzież udała się do
DinozatorLandu - Parku Ruchomych Dinozaurów w Zatorze.
– Zdecydowaliśmy się na zmianę – wcześniej jeździliśmy
do Rybnika. Niestety, cena za bilet nie przekłada się tam na
atrakcje – tłumaczy Jolanta Leśniowska, dyrektor MOPP w
Knurowie.
W Zatorze na uczestników wycieczki czekało sporo atrakcji. Spacerując po lesie mijali ruszające się, a nawet plujące
wodą dinozaury.
– Dzieci czasem się bały, ale przede wszystkim były pod
dużym wrażeniem – dodaje dyrektor Leśniowska. Po parku
oprowadzał przewodnik. Na koniec można było także skorzystać z karuzel.

Dinozaury czekały także na tych, którzy udali się kilka
dni wcześniej na wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Zainteresowani zobaczyli mnóstwo egzotycznych, a
czasem nawet nieznanych zwierząt. Dużą atrakcją był wyjazd
do Pszczyny, gdzie dzieci z bliska mogły się przyjrzeć życiu
żubrów.
– Wnioski nasuwają się same – zwierzęta cieszą się dużym
zainteresowaniem najmłodszych. Postaramy się o więcej wycieczek o takiej tematyce – dodaje dyrektor MOPP.
Na zainteresowanych czekają kolejne wycieczki, a miejsc
jest coraz mniej…
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wymi ludźmi, spotkania forumowiczów w formie festynów lub imprez
klubowych.
– Ale przede wszystkim chcemy,
żeby w Szczygłowicach żyło się przyjemniej – nie kryje admin.
Marek Dymkowski przyznaje,
że, niestety, za mało czasu spędza na
internetowym forum. Ma czteroosobową rodzinę, pracuje, pełni także
kilka społecznych funkcji. Jak mówi
– czasu ma niewiele – ale na szczęście
użytkownicy nie narzekają na brak
admina - w myśl zasady „kota nie ma,
myszy harcują”.
marekdym podważa stereotypy,
jakie przez lata urosły wokół Szczygłowic.
– Gdybym myślał stereotypowo,
to już dawno bym się stąd wyprowadził. Doskonała lokalizacja, wszędzie
blisko – do Rybnika, Żor, Gliwic,
Zabrza, a nawet Katowic... – wylicza
szczygłowiczanin. – Mam także blisko
do zakładu pracy, dostępne, w miarę
czyste ekologicznie i piękne miejsca
do spacerów i jazdy na rowerze
– same zalety! Zła opinia o Szczygłowicach to już przeszłość.
Paweł Gradek

Kto się boi dinozaura?

Monika Pięciak

Harmonogram wyjazdów organizowanych przez MOPP publikujemy na stronie 11.

Dzieciom spodobała się wycieczka w jurajskie czasy



rozmaitości
Gliwice. Policji stuknęło 90 lat

Jubileuszowy Dzień Policjanta
Tegoroczne obchody Dnia Policjanta były szczególne, bo połączone ze świętowaniem 90-lecia utworzenia polskiej Policji
Państwowej. Mimo tak poważnego wieku jubilatka jest żwawa i wytrzymała
24 lipca uroczystości odbywały
się w całym kraju. Funkcjonariusze
Ziemi Gliwickiej zebrali się w auli
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Pojawili się nie tylko czynni
policjanci, ale i seniorzy – byli
komendanci gliwickiej Komendy
Miejskiej Policji. Wśród gości byli
włodarze samorządowi powiatu,
jego miast i gmin, a także przedstawiciele innych niż policja służb
mundurowych.

– patrona policjantów. Podobne
reprinty z osobistymi dedykacjami
prez ydenta K nurowa ot rz y mali
insp. Teofil Marcinkowski i podinsp.
Adam Król. Wśród wyróżnionych
przez samorządowców - wójtów
Joachima Bargiela i Wilhelma Krywalskiego - byli też policjanci z
posterunków w Gierałtowicach i
Pilchowicach.
Mówcy dziękowali policjantom
za ofiarną i efektywną służbę, ży-

Jubileuszowej uroczystości towarzyszyła wystawa policyjnych akcesoriów
– można ją zwiedzać po uprzednim umówieniu się w komendzie

Jarosławowi Szostakowi gratuluje wiceprezydent Zwierzyńska

Święto było okazją do awansów
zawodowych pracowników policji.
Tym razem otrzymało je 160 osób z
jednostek podległych tutejszej KMP.
Wśród awansowanych był komendant miejski Teofil Marcinkowski,
który został mianowany inspektorem, a także Adam Król, komendant
Komisariatu Policji w Knurowie, od
niedawna – podinspektor.
Oprócz awansów były także
nagrody i wyróżnienia przyznawane
przez władze samorządowe. Asp. szt.
Jarosław Szostak z KP w Knurowie
został uznany przez włodarzy Knurowa najbardziej efektywnym policjantem. Ponieważ jest zapalonym wędkarzem, w nagrodę otrzymał wędkę,
którą wręczyła mu wiceprezydent
Barbara Zwierzyńska. Dodatkiem
był pamiątkowy reprint starodruku
z wizerunkiem Archanioła Michała

czyli sukcesów zawodowych i wyższych zarobków. Gen. Ferdynand
Skiba, komendant miejski w latach
2004-2006, podkreślał, że Śląsk
jest dla policji wielkim poligonem
doświadczalnym, terenem szczególnym, gdzie wysoki odsetek przestępczości wymaga od funkcjonariuszy
wyjątkowych kwalifikacji. Tadeusz
Mamok, przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, który zabrał głos
jako szef Nadleśnictwa Rudziniec,
dziękował policji za pomoc w walce z
niegospodarnością, kłusownictwem

Wśród funkcjonariuszy jest coraz więcej kobiet

Komendant Marcinkowski prezentuje reprint

i coraz częstszymi przypadkami
podpalania lasów. Prezydent Gliwic
Zygmunt Frankiewicz, zabierając
głos w imieniu wszystkich zebranych
przedstawicieli samorządów, dziękował świętującym za dobrą współpracę z władzami i przekonywał, że
policja jest ostatnim sektorem, w
którym można szukać oszczędności
w dobie kryzysu gospodarczego.
Odrobina goryczy związana z nie
dość wysokimi funduszami przezna-

Komendant KP w Knurowie, Adam Król,
został mianowany podinspektorem



We wszystkich jednostkach Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach jest
zatrudnionych etatowo 680 funkcjonariuszy (jest tu w tej chwili 27
wakatów), w tym 61 – w komisariacie
w Knurowie (3 wakaty). Knurowscy
funkcjonariusze dysponują 9 samochodami – w tym 2 nieoznakowanymi
– spośród około 70 pojazdów gliwickiej KMP.

czonymi na policję pojawiała się u
wielu mówców, podobnie jak pocieszenie, że kryzys kiedyś się skończy.
- Chyba każdy policjant życzy
sobie, by społeczeństwo miało do
nas zaufanie, by żyło w przeświadczeniu, że jesteśmy po to, by pomagać
i chronić – mówi o zawodowych
marzeniach policjantów podkom.
Marek Słomski, oficer prasowy KMP
w Gliwicach. – Przecież wszystko,
co robimy, włącznie z mandatami
i wszelkimi sankcjami, temu właśnie służy. Bez wątpienia jest nam
potrzebna stabilizacja finansowa.
Dobrze by też było, aby pozytywne

tendencje, takie jak wzrost wykrywalności i spadek przestępczości,
udało się utrzymać.
Z okazji 90-lecia utworzenia Policji Państwowej w KMP przygotowano
wystawę eksponatów – mundurów,
broni, akcesoriów, fotografii – które
pokazują jak na przestrzeni lat zmieniły się narzędzia pracy funkcjonariuszy. W ubiegły piątek wystawę zwiedzili goście uroczystości, a do końca
bieżącego tygodnia może ją obejrzeć
każdy, po uprzednim telefonicznym
umówieniu się w gliwickiej KMP (tel.
032 33 69 200).
MiNa

Awansowani policjanci z Komisariatu Policji w Knurowie:
Adam Król – podinspektor
Adam Jasto – starszy aspirant
Przemysław Jabłoński – młodszy aspirant
Marcin Baraniewicz – sierżant
Bartłomiej Ulma – sierżant
Patrycja Kusiak – starszy podinspektor
Adam Skorupa – starszy podinspektor
Adrian Buś – starszy podinspektor
Błażej Durczyński – starszy podinspektor
Nagrodzeni:
Wojciech Studnicki – nagroda wójta gminy Gierałtowice
Dariusz Kurkowski – odznaka Zasłużony dla Łowiectwa
Dariusz Desler – odznaka Zasłużony dla Pożarnictwa
Jarosław Szostak – odznaka Zasłużony dla Pożarnictwa oraz nagroda Urzędu
Miasta Knurów
Filip Kozłowski – nagroda wójta gminy Pilchowice
Bogusław Szostak – odznaka Zasłużony dla Łowiectwa
Henryk Piechniczek – odznaka Zasłużony dla Pożarnictwa
Mirosław Hruzik – Złota Odznaka za długoletnią służbę
Wyróżnieni pracownicy służby cywilnej:
Marzena Ziemian – wyróżnienie KMP w Gliwicach za wzorową pracę
Grażyna Urbańska – wyróżnienie KMP w Gliwicach za wzorową pracę
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aktualności
W okolicznych lasach i obrzeżach miasta łatwo natknąć się na żmije

Nie panikuj przy

W Szczygłowicach pan znalazł się oko w oko ze żmiją.
Pochylił się, by zrobić jej z bliska zdjęcie. Będzie świetną
pamiątką - dodatkiem do blizny po ukąszeniu...
Węże upodobały sobie klimat
okolic Szczygłowic, o czym wiedzą
chyba wszyscy pobliscy mieszkańcy.
Las, zbiorniki wodne i spore tereny
porośnięte wysoką trawą sprzyjają
wylęgowi gadów. Zwierzęta panoszą
się na ścieżkach przyprawiając niejednego spacerowicza o szybsze bicie
serca. Latem węże szczególnie lubią
wylegiwać się na ścieżkach. Można
się na nie natknąć w wysokich krzakach podczas grzybobrania. Słowem:
okazji do nieprzyjemnego spotkania
nie brakuje.
Jedna z czytelniczek zaniepokojona tym faktem poinformowała nas
ostatnio, że żmije lub też zaskrońce
(nie potrafiła jednoznacznie określić)
pojawiają się blisko parku NOT i
terenów nieraz uczęszczanych przez
szczygłowiczan.
Co zrobić? Uważać. Na pewno
nie zabijać. W myśl prawa zaskrońce
i żmije są objęte ochroną.
- Nie możemy w żaden sposób
wpływać na zmniejszenie populacji
węży. Musimy się po prostu nauczyć,
jak z nimi żyć. Ale w Polsce tylko żmija zygzakowata jest jadowita – wyjaśnia leśniczy Piotr Nieszporek.

Zygzak prawdę ci powie

Żmija zygzakowata może mieć
grzbiet zabarwiony na kolor brązowy, srebrzystoszary, żółtawy,
oliwkowozielony, niebieskoszary, pomarańczowy, czerwonobrązowy lub
miedzianoczerwony. Rozrzut kolorystyczny jest więc spory. Jej znakiem
charakterystycznym jest natomiast
ciemniejszy od barwy podstawowej
zygzak na grzbiecie.
Co zrobić, kiedy staniemy z wężem oko w oko? Najlepiej zachować
rozsądek. Zostawić gada w spokoju
i odejść.
- Nie należy drażnić węży. Żmije
i zaskrońce nie atakują same z siebie,
trzeba je do tego zmusić. Jeśli będziemy wygrzewającego się w słońcu

węża szturchać patykiem odbierze
to jako atak i zareaguje. W innym
wypadku nic takiego nie powinno
mieć miejsca. To naprawdę spokojne
zwierzęta – uspokaja leśniczy.
Spokojne, ale to nie znaczy,
że całkowicie bezpieczne. Może
się przecież zdarzyć przypadkowe
ukąszenie. Łatwo o nie podczas zbierania grzybów, leśnych jagód, albo
szybkiego marszu przez nieużytki.
Zaskoczona żmija nie zdąży uciec i
„dziabnie” pechowca.
– Spacerując po lesie rodzice
nie powinni spuszczać dziecka z oka.
Maluchy są zazwyczaj ciekawskie,
jeśli zobaczą węża, pewnie będą go
chciały dotknąć albo nawet pogłaskać. Opiekunowie powinni temu
zapobiec, wyjaśnić dzieciom, że nie
należy się zbliżać do węży – radzi
Nieszporek.

A co, gdy żmija ukąsi?

Lek. med. Artur Lejtman, kierownik Izby Przyjęć ZOZ Knurów: - Na pewno nie należy nacinać miejsca ukąszenia czy
wysysać jadu. Ewentualnie można założyć opaskę uciskową
na ramię lub udo, powyżej miejsca ukąszenia. W tym wypadku
opaska uciskowa nie niesie jakiegoś zagrożenia i jej zastosowanie jest uzasadnione. Pod żadnym pozorem nie możemy
jednak zakładać opaski na przedramię i podudzie, powinniśmy
ją ściągnąć po 15–30 minutach, żeby nie spowodować większych uszkodzeń ciała. Jeśli mamy coś pod ręką, to możemy
także robić zimne okłady, aby spowolnić przepływ jadu. Najważniejsze jednak to szybko zgłosić się do lekarza.

Na jad surowica

Not. jw

Ugryzienie to poważne zagrożenie właśnie dla dzieci i osób starszych. Organizm dorosłego, zdrowego człowieka powinien dać sobie
radę z jadem.
M i mo wsz yst ko n ie należ y
sprawdzać, na ile organizm jest wytrzymały. Osoba ukąszona powinna
szukać lekarskiej pomocy. W Knurowie można ją uzyskać w szpitalu.
- Zazwyczaj zdarza nam się jeden, góra dwa tego typu przypadki
w roku. Na wszelki wypadek mamy
surowicę, ale jak do tej pory nie
mieliśmy jakichś ekstremalnych
przypadków - usłyszeliśmy w izbie
przyjęć knurowskiej placówki ZOZ.
- W tym roku odnotowaliśmy już
jeden taki wypadek. Pan zobaczył w
Szczygłowicach węża, chciał mu zrobić zdjęcie z bliska, pochylał się nad
zwierzęciem i wtedy gad go ukąsił...

Jad żmii zygzakowatej

zawiera ponad 20 białek i peptydów. Ich różnorodność ma
związek z celem, jakiemu służą: unieruchomieniu ofiary,
potem jej trawieniu. Po ukąszeniu tworzy się bolesny obrzęk
i krwiak. Reakcja może mieć czterostopniowy charakter. I stopień: brak reakcji, obrzęku, widać jedynie ślad po ukąszeniu;
II stopień: niewielka reakcja - obrzęk w miejscu ukąszenia; III
stopień: umiarkowana reakcja - obrzęk ukąszonej kończyny,
wymioty, zawroty głowy, przejściowa hipotonia (niedociśnienie); IV stopień: ciężka reakcja - masywny obrzęk rozprzestrzeniający się na tułów, wstrząs lub przedłużająca się hipotonia, objawy krwotoczne, niewydolność wielonarządowa. W
80 proc. przypadków występuje I lub II stopień reakcji.
/bw/
Źródło: Trybus M., Chmiel A., Wierzbicka-Chmiel J.:
Uogólniona i miejscowa reakcja na jad żmii zygzakowatej
- opis przypadku [w:] Polski Merkuriusz Lekarski, 2007, s. 129, 218.

Zaskroniec to nie żmija

Zaskroniec to najpospolitszy polski wąż. Objęty ochroną.
Niejadowity! Długi do 120 cm. Świetnie pływa. Zaatakowany
udaje martwego. Bardzo często jest mylony ze żmiją. Teoretycznie nie powinien, bo identyfikują go bardzo charakterystyczne żółte plamy z tyłu głowy (za „skroniami”). W praktyce
różnie to bywa, bo zaskoczeni i przestraszeni ludzie natykając
się na tego węża są zbyt spanikowani, by przyglądać mu się
dokładnie. Stąd nieraz niewłaściwe reakcje kończące się
zabiciem niegroźnego węża wziętego za swojego jadowitego
pobratymca...

Justyna Walo, bw
Foto: Mirella Liszka /www.commons.wikimedia.org/wiki/File:
Vipera_berus_7434.jpg/

Foto: Mariola Jolanta Adamczyk

Knurów, Gierałtowice

Centrum Kultury nagrodzone za fotograficzną
opowieść
Knurowskie Centrum Kultury wygrało Lokalny Konkurs „Opowiedz 2008”
opowiadający o „Festiwalu Talentów 2008”
Ideą konkursu było jak najlepsze
i najciekawsze „opowiedzenie” - filmem, zdjęciami, internetowym opisem - o projektach wykonywanych
za pieniądze Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności (P-AFW).
- Konkurs był adresowany do
grantobiorców - laureatów Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj
Lokalnie VI” , programu P-AFW, realizowanego przez Forum Młodzieży

Samorządowej (FMS) w Gierałtowicach we współpracy z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce - mówi
Mateusz Papkala, prezes FMS.
W gierał towickim Urzęd zie
Gminy uroczyście podsumowano
konkurs. Powody do zadowolenia
ma Centrum Kultury w Knurowie,
które zgłosiło wielkoformatowy
fotomontaż fotograficzny opowiadający o „Festiwalu Talentów 2008”.
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Praca została uznana za najlepszą w
kategorii zdjęć. Autorem fotografii
jest Krzysztof Gołuch.
- Niezależna Komisja Oceniająca powołana przez zarząd Forum
Młodzieży Samorządowej doceniła
wysoką wartość dzieła, które niezwykle sugestywnie podkreśliło wyjątkowość realizowanego przez Centrum
projektu - dodaje prezes Papkala.

/bw/
Foto: Krzysztof Gołuch

Wśród wielu odkryć „Festiwalu Talentów” był zespół Music Joy
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Foto: Mirella Napolska i Justyna Walo

Agata Bizuk z Paniówek

ur. 20.07.2009 r., 3450 g, 55 cm

Jakub Wasiński z Knurowa

ur. 15.07.2009 r., 3200 g, 52 cm

Milena Wiśniewska z Knurowa
ur. 19.07.2009 r., 2505 g, 50 cm

Julia Święcik z Knurowa

ur. 19.07.2009 r., 3640 g, 55 cm

Roksana Schweda z Gliwic

ur. 25.07.2009 r., 3600 g, 55 cm

Wiktoria Puchałka z Gierałtowic
ur. 25.07.2009 r., 2870 g, 52 cm
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Amelia Hajduka z Gliwic

ur. 26.07.2009 r., 3005 g, 52 cm

Jesica Stepaniak z Kozłowa

ur. 24.07.2009 r., 3780 g, 56 cm

Oliwia Iwanek z Knurowa

ur. 22.07.2009 r., 3440 g, 55 cm

Paulina Skoczylas z Knurowa

ur. 21.07.2009 r., 3260 g, 57 cm

Roksana Szmielew z Gliwic

ur. 16.07.2009 r., 3390 g, 54 cm

Wojciech Plichta z Leszczyn

ur. 21.07.2009 r., 4100 g, 57 cm

Dawid Mikula z Knurowa

ur. 22.07.2009 r., 3070 g, 54 cm

Julia Grabowska z Knurowa

ur. 25.07.2009 r., 3030 g, 53 cm

Oliwia Omasta z Zabrza

ur. 25.07.2009 r., 2910 g, 50 cm

Piotr Maciej z Knurowa

ur. 16.07.2009 r., 3160 g, 51 cm

Victoria Grzonka z Knurowa

ur. 24.07.2009 r., 2900 g, 49 cm

Zuzanna Baradziej z Knurowa

ur. 25.07.2009 r., 2870 g, 48 cm

Denis Wiater z Knurowa

ur. 22.07.2009 r., 3500 g, 54 cm

Oskar Danel z Radziejowa

ur. 16.07.2009 r., 2130 g, 48 cm

Oliwier Jeziorowski z Przegęzy

ur. 21.07.2009 r., 2800 g, 50 cm

Piotr Parzybut z Knurowa

ur. 23.07.2009 r., 3750 g, 53 cm

Wiktor Galoch z Rybnika

ur. 26.07.2009 r., 3120 g, 51 cm

Zuzanna Kancelista z Knurowa

ur. 26.07.2009 r., 2990 g, 53 cm

Emilia Labuda z Czerwionki

ur. 16.07.2009 r., 2980 g, 53 cm

Kacper Danel z Radziejowa

ur. 16.07.2009 r., 2340 g, 51 cm

Oliwier Stanisław z Knurowa

ur. 22.07.2009 r., 3800 g, 54 cm

Robert Muras z Czerwionki

ur. 22.07.2009 r., 3950 g, 55 cm

Wiktor Tobiasz z Czerwionki

ur. 20.07.2009 r., 3290 g, 55 cm

Natalia Pieron z Knurowa

ur. 28.07.2009 r., 2720 g, 51 cm
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Letnie propozycje dla dzieci i młodzieży

Nie ma nudy
na wakacjach

Tradycyjnie w okresie wakacyjnym miejskie instytucje przygotowały
urozmaiconą ofertę ciekawego spędzenia czasu dla najmłodszych
mieszkańców miasta. Przedstawiamy propozycje Miejskiego
Ośrodka Pracy Pozaszkolnej, MOSiR-u i Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej

MOPP stawia na turystykę

Zapisy przyjmuje sekretariat MOPP (al. Lipowa 12)
codziennie w godz. 9-15 lub pod numerem telefonu 032 235
27 13. Co ważne, zainteresowani nie płacą za przejazd, tylko
za bilety wstępu do muzeów.
Czas

Cena

31.07

Data

Ranczo Knurów/ warsztaty fotograficzne

Trasa wycieczki

9.00 – 14.00

10 zł

3.08

Pławniowice - zwiedzanie pałacu i parku
z przewodnikiem, Pyskowice

9.00 – 14.00

5 zł

5.08

Jura Krakowsko – Częstochowska: Olkusz, Rabsztyn

9.00 – 16.00

5 zł

7.08

Opole Zoo/ warsztaty fotograficzne

9.00 – 16.00

4 zł

10.08

Chudów, zamek i izba śląska

9.00 – 14.00

3zł

12.08

Żywiec - Muzeum Browarnictwa

9.00 - 16.00

13 zł

14.08

Inwałd – Park Miniatur

9.00 – 16.00

15 zł

Ciekawie z LWSM

Spółdzielnia organizuje zajęcia świetlicowe - turnieje tenisa stołowego, szachowe, konkursy plastyczne, gry i zabawy, warsztaty kulinarne. Przy odpowiednich warunkach pogodowych na szkolnych boiskach przeprowadzane są konkursy
sprawnościowe oraz rozgrywki piłkarskie.
LWSM proponuje też jednodniowe wycieczki:
31.07 - Gliwice - palmiarnia
19.08 - Inwałd - park miniatur
21.08 - Zabrze - Skansen Królowej Luizy
26.08 - Szczyrk - wejście na Klimczok
Spółdzielnia poleca też wyjazd do kina Cinema City w Gliwicach - 7 sierpnia.
Zapisy i szczegółowe informacje w klubach:
Gama - tel. 032 235 10 15, Lokatorek - 032 235 19 08, Maluch - 032 235 17 65

Aktywnie z MOSiR-em

Knurowski MOSiR zaprasza dzieci i młodzież do
udziału w licznych turniejach, zawodach, grach sportowych i rekreacyjnych prowadzonych na Orliku.
Turniej (dyscyplina)

Data

Godzina

Kategoria

Miejsce

11.00

Szkoły Podstawowe

Orlik
- poliuretan

14.08/ 27.08

11.00

Szkoły Podtawowe

Orlik - trawa

3.08/
13.08/ 26.08

11.00

Szkoły Gimnazjalne

Orlik - trawa

Wakacyjny Turniej
Koszykówki

6.08/ 25.08

11.00

Szkoły Podstawowe
Szkoły Gimnazjalne
Kategoria Open

Orlik
- poliuretan

Turniej Siatkówki
6- osobowej

28.08.2009

11.00

Kategoria: dziewczyny
Kategoria: chłopcy

Orlik
- poliuretan

Turniej Badmintona

20.08

11.00

Kategoria: Open

Orlik
- poliuretan

Gry i zabawy dla dzieci 4.08/ 12.08/ 18.08
Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych
Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Gimnazjalnych

ROZRYWKA nr 30/2009 - Do wygrania podwójny 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). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.

KINO NIECZYNNE
do 13.08.2009 r.

Kąpielisko
Leśne
„Zacisze”
Z

A

P

R

A

S

Z

A

codziennie
w godz.
10.00 - 18.00

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Ceny biletów wstępu
pozostają
na poziomie
cen ubiegłorocznych
i wynoszą:
dzieci do 6 lat bezpłatnie

Pionowo: 1) coś niezwykłego, osobliwego, 2) chrząszcze o
metalicznym połysku, 3) cienka deseczka do krycia dachów,
4) dowcip, 5) przezroczysta tkanina na suknie i zasłony, 6)
samica ryb, tarlak, 7) dowódca z Siczy, 12) bogini mądrości,
13) „czajnik” z Tuły, 14) ssak z prerii, śmierdziel, 15) w ekwipunku turysty, 17) jednoczesny wystrzał z kilku dział, 18)
rywal punka, 19) żerują w futrach, 20) oaza w mieście

30

ulgowy
(legitymacja
szkolna/studencka)

1,00 zł
normalny
3,00 zł
bilet rodzinny:
2,00 zł
opiekun
dziecko
do lat 16
wg cennika

Poziomo: 1) robak dla wędkarza, 8) płynie przez Zgierz
i Łowicz, 9) nieposłuszny syn Dedala, 10) najsilniejsza z
tętnic, 11) jednostka dla rolnika, 13) herbata jak powieść, 15)
urządzenie do wytwarzania ścieru drzewnego, 16) skupisko
drzew, krzewów, 18) rodzaj dawnej broni ręcznej, 21) …
- Jeziorański („Kurier z Warszawy”), 22) kształt aureoli, 23)
motyl w powijakach, 24) była nią Irena Szewińska

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 28/2009 brzmiało:
„Podróż”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Lucyna Brozig.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Do wynajęcia pomieszczenia na działalność gospodarczą o pow. 75 m 2 i 50
m 2, na piętrze w Pilchowicach-centrum.
Tel. 0 795 456 584

Handel i Usługi
Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

30-31/09

01-odw.

D o w y naj ę c ia war s z t at s am o c ho do w y na dział alność lub hur towni. Tel.
0 604 283 374

27-32/09

Dom w Knurowie 360.000 zł sprzeda „EUROPEX”. Tel. 0 693 664 066

30-31/09

D o my N i e b o r o w i c e, P i l c h o w i c e t e l .
0 503 055 184, www.osiedlepilchowice.pl

27-30/09

Cer t y f ikat y energet yczne. Tel. 0 6 02
720 357

30-38/09

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
032 331 73 63, 0 888 400 830

29-34/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 032 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111
01-odw.

Kredyty konsolidacyjne od 50 000 rata
715 zł Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki) tel. 032 235 01 37, Czerwionka
ul. Parkowa 1 - naprzeciwko poczty tel.
032 421 04 73

27-30/09

Malowanie, tapetowanie, wykańczanie
wnętrz. Tel. 0 517 517 401
29-30/09

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

23-42/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

01-odw.

07-51/52/09

Czyszczenie tapicerek samochodowych,
pranie dywanów. Tel. 0 503 639 298

Transport węgla, gruzu, przeprowadzki,
drewno kominkowe. Tel. 0 603 198 006

Firma budowlana oferuje tynki mineralne, akr ylowe, docieplanie budynków,
kompleksowe wykańczanie wnętrz. Tel.
0 600 623 218

Usługi ogólnobudowlane, wykończenia
wnętrz, gipsy, panele, prace dekarskie. Tel.
0 798 064 640

30-31/09

29-34/09

Firma MET-PROFIL usługi ślusarskie:
bramy, ogrodzenia, schody i poręcze. Tel.
0 503 090 566

27-30/09

Firma remontowo-budowlana D-K Bud
oferuje szybkie i precyzyjne remonty i
wykończenia wnętrz. Tel. 0 509 537 098

29-30/09

Dwupokojowe Sienkiewicza, 51 m2, 149 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367

30/09

Gierałtowice działka mieszkaniowa. Pow.
9 41 m 2 . Media w drodze. Druga linia
zabudowy. Cena 70 000 zł. N&Cz. Tel.
0 602 272 379

30-31/09

G I E R A ŁT O W I C E d z i a ł k ę 2 4 0 0 m 2
z domem do remontu sprzedam, „M3”,
tel. 0 603 773 313
30/09

28-32/09

26-30/09

GIERAŁTOWICE działkę 2400 m 2 z domem sprzedam 225.000 zł, „ M3”, tel.
0 603 773 313
30/09

Kupię pilnie działkę lub dom może być do
remontu. Tel. 0 792 496 905

30/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

Lokal handlowo-usługowy wynajmę, 82 m2,
media, parter, parking, ul. Witosa 23. Tel.
0 505 701 587, 032 236 03 34

WĘGIEL EKO - GROSZEK , OR ZECH,
GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I
LUZEM Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54 Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP ZŁOMU). Tel. 0 515 191 401

Lokal użytkowy, 92 m2, Planeta - wynajem.
Lokus, tel. 0 793 679 367

27-34/09

05–51/52/09

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 032 336 23 68
01–odw.

30/09

30/09

Lokale handlowe i biurowe do wynajęcia.
Tel. 0 515 182 015
29-34/09

Pawilon użytkowy 130 m , wynajem. Lokus,
tel. 0 793 679 367
2

30/09

Pilnie kupię garaż blaszany – używany. Tel.
0 606 503 408

29-30/09

PRZYSZOWICE działkę 2100 m 160.000
„M3”, tel. 0 603 773 313
2

30/09

Sprzedam działkę (typ użytkowania łąka)
0,5 hektara. Cena 36 tys. Przyszowice. Tel.
0 609 573 944
29-30/09

Sprzedam kawalerkę Szczygłowice. MKwadrat, tel. 0 792 055 184
27-30/09

Kora ozdobna 80 l, 9,9 0 zł. tel.
0 508 124 247

29-30/09

Kredyt dla każdego. Wniosek na telefon. Dojazd do domu klienta! Tel. 0 787 468 699

Sprzedam mieszkania 39 m i 49 m2. Tel.
0 510 131 491
2

turystyka

30-32/09

29-30/09

Tanio sprzedam nowe 3-pokojowe Ornontowice. M-Kwadrat, tel. 0 792 055 184

27-30/09

Kredyt gotówkowy i konsolidacyjny. Tel.
0 509 838 646

Trzypokojowe Koziełka 63 m 2 , 172 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367

29-30/09

30/09

Trzypokojowe Os. WP II, Piłsudczyków, 62
m2. Lokus, tel. 0 793 679 367
30/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

30/09

SPRZEDAM
Sprzedam wózek „Baby Lux” (Adbor) w
bardzo dobrym stanie, bordowo-beżowy, gratis - parasolka. Cena 300 zł. Tel.
0 505 856 507

29-30/09

Kredyty do 30 000 na oświadczeniezłóż wniosek przez telefon, bezwiekowo Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki) tel. 032 235 01 37, Czerwionka ul. Parkowa 1 - naprzeciwko poczty
tel. 032 421 04 73
27-30/09

Kredyty hipoteczne konsolidacyjne
na oświadczenie, na zakup z dopłatą
rządową - 0% prowizji, 0 zł za operat!
Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki) tel. 032 235 01 37, Czerwionka
ul. Parkowa 1 - naprzeciwko poczty tel.
032 421 04 73

27-30/09

„BIURO NIERUCHOMOŚCI M3 Joanna
Soko łowska” zaprasza wsz ystkich
klientów do nowo otwartej fili biura w
Knurowie przy ul. Witosa 15 (os. Wojska
Polskiego II). Tel. 032 235 00 55 w godz.
10.00 - 17.00

zwierzęta
Owczarki niemieckie. Tel. 0 609 512 253

30-33/09

30/09

1-pokojowe sprzedamy 105.000 zł „M3”.
Tel. 0 516 055 825

RÓŻNE

30/09

2-pokojowe, os. Wojska II 165.000 „M3”,
tel. 0 516 055 825

30/09

3 - p o k o j o w e s p r z e d a m „ M 3 ”, t e l .
0 516 055 825

30/09

Do wynajęcia pawilon handlowy 41 m2 w
centrum Knurowa. Tel. 0 608 067 764

29-30/09
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MOTORYZACJA
Auto -skup dostawcze, osobowe. Tel.
0 665 888 777

23-32/09

Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy gotówką. Tel. 0 32 236 02 99

09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

SZUKAM PRACY
Młoda kobieta (minimum sanitarne, książeczka zdrowia itp.) poszukuje pracy. Praca
także w produkcji. Możliwość przekwalifikowania (piekarz, ciastkarz itp.). Tylko
poważne oferty. Tel. 0 608 831 794

28-34/09

Młody mężczyzna z praktyką w firmie
ogólnobudowlanej podejmie pracę. Tel.
0 788 891 640
28-34/09

Szukam pracy w charakterze malarz, tapeciarz. Tel. 032 236 84 02
22-30/09

DAM PRACĘ

Kierownika punktu aptecznego z terenu
Czerwionki lub okolic. Mile widziany emeryt
lub rencista. Tel. 0 888 813 700

30-31/09

Niepełnosprawnego z II gr. inwalidzką jako
fakturzystę z terenu Czerwionki lub okolic.
Tel. 0 888 813 700
30-31/09

Praca w bar ze. Tel. 0 503 019 430, 0
32 235 32 29

29-32/09

P r z y j m ę d o b a r u (a k t u a l n e) . Te l .
0 510 119 325, 0 503 019 430, 032 235
32 29
29-31/09

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 0 603 357 803

24-30

Zatrudnię barmankę na umowę-zlecenie.
Tel. 0 795 456 584

30-31/09

Zatrudnię dor y wczo kucharkę, pomoc
kuchenną. tel. 0 795 456 584

30-31/09

Zatrudnię kierowcę kat. B, pracowników
fizycznych. Praca w Knurowie, tel. 032 221
19 53, 032 221 40 86

27-30/09

Zatrudnię kucharki, kucharzy na stałe, z
doświadczeniem, książeczka zdrowia. Tel.
0 793 161 946, 032 235 07 99

29-30/09

Sztuka latania
Knurów. Propozycja dla marzących o wzniesieniu się w przestworza

płaty z Urzędu Marszałkowskiego.
Uczniom klasy lotniczej z Liceum
Ogólnokształcącego im. Wilhelma
Szewczyka w Czerwionce-Leszczynach dopłaca miasto oraz Urząd
Gminy – tłumaczy Artur Tenenberg,
instruktor z rybnickiego aeroklubu.

Marzenia o podniebnych wyczynach zazwyczaj kończą się
na składaniu papierowych samolocików i celowaniu nimi
w nauczyciela. Okazuje się jednak, że oderwanie się od ziemi
nie musi być jedynie dziecinną mrzonką

Sam latam

Wyskoczyć na miasto

Swoją przygodę z przestrzenią
powietrzną można rozpocząć od
skoków spadochronowych. Dwa
znajdujące się najbliżej Knurowa
aerokluby – w Gliwicach i Rybniku
– oferują spadochroniarskie szkolenie. Kurs jest przeznaczony dla
osób, które ukończyły 16 rok życia
(poniżej 18 roku życia potrzebna
jest zgoda rodziców). Zainteresowani
podczas podstawowego kursu uczą
się budowy spadochronu, meteorologii, techniki skoku i pozostałych
ważnych informacji.
– Chodzi o to, by przygotować
skoczka do różnych sytuacji. Na
specjalnej uprzęży uczy się pracy
na spadochronie, na ziemi trenuje
się też wyskakiwanie z samolotu.
Istotne jest prawidłowe lądowanie – mówi Krzysztof Stawinoga, instruktor spadochronowy z
Aeroklubu Rybnickiego Okręgu
Węglowego.
Pierwsze trzy skoki, wliczone
w szkolenie, są wykonywane na
tzw. linie – skoczek nie otwiera sam
spadochronu. Po kursie podstawowym jest się uczniem skoczkiem.
Po zdobyciu kolejnych umiejętności
można przystą pić do egzaminu
państwowego i tym sposobem stać
się pełnoprawnym skoczkiem spadochronowym.

Perfekcyjne złożenie spadochronu - ta umiejętność jest
skoczkowi bezwzględnie potrzebna.
Koszt kursu podstawowego to ok. Szybując w przestworzach
850-950 zł. Do tego trzeba jeszcze
Jeżeli komuś marzy się pozostać
doliczyć koszty badań lekarskich w powietrzu dłużej, może
i ubezpieczenie, czyli 250-300 zł. wybrać kurs
Aerokluby wypożyczają kursantom p i l o t a ż u
swój sprzęt, który zawsze jest do- sz ybowca.
kładnie sprawdzany.
ZainteresoJednak nie każdy może zostać wani muszą
skoczkiem spadochronowym. Ko- m ie ć m i n inieczne jest niezłe zdrowie. O jego mu m 16 l a t .
stanie decyduje lekarz orzecznik.
Podczas części
– Skakać może każdy względnie t e o r e t y c z n e j
zdrowy człowiek. Tylko w pojedyn- ucz y się m.i n.
czych przypadkach lekarz nie udziela pr awa lot n icze zgody. Na przykład krzywa przegroda go, ogólnej wiedzy
nosowa może utrudniać oddychanie, o sz ybowcach, meale da się ją wyprostować, więc nie jest teorologii, nawigacji i
to nic, co mogłoby zdyskwalifikować łączności.
chętnego – tłumaczy Jan Isielenic, in- Warunkiem dopuszstruktor spadochronowy z Aeroklubu czenia do lotów praktycznych
Gliwickiego.
jest zaliczenie egzaminów z
wiedzy teoretycznej, obecność
na min. 75 proc. wykładów,
posiadanie ważnego orzeczenia
lotniczo-lekarskiego klasy 1 lub
2, pisemna zgoda rodziców w przypadku osób poniżej 18 lat – można
przeczytać na stronie internetowej
Aeroklubu Gliwickiego.
Pierwszy lot odbywa się z instruktorem, kolejne – w zależności
od zdolności kursanta – samodzielnie. Najczęściej są to loty za wyciągarką. Taka metoda jest tańsza,
a początkowe loty służą głównie
nauce manewrów, startowania i lądowania (rybnicki aeroklub w ramach
kursu oferuje 60 h startów za wyciągarką i 30 h za samolotem).
Po zdanym egzaminie podstawowym zaczyna się czas ciągłego
podnoszenia kwalifikacji i szereg
kolejnych egzaminów. Raz do roku
trzeba też przystąpić do tzw. KWT,
czyli Kontroli Wiadomości Teoretycznych.
Cena kursu wynosi od ok. 2 tys.
do ok. 4 tys. zł (w zależności od aeroklubu i metody startu).
– Cena jest też zależna od wieku
Spadochroniarskie akrobacje to powietrzna
kursanta. Młodzież otrzymuje do„wyższa szkoła jazdy”...
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Aerokluby oferują także szkolenia dla pilotów samolotów turystycznych. Licencja na ten rodzaj samolotów jest przepustką do dalszych.
– Kilkunastu kursantów z naszego aeroklubu jest dzisiaj pilotami
samolotów pasażerskich – zachwala
Jan Isielenis.
Szkolenie dla pilotów samolotów
turystycznych, w porównaniu z szybowcami, obejmuje więcej wykładów
i więcej lotów. Ważna jest ilość godzin
w powietrzu, lądowań, przelotów,
tras. Zdany egzamin jest przepustką
w lotnictwo.
Nie każdy jednak będzie mógł
zasiąść za sterami samolotu.
- Stan zdrowia kandydatów na
pilotów nie odbiega specjalnie od stanu zdrowia kierowców – mówi Artur
Tenenberg. - Ale wiadomo: astma,
padaczka, problemy z sercem, ograniczona ruchomość stawów, duża
wada wzroku... To wszystko uniemożliwia pilotaż samolotu.
Całkowity koszt takiego
kursu to wydatek od 22 do
24 tys. zł.

Na paralotnię
w góry

Zainteresowani paralotniami niestety na
szkolenie muszą się wybrać poza Gliwice czy
Rybnik.
– Pie r wsz y eta p
kursu najczęściej odbywa się w górach. Staruje
się ze wzniesienia. W
naszej okolicy ciężko
byłoby przeprowadzić
takie loty – tłumaczy Jan
Isielenis.
W aeroklubach każdy
znajdzie coś dla siebie nawet posiadający lęk wysokości. W Gliwicach działa
sekcja modelarska, która
znajduje się w krajowej czołówce, a jej członkowie biorą
udział w zawodach, zajmując wysokie pozycje.
Zainteresowani lotnict wem, a tak że
militariami, mogą
z bliska przyjrzeć
się ofercie aeroklubu
w Gliwicach. 22 sierpnia odbędzie się Piknik Lotniczy, gdzie w
krótkim czasie będzie można z bliska
przyjrzeć się wszystkiemu, co porusza
się po płycie lotniska by później znaleźć się w przestworzach.
Monika Pięciak
Foto: Archiwum
Aeroklubu Gliwickiego

Chcecie wiedzieć więcej
- polecamy strony internetowe:

www.aeroklub.gliwice.pl
i www.aeroklub.rybnik.pl

13

sport
Sztafeta na Przystanek Woodstock promuje zdrowy tryb życia

Stop przemocy,
stop narkotykom!

Będą w biegu trzy dni. Zaliczą aż 460 km.
Po raz szósty knurowscy biegacze pod
przewodnictwem Bogdana Leśniowskiego
wezmą udział w Międzynarodowej Sztafecie
Biegowej Knurów - Kostrzyn nad Odrą Przystanek Woodstock
Biegacze chcą w ten sposób głosić hasło „Stop Przemocy, Stop Narkotykom” i
promować zdrowy styl życia.
Bieg rozpocznie się w
czwartek, 30 lipca o godz.
16.30, sprzed Centrum Handlowego Merkury.
- Pobiegniemy ulicami
Knurowa do rogatek mia-

sta. Asystować będą nam
motocykliści, Policja i zespół rockowy na specjalnej
samochodowej platformie,
- powiedział Przeglądowi
Bogdan Leśniowski i organizator sztafety.
Bieg a cz e w p o dobnej
scenerii pobiegną przez Gliw ic e , u l ic a m i Zyg mu nt a

Knurów, Wilno

Bieg do Ostrej Bramy
Amatorski Klub Biegacza organizuje bieg do
Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie
- Startujemy w piątek, 7
sierpnia, sprzed Urzędu Miasta - mówi Czesław Nowak,
prezes AKB. - Dokładnie o
godzinie 9.00.

Organizatorz y zapewniają, że przed Ostrą Bramą
w stolicy Litwy znajdą się w
sobotę, 15 sierpnia.
- W poprzednich latach

informacja własna wydawcy

Starego, Górnych i Dolnych
Wałów i ul. Zwycięstwa.
- Na dawnej granicy państwa w Słubicach dołączy
do nas sztafeta z Warszawy,
z Fundacji Maraton Warszawski z jej szefem Markiem
Troniną - mówi Leśniowski.
- Na granicy przyłączą się
też biegacze niemieccy. Jak
co roku będziemy witani na
moście Przyjaźni przez władze Frankfurtu nad Odrą.
Od tego miejsca, poruszać
się będziemy po terytorium
Niemiec, około 35 km, aby
ponownie wbiec do Polski i
przywitać wszystkich zgromadzonych na Przystanku
Woodstock z głównej sceny.
Zainteresowanym polecamy stronę www.sztafeta.
knurow.com
/bw/

Amatorski Klub Biegacza
przeprowadzał sztafety do
Betlejem, Fatimy, Medugorje - wylicza prezes Nowak.
- Ćwierćwiecze pontyfikatu papieża Jana Pawła II
uczciliśmy biegiem do Watykanu.
Przegląd Lokalny jest patronem medialnym tegorocznej biegowej pielgrzymki.
/bw/

informacja
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Braterski tryumf
Siatkówka na Orliku

Bracia Artur i Marcin Hanakowie wygrali orlikowy Turniej
Siatkówki Dwuosobowej pod egidą knurowskiego
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
W poniedziałek 27 lipca
na Orliku stawiło się 6 zespołów dwuosobowych, wśród
nich dwie par y mieszane.
Wszyscy podkreślali, że przyszli pograć dla zabawy, a nie
dla sławy i laurów.
– Możemy sobie pograć,
fajnie spędzić czas i przy okazji poznać nowych i ciekawych
ludzi – mówią zgodnie Kasia
Sikora i Łukasz Świątek.
W turnieju każdy z każdym grał jednego seta do 21
punktów. Rozegrano 15 meczów. Wygrali Artur i Marcin
Hanakowie. W całym turnieju
bracia tylko raz i to za sprawą
mieszanej pary Kasia Sikora
i Łukasz Świątek poznali gorycz porażki.
Chłopcy mają już spore
doświadczenie. – Gramy w

drużynie amatorskiej w Rybniku – mówi starszy z braci,
Marcin. Trochę narzeka na rówieśników: - Młodzież nie jest

za chętna, żeby w coś takiego
grać. Woli siedzieć przed komputerem czy telewizorem.
Marek Węgorzewski

PIŁKA NOŻNA. Gimnazjaliści zagrali turniej

Szalone Smerfy
pobiły Biedronkę

Szalone Smerfy, choć zagrały bez tajemniczego soku
z gumijagód, rozszalały się na Orliku nie dając szans
rywalom
23 lipca odbył się II Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej
Szkół Gimnazjalnych. Upał
nie zachęcał do wyjścia na
dwór, a co dopiero do wybiegnięcia na murawę. Jednak
do turnieju zgłosiły się trzy
sześcioosobowe zespoły: Tu
Biedronka, Szalone Smerfy i
FC Nike Company Adidas.
Gim nazjaliści biorący
udział w turnieju poważnie
traktują grę w piłkę.
– Większość z nas gra w
zespołach młodzieżowych w

Zwycięska para - bracia Artur
i Marcin Hanakowie

Concordii Knurów, Górniku
Zabrze, Paniówkach czy innych pobliskich miejscowościach – zdradził nam jeden
z młodych piłkarzy, Paweł
Talar.
- Fajnie, że ktoś wpadł na
taki pomysł, żeby zorganizować ten turniej – dodaje Michał Szczurek, kolejny młody
i dobrze zapowiadający się
piłkarz.
W turnieju zmierzył się
każdy z każdym rozgrywając
mecz i rewanż.

Po sześciu meczach zwycięzcami zostali młodzi piłkarze Szalonych Smerfów. Wygrali oni wszystkie 4 mecze,
w których zdobyli 25 bramek,
tracąc zaledwie 4.
Marek Węgorzewski

Wyniki:

FC Nike Company Adidas
- Tu Biedronka 2:8 i 0:3
Szalone Smerfy - FC Nike
Company Adidas 12:0 i 3:0
Tu B i e dr o nka - Sz al o ne
Smerfy 0:3 i 4:7

Kasia Sikora i Łukasz Świątek
jako jedyni pokonali zwycięzców

Koszykówka

Na Orliku odbył się
mecz koszykówki
wzorowany na
najlepszej lidze
świata - NBA
24 lipca w turnieju koszykówki zagrały dwa zespoły
„A” i „B”. Zadecydowano, że
zostanie rozegrany mecz składający się z 4 kwart. Pierwsza
kwarta zakończyła się remisem 10:10. W kolejnej kwarcie
zdecydowanie lepiej spisała
się drużyna „B” wygrywając
20:14.W III kwarcie przewaga
drużyny wygrywającej wzrosła do 30:21. Jednak jak to w
sporcie wszystko jest możliwe
i po bardzo zaciętej IV kwarcie to drużyna „A” ostatecznie
zwyciężyła 44:39.

Foto: Archiwum Zbigniewa Rabczewskiego

Idą w ślady
Marcina Gortata

Uczestnicy koszykarskiej imprezy
W całym meczu najwięcej
A:B 10:10, 14:20, 21:30,
punktów dla dr użyny „A” 44:39
MOSiR,
zdobył Mateusz Wicherek, z
oprac. Marek Węgorzewski
kolei dla drużyny „B” Wojtek
Kuśmierz.
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Akcji podbramkowych nie brakowało

Piłka nożna. Concordia przygotowuje się do sezonu

Za trudna Przyszłość,
Odra bez strojów
Knurowska Concordia rozegrała dwa
kolejne sparingi. I tym razem nie udało
się wygrać
Knurowianie ćwiczą w
pocie czoła. Treningi przeplatają meczami testowymi.
22 lipca w Krywałdzie
przeciwnikiem Concordii był
zespół Przyszłości Ciochowice.
Beniaminek IV ligi okazał się
trudnym rywalem. Za trudnym.
Knurowianie przeważali, jednak
to goście pierwsi strzelili gola. W

14 minucie Rafał Grześ musiał
wyjmować piłkę z bramki po
strzale Wloki. Po 5 minutach
wyrównał Wysogląd. Niestety,
później bramki strzelali rywale.
Najpierw w 44 min. uczynił to
Czyżykowski, później, w 62
min., wynik ustalił Zapalski.
Lepiej poszło Concordii w sobotę. W meczu z Odrą Wodzisław

(Młoda Ekstraklasa) padł remis.
Knurowscy piłkarze bardzo
szybko zdobyli dwie bramki,
jednak zespół Odry wziął się za
odrabianie strat i mecz zakończył się remisem 3:3. Dla knurowskiego zespołu bramki strzelili: Wysogląd, Przesdzing oraz
Modrzyński. Przed spotkaniem
doszło do ciekawej sytuacji. Jak
się okazało, piłkarze Odry...
zapomnieli strojów. Mecz rozpoczął się z około godzinnym
opóźnieniem.
Marek Węgorzewski
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Marek Juszczak i Dominik Pędziwilk na rowerowej wyprawie po górach

Wpadli do niedźwiedzia,
gospodarz nie spał. Żyją...
Stawali oko w oko ze żmijami, słyszeli
wycie wilków, weszli do legowiska
niedźwiedziowi. Nocowali w górskich
szałasach, siedzibie bieszczadzkich
wypalaczy drzewnego węgla, a
nawet...
w więzieniu. Knurowianie Marek
Juszczak i Dominik Pędziwilk wykręcili
przeszło tysiąc kilometrów i przywieźli
niesamowite wspomnienia
Wy p r aw a - o d 2 4
czerwca do 8 lipca - nie

Dominik Pędziwilk i Marek Juszczak na bieszczadzkich bezdrożach
była pierwszą wspólną rowe- ostre burze, nawet kilka razy Dobrze, że go nie zastalirową podróżą Pędziwilka i na dzień. Największa dopadła śmy. Wszędzie były wyraźne
Juszczaka. Przed rokiem ob- rowerzystów tuż przy źródeł- i świeże ślady zwierzęcia. Aż
jechali Wyżynę Krakowsko- ku Sanu.
się go wyczuwało. Szybko
Częstochowską. Tym razem
- Mieliśmy wrażenie, że nabraliśmy wody do butelek i
poprzeczkę postawili wyżej. przejeżdżaliśmy przez sam uciekliśmy. Później idąc przy
Pokonali około tysiąca kilo- środek burzy. Pioruny waliły rzece też widzieliśmy wiele
metrów, jedną trzecią z tego tak blisko nas, a woda chlupa- świeżych śladów. Próbowaliw Bieszczadach.
ła nam w butach – wspomina śmy odnaleźć nasze rowery,
– Trzeba utrzymać kon- pan Dominik.
które schowaliśmy w bezdycję, często więc jeździmy,
Podróżnicy chętnie ko- piecznym miejscu, tylko... nie
jednak bardziej rekreacyjnie rzystali z porad napotkanych wiedzieliśmy gdzie. Na błotniż wyczynowo – tłumaczy pan ludzi. W ten sposób dosyć nie- nistej ścieżce zauważyliśmy
Dominik.
oczekiwanie znaleźli się także kolejne niedźwiedzie odciski
– Chcieliśmy się spraw- na terenie Parku Narodowego z wyraźnymi pazurami, ale na
dzić. Sam się zdziwiłem, że po Słowacki Raj.
szczęście także ślady naszych
50. można jeszcze szaleć na
– Zrobiliśmy sobie dwu- rowerów. Dzięki temu udało
takich odległościach – dodaje dniowy odpoczynek od rowe- nam się je odszukać – wspoJuszczak.
rów sporo wędrując. Był to minają podróżnicy.
nawet większy wycisk – śmieje
– Wprawd zie na samo
się Juszczak.
zwierzę się nie natknęliśmy,
Zapomnianych
choć najedliśmy się nieco straścieżek ślad
Pociągiem dostali się do Naturalnie blisko natury chu. Wiadomo, to coś zupełnie
W Bieszczadach, gdzie innego spotkać niedźwiedzia
Zagórza. – Byliśmy jedynymi rowerzystami w pociągu przyroda w dużej mierze jest na szlaku turystycznym, gdzie
dzika i nietknięta ludzką ręką, on także nie jest u siebie, a co
– mówi Pędziwilk.
Potem wsiedli na siodełka. trzeba było przetrwać bez te- innego być w dziczy i wejść mu
Trasa w dużej mierze przebiega- lewizji, radia, a także telefonu prosto do domu.
Już w Beskidach, o dziwo
ła bezdrożami, często poprzez komórkowego. – Byliśmy skazani wyłącznie na siebie – wspo- w ciągu dnia, słychać było wygęste błoto czy środek rzeki.
– Na Osławie nie było mo- minają Juszczak i Pędziwilk. A cie wilków, dobiegające akurat
z kierunku, w jakim jechali.
stów i musieliśmy przejeżdżać bywało też niebezpiecznie…
- Chcieliśmy pójść na Natknęli się na żmije zygzaprzez brody. Czuło się wtedy
siłę nurtu i trzeba było dobrze skróty do źródła Sanu i zabłą- kowate i wygłodzonego lisa,
dziliśmy. Nie wiedzieć kiedy wysłuchiwali prawdziwych
prowadzić rower.
Zdarzały się też strome, znaleźliśmy się w środku... ptasich koncertów. Przyroda
wielokilometrowe podjazdy, niedźwiedziego legowiska. ujawniała przed nimi całe

Ukraiński obelisk informujący, że tu bije źródło Sanu, siódmej,
co do długości, rzeki w Polsce (444 km)

Nie ma mostu? Żaden
problem ...
swoje dzikie piękno.

Gościnność ludzi lasu

Na wyprawę rowerzyści
zabrali ze sobą namiot. Niepotrzebnie. Ani razu go nie
rozłożyli.
- Spaliśmy we wiatach i
górskich szałasach, na strychach, namiocie po pewnej
piwnej imprezie, a nawet w
siedzibie bieszczadzkich wypa-

Wiele traktów nie nadawało się do jazdy
smak – mówi pan Marek.
politycznych. – Miejsce i świaTrzeba było także uważać. domość tego, gdzie się znaj– Wprawdzie nie natknęliśmy dujemy, wprowadzały lekki
się na przemytników, którzy niepokój – mówi Juszczak.
często przekraczają zieloną
Wracając z Zakopanego
granicę, ale mimo to spaliśmy wybrali przejazd przez Słoz nożem i gazem w rękach. wację. W ten sposób uniknęli
Ostrożności nigdy za wiele ruchu na „zakopiance”. Przy
– mówią rowerzyści.
Wiśle spotkała ich ostatnia
wielka burza. Przemokły wtedy śpiwory, nawet sztormiak na
Świat Łemków
niewiele się zdał. Z Wisły drobez Łemków
Choć to Bieszczady ga do domu była już prosta.
– Zrobiliśmy jeszcze przykojarzą się jako dziki i
niezamieszkały teren, stanek na rynku w Żorach, gdzie
to Beskid Niski okazał nasza wyprawa zrobiła wrażesię być bardziej wylud- nie na tamtejszym dziennikarzu
radiowym, który zauważył, że
niony.
– Aż smutno było aktywnie spędzamy wolny czas
p a t r z e ć. M ija li ś m y – wspomina pan Marek.
miejscowości, które
tak na prawdę istnia- A może nad morze
- Były to jedne z najpiękły tylko na mapie. Na
miejscu znajdowaliśmy niejszych wakacji, jakie miaruiny, poprzewracane łem – zachwyca się pan Marek.
prawosławne krzyże – tylko – Naprawdę piękne chwile,
ślady niegdysiejszej bytności gdzie walczyło się z własnymi
Łemków. Czasem nawet nie słabościami oraz pogodą.
Podróżnicy są zdania, że
było człowieka, którego można
by zapytać o to, czy jesteśmy na rowerze można tamtejsze
już na miejscu, czy nie. Jedną tereny zwiedzić o wiele lepiej
z takich miejscowości była niż samochodem.
– Polecamy wszystkim!
Nieznajowa, gdzie znajduje się
studencka Chatka – wspomi- Niech spróbują swoich sił. My
sami do końca nie wiedzielinają Juszczak i Pędziwilk.
Jedną z nocy rowerzyści śmy, czy nam się uda. Dużo zaspędzili także w opuszczo- leży od nastawienia. Ale najnym więzieniu dla więźniów ważniejsze, że ani razu nawet
przez myśl nam nie przeszło,
by zrezygnować – dodają.
Pracownicy KWK „Szczygłowice” już planują kolejną
wyprawę. – Chcemy w przyszłym roku przejechać na rowerach wzdłuż polskiego wybrzeża
Bałtyku. Na pewno będzie to po
sezonie, ale kiedy morze będzie
jeszcze w miarę ciepłe. Może
zahaczymy też o wybrzeże w
innych krajach? – zastanawiają
się Pędziwilk i Juszczak, dla
których widocznie nie ma rzeczy niemożliwych.
Monika Pięciak
Foto: Archiwum
Marka Juszczaka
i Dominika Pędziwilka

Poranna toaleta w potoku
laczy węgla drzewnego - wyliczają miejsca noclegu. Podkreślają życzliwość spotkanych
ludzi, którzy zapraszali ich pod
swój dach.
– Urzekła nas gościnność
wypalaczy. Żyją w głuszy, z
dala od zgiełku i ludzi. Zapewne brakowało im kontaktu
z innymi, dlatego tak miło nas
przyjęli. Dostaliśmy materace
i koce do spania oraz coś,
co sprawiło nam największą
przyjemność – ciepłą herbatę z cytryną. Po tylu dniach
picia zimnej wody ze strumyków, herbata miała wyjątkowy

Nocleg u wypalaczy węgla drzewnego

