Piją na widoku
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Krywałd

Raj dla piratów
drogowych

Piją na widoku, piją wbrew
przepisom, nie wspominając
o dobrych obyczajach...

Przez prawie cztery
lata fotoradar stojący
przy ul. Michalskiego
był straszakiem na
narwanych kierowców
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Wykręcili
4000
kilometrów
str.
16

4000 km w 23 dni. Średnio 174 km dziennie. Dwóch śmiałków
- knurowianin Bogdan Iwaniuk i Ryszard Konopka z Myszkowa
- z rowerowego klubu PTTK M-2 wzięło udział w Rajdzie
Kolarskim „Dookoła Polski”
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Foto: KMP Gliwice

W poniedziałek miał miejsce tragiczny wypadek
na autostradzie A4. W wyniku zderzenia dwóch ciężarówek
zginął 57-letni mężczyzna

Gliwiczanie

chcą do Knurowa

str.
8

- Chcemy do Knurowa – mówią mieszkańcy ul. Parkowej w Gliwicach.
– Mielibyśmy wygodniej. Bliżej do urzędów i szpitala, szybciej dla
Policji, pogotowia i straży pożarnej. Jednak do pozytywnego finału
starań o przyłączenie mają równie daleko jak do centrum Gliwic...

Śmiertelny wypadek
na autostradzie
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chciał
popływać
po pijaku

KNURÓW

zabrzmią syreny

1 sierpnia (środa) o godz. 17 zostanie
przeprowadzony wojewódzki trening
sprawności syren alarmowych,
wykorzystywanych w systemie ostrzegania
i alarmowania ludności
Przez trzy minuty emitowany będzie dźwięk ciągły, oznaczający odwołanie alarmów: powietrznego i o skażeniach.
- Trening będzie również formą upamiętnienia obchodów 68. rocznicy
wybuchu powstania warszawskiego – mówi major Jarosław Wiewiura, kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów.
Test służy sprawdzeniu stanu technicznego systemu i nie jest ogłoszeniem żadnego zagrożenia.

gwiazdami

W sobotni wieczór funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji udali
się nad staw przy al. Piastów. Mundurowych wezwał wędkarz, który
– jak mówił - kilkakrotnie ratował
pijanego mężczyznę przed wpadnięciem do akwenu.
Na miejscu zastali 62-latka „pod
wpływem”, zanurzonego w wodzie
po klatkę piersiową. Wyciągnęli go
z topieli.
Według świadków pijany kilkakrotnie wpadał do wody. Niewiele
brakowało, by uderzył się w głowę,
co w jego stanie mogło skończyć się
tragicznie.
Na miejsce zostało wezwane
pogotowie ratunkowe. Mężczyznę
odwieziono do szpitala.

/bw/

/bw/

WILCZA

ogórkowe smaki

Ogórek jest bohaterem pikniku, który 15 sierpnia odbędzie się w Wilczy.
Już teraz Koła Gospodyń Wiejskich mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w
konkursie na „Ogórkowe smaki”. W czasie imprezy zostaną zeprezentowane
potrawy w dwóch kategoriach: zupa ogórkowa oraz ogórek pod każdą postacią.
Jury weźmie pod uwagę oczywiście smak, ale także oryginalność i estetykę
podania.
Formularz zgłoszeniowy (ze strony www.gok.pilchowice.pl) należy dostarczyć osobiście, drogą pocztową (ul. Świerczewskiego 1, Pilchowice) lub
elektroniczną (gokpilch@gmail.com) do 10 sierpnia.

jb

PRZYSZOWICE

KNURÓW

Co rusz piszemy o ludziach kradnących części dachów czy ogrodzenia
boisk. Tym razem złomiarze uderzyli
w Przyszowicach. 20 lipca około
godz. 20 nieznany sprawca skradł z
terenu budowy oczyszczalni ścieków
sporą ilość miedzianych kabli. Właściciel, firma budowlana, obliczył
straty na 25 tys. zł. Złodzieje wciąż
są poszukiwani.

W niedzielę, tuż po północy,
patrol Policji i Straży Miejskiej interweniował na terenie KWK Knurów,
gdzie doszło do kradzieży z włamaniem. Dochodzenie w sprawie podjęli funkcjonariusze knurowskiego
Komisariatu Policji.

na złom

Kradzież

/bw/

jb

Czy w Polsce broń powinna
być ogólnodostępna?
Edward Szulim z Wilczy:
− Absolutnie nie! To jest w
ogóle niepotrzebne i niebezpieczne. Człowiek w jednej
chwili jest poczytalny, a w innej coś mu odbija. Sam znam
dwóch mężczyzn, którzy w
amoku zastrzelili swoje żony.
A byli to porządni i szanowani ludzie. Nie wiadomo skąd
bierze się ta nagła agresja,
lepiej nie kusić losu, bo może
wydarzyć się tragedia.
Not. jb

GLIWICE

rowerem
przez świat

29 lipca o godz. 9 wyrusza z
gliwickiego rynku kolejna rowerowa
wyprawa ze Stowarzyszeniem Metamorfozy. Tym razem trasa będzie
biegła szlakiem pałaców i dworków.
Uczestnicy przemierzą ponad 70
km, odwiedzą m.in. Sośnicowice,
Pilchowice i Wilczę. Niezapomniane
emocje gwarantowane.

Tych wyrw już nie ma

dziury już
nie straszą

jb

- Są takie wyrwy, że koła można
urwać – przed tygodniem alarmował
nasz Czytelnik, mając na myśli ul.
Nieborowicką w Kuźni Nieborowskiej. Faktycznie, na drodze – stanowiącej obecnie objazd dla autobusów
jadących z Knurowa do Szczygłowic
- dziur nie brakowało.
Ale jest lepiej. W poniedziałek
drogowcy zadziałali. Uzupełnili
największe i najbardziej niebezpieczne ubytki w asfalcie. Droga
nadal mocno odbiega od ideału, ale
przynajmniej jazda nią nie jest już
tak ryzykowna.

KNURÓW

i po stole...

18 lipca o godz. 12.20 policja
przyjęła zgłoszenie o kradzieży.
Dotąd niezidentyfikowany sprawca
skradł z lokalu przy ul. Parkowej
drewniany stół i krzesła. Koszt to
około 350 zł. Złodziej jest nadal poszukiwany.

jb

26 lipca o godz. 21 na skwerze
przy Zamku Piastowskim odbędzie się projekcja przedstawienia
teatralnego „Kontrym”. Prezentacja
pod chmurkę to jeden z elementów
festiwalu „Ulicznicy”. Tegorocznym
projekcjom towarzyszy hasło: „Bo
ja, proszę Pana, nie chodzę na filmy
polskie”. Wstęp wolny.
jb

gierałtowice

dalej
nie pojadą

Gierałtowice dotknęła plaga
pijanych rowerzystów stwarzających
zagrożenie na drodze. Szczególnie
upodobali sobie ulicę Korfantego. Na
szczęście Policja czuwa. 18 lipca około godz. 18.25 patrol zatrzymał 49latka, miał 1 promil alkoholu, parę
minut później z jazdy po alkoholu
tłumaczył się inny rowerzysta − 57latek (2 promile alkoholu). 19 lipca o
godz. 18.30 Policja ukarała 56-latka,
który kierował rowerem, mając 3
promile. Wszystkim grozi utrata prawa jazdy, wysoki mandat albo nawet
rok pozbawienie wolności.

jb

KNURÓW

chrapka
na olej

Ulicę Dworcową upatrzyli sobie
złodzieje paliwa. 18 lipca o godz. 20.30
doszło do kolejnej kradzieży oleju
napędowego, tym razem z samochodu
marki Skania. Złodziej, przez nikogo
niezauważony, skradł ponad 150 litrów i następnie spokojnie się oddalił.
Kierowca feralnego pojazdu obliczył
straty na 850 zł.
jb

/bw/

Foto: Justyna Bajko

KNURÓW

www.biegiemprzezswiat.pl

Pobili się
GLIWICE

Dwaj zapaleni biegacze − Michał i
Kamil - postanowili przebiec całą
Polskę, by pomóc swojemu koledze
Jakubowi Piśmiennemu w walce z
rakiem. Planują pokonać 800 km w
20 dni Wyruszyli 10 lipca z Zakopanego, ich celem jest Hel. Chłopcy
codziennie przemierzają ponad 40
km, nie straszny im deszcz i zmęczenie. Codziennie opisują swoje
zmagania na stronie. Na każdym
etapie biegu można dołączyć do
zapaleńców i przebiec z nimi choć
kawał ek. Można też wespr zeć
akcję finansowo i wpłacić wybraną kwotę na konto walczącego z
chorobą Jakuba.

jb

2

sny o potędze

Spektakle uliczne to już tradycja
festiwalu „Ulicznicy”. Tym razem 28
lipca o godz. 21 w Parku Chopina
wystąpi z premierowym spektaklem
Teatr A. Przedstawienie pod tytułem „Giganci” opowiada o świecie
wyolbrzymionym, karmiącym się
człowieczym „snem o potędze”.
Zachwyca strona wizualna spektaklu: monumentalne układy choreograficzne, techniki akrobatyczne,
reżyseria świateł. Piosenki w sztuce
śpiewa Katarzyna Groniec. Wstęp
wolny.
jb

W niedzielne południe przed blokiem przy ul. Batorego pobili się dwaj
panowie. Awantura okazała się nader
bolesna dla jednego z nich. Konieczna
była interwencja pogotowia. Ratowników wezwała Straż Miejska.
/b/

KNURÓW

huczna „18”

Hucznie, lecz i zbyt głośno, świętowali uczestnicy „osiemnastki”
na terenie knurowskich ogródków
działkowych przy ul. Szpitalnej.
Skarga mieszkańców sprawiła, że na
miejsce zabawy udał się patrol Straży
Miejskiej i Policji. Skończyło się na
pouczeniu organizatora imprezy.

/bw/

Czasami, aby drzewa lepiej
rosły, trzeba je troc hę przyciąć.
Za parkingiem przy ul. Niepodległości
w ruch poszły mec haniczne
siekiery. Na
panach, balansującym na gałę
ziach, wysokość drzew nie robił
a wrażenia.
Nicz ym alpiniści wspinali się
na sam szcz yt. Po tych zabi
egac h kosmetycznych drzewa prezentują
się znac znie ładniej.

jb
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Chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe - niestety, ale
boleśnie przekonujemy się o tym każdego dnia

Przez 3 godziny ruch na
autostradzie był utrudniony

tragedia na a-4

śmiertelny wypadek
na autostradzie
Do wypadku doszło chwilę po
godzinie dziewiątej na trójpasmowym odcinku autostrady w kierunku
Wrocławia, kilkadziesiąt metrów
przed punktem poboru opłat na wysokości Bojkowa.
Kierowca ciężarówki wjechał
w naczepę pojazdu poprzedzającego. Uderzenie było tak silne, że
zmiażdżona została kabina kierow-

cy. 57-letni mężczyzna nie przeżył
wypadku.
- Drugiemu z kierowców nic się
nie stało. Był trzeźwy - informuje
komisarz Marek Słomski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Na miejscu wypadku przybyły
wszystkie służby, a ruch w kierunku
Wrocławia został wstrzymany.

DC

Policjanci ustalają, co było przyczyną wypadku
podziękowania

KNURÓW

KNURÓW

Piją na widoku

Przepadł

Piją na widoku, piją wbrew przepisom, nie
wspominając o dobrych obyczajach...
W poniedziałkow y wieczór
strażnicy miejscy udali się na ul.
Wilsona, gdzie – wedle zgłoszenia
– przed sklepem trzech mężczyzn
spożywało alkohol. Na miejscu zastali jednego pana, który faktycznie
łamał przepisy. Nie będzie wspominać spotkania z mundurowymi
zbyt dobrze – funkcjonariusze zapowiedzieli sporządzenie wniosku
o ukaranie do sądu w Gliwicach.
W czwartek, wczesnym popołudniem, mieszkańcy zgłosili podobną sprawę. Tym razem
przed sklepem przy ul. Lotników
panowie mieli popijać alkohol,
ale też załatwiać swoje potrzeby
fizjologiczne. Na miejscu patrol
Straży Miejskiej ukarał mandatem
jednego z mężczyzn.

- Kierowcy zmuszeni byli przez
godzinę stać w korku do czasu utorowania przejazdu, po czym puszczano ich pasem technicznym - mówi
Słomski.
Utrudnienia na drodze trwały do
godziny 12.30 do czasu odholowania
ciężarówki i uprzątnięcia autostrady z pozostałych na drodze części
pojazdu.

Foto: Archiwum KMP Gliwice

W poniedziałek miał miejsce tragiczny wypadek na autostradzie A4.
W wyniku zderzenia dwóch ciężarówek zginął 57-letni mężczyzna. Ruch
na autostradzie był mocno utrudniony, a na trasie tworzyły się korki

Tego samego dnia wieczorem
kamery monitoringu miejskiego
uchwyciły mężczyznę piwkującego na przystanku autobusowym
przy ul. Kosmonautów. Sporo go
kosztowała ta chwila przyjemności
– do ceny piwa musi doliczyć koszt
mandatu.
Nazajutrz wieczorem mandat
otrzymał k nurowianin spożywający alkohol przed jednym z
bloków przy ul. Kosmonautów.
W sobotę, tuż przed południem,
strażnicy miejscy przyłapali na
piciu alkoholu przed blokiem przy
ul. Kazimierza Wielkiego trzech
mężczyzn. Tym razem skończyło
się na pouczeniu.
/bw/

Parkingi przy alei Piastów w
Szczygłowicach nie należą do miejsc
szczególnie bezpiecznych. 18 lipca
o godz. 17 właściciel samochodu
marki Citroen C3 zauważył brak
pojazdu. Natychmiast zgłosił to
na Policję. Citroen był wart około
24 tys. złotych. Sprawcy pozostają
nieuchwytni.

Serdeczne podziękowanie
Lekarzom i Pielęgniarkom
z Oddziału Onkologicznego Szpitala Miejskiego
w Knurowie
za opiekę medyczną i wsparcie
ś. p . EUGENIUSZA KOŁODZIEJ
składa Żona z Córką

jb

KNURÓW

Kieszonkowiec

Na targowisku przy ul. Szpitalnej
łatwo o kieszonkowców. Tłum ludzi,
wąskie przejścia. Wystarczy chwila
nieuwagi. 18 lipca Policja otrzymała
zawiadomienie o kradzieży. Nieznany sprawca skradł mieszkance
Knurowa portfel, w którym były
m.in. dokumenty i pewna kwota
pieniędzy.

Serdeczne podziękowanie
wszystkim za złożone kondolencje,
słowa wsparcia,
okazaną pomoc i uczestnictwo w pogrzebie
ś. p .

EUGENIUSZA KOŁODZIEJ
składają
Żona z Córką

jb
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oznacz swój rower

Straż Miejska w Knurowie zachęca do znakowania swoich rowerów.
To zabezpieczenie przed kradzieżą. Strażnicy zapraszają w każdą środę
do swojej siedziby przy ul. Niepodległości 5 w godz. 15-18. Specjalnym
grawerem naniosą kod z liter i cyfr. Oprócz jednośladu koniecznie trzeba
zabrać dokument tożsamości i drugi, potwierdzający zakup roweru (np.
kartę gwarancyjną z numerem fabrycznym). Jeśli ktoś takich dokumentów
nie posiada, musi złożyć pisemne oświadczenie o czasie i miejscu nabycia
roweru oraz jego pochodzeniu.
Znakowanie jest bezpłatne.

/bw/

Foto: Marcin Ś.

nekrologi

Po jednej z ulew w czerwcu na skwerze
pojawiło się spore zalewisko. – Szkoda
drzewek – alarmowali nasi Czytelnicy

„Głos, do którego mieliśmy zaufanie, milczy.
Człowiek, który dla nas zawsze był otwarty,
nie żyje.
Obrazy z przeszłości płyną w naszych myślach.
Wspomnienie, to jedyne co nam zostało.”
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 21 lipca 2012 r.
odszedł od Nas

KNURÓW

drenaż na skwerze

KRYSTIAN CYPRYS
kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek.

- Teren pomiędzy al. Lipową a ul. Kapelanów Wojskowych po deszczu
zamienia się w jezioro, co nie służy dopiero co posadzonym tam
drzewom i roślinom – alarmował w czerwcu nasz Czytelnik, pan Marcin
Jego troską o dopiero co odnowiony zieleniec podzieliliśmy się z urzędnikami.
- Znamy ten problem – przyznała Ewa Szczypka,
naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich. Zapewniła,
że zostaną podjęte starania, by sytuacja wróciła do normy [o sprawie pisaliśmy w PL nr 25/2012 – dop. red.].

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się
27 lipca 2012 r. o godz. 10.00
w Kościele św. Cyryla i Metodego w Knurowie

Po rozważeniu kilku sposobów decyzja zapadła.
– Na skwerze zostanie wykonany drenaż – informuje
naczelnik Szczypka. – Chcemy uporać się z problemem.
To bardzo ładny zakątek Knurowa. Z biegiem czasu
jeszcze bardziej wypięknieje...

Pogrążeni w smutku
Żona, Synowie z Rodzinami

/bw/

zmarł Krystian cyPrys

rycerz Błogosławionej Bogarodzicy

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość
o śmierci

Znakomity rzemieślnik, wieloletni prezes Izby
Rzemieślniczej, nagrodzony najważniejszym
miejskim wyróżnieniem – Laurem Knurowa.
Komandor Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej
Bogarodzicy Krystian Cyprys został wezwany na
wieczną służbę Madonnie

4

powołanie Oddziału Wspólnoty
Rycerstwa Południowej Polski z
siedzibą w parafii pod wezwaniem
św ięt ych Cy r yla i Metodego w
Knurowie, skupiającego rycerzy z
kilkunastu krajów.
Przede wszystkim jednak Krystian Cyprys znany był powszechnie
jako człowiek szlachetny i dobrego
serca. Tak im też pozostanie we
wspomnieniach knurowian.
Cześć Jego Pamięci
nekrolog

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość
o śmierci
Ś.P.

KRYSTIANA CYPRYSA
laureata „Lauru Knurowa”.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurowa

KRYSTIANA CYPRYSA
laureata „Lauru Knurowa”.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składa
w imieniu Rady Miasta Knurów
Jan Trzęsiok
Przewodniczący Rady
podziękowania

Foto: Bogusław Wilk

Krystian Cyprys to w Knurowie
postać powszechnie znana i szanowana. Nie bez powodu. Zasłużył na
to całym swoim życiem.
Znakomity fachowiec - właściciel popularnego zakładu zegarmistrzowskiego. W 1996 r. wybrany
Rzemieślnikiem Roku – trudno o
lepszy dowód profesjonalizmu, bowiem tytuł przyznają cenieni specjaliści z branży. Przez wiele lat szefował Izbie Rzemieślniczej w Rybniku,
był wieloletnim wiceprezesem Izby
Rzemieślniczej w Katowicach.
Społecznik. Przez lata wspierający inicjatywy knurowskich oraz okolicznych organizacji i stowarzyszeń.
Laureat Lauru Knurowa. W 2005
r. Rada Miasta Knurów, doceniając
liczne zasługi, przyznała Krystianowi Cyprysowi najważniejsze miejskie wyróżnienie. Za wkład w rozwój
miasta i rozsławianie jego dobrego
imienia.
Osoba dużej wiary, potrafiąca
wznieść się ponad przyziemność
doczesności. Blisko zw ią za ny z
sanktuarium na Jasnej Górze. Był
komandorem Rycerstwa Orderu
Jasnogórskiej Bogarodzicy. To w
znacznej mierze jego zasługą jest

Ś.P.

Składamy szczere
i serdeczne podziękowania
wszystkim uczestniczącym w pogrzebie
naszego kochanego
Męża, Taty i Dziadka

śp.

Mieczysława ŁYKO

Dziękujemy za modlitwę, obecność,
a także wsparcie
w tych trudnych dla nas chwilach.
Najbliższa Rodzina
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KRyWałd. Raj dla PiRatóW dRoGoWych

Prędkość bez kontroli
Przez prawie cztery lata fotoradar stojący
przy ul. Michalskiego był straszakiem na
narwanych kierowców. Od pół roku nie jest.
Wiele wskazuje na to, że zostanie usunięty
Piratów drogowych żadne znaki nie skłonią do bezpiecznej
jazdy – przekonują ich tylko kary i mandaty

Na terenie województwa śląskiego
działać będą 23 fotoradary z sieci
GITD. W pobliżu Knurowa znajdą
się one w Paniówkach i Orzeszu.

Fotoradar pojawił się w Krywałdzie
pod koniec 2007 roku. Został postawiony w ramach programu „Prędkość kontrolowana”, realizowanego
przez Zarząd Dróg Powiatowych w
Gliwicach. Montaż kosztował ponad
22 tys. zł. 10 tys. wyłożył Knurów, a
resztę powiat gliwicki.

na PohyBel PiRatom

Nieprzypadkowo fotoradar stanął właśnie przy ruchliwej ulicy
Michalskiego, w pobliżu Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego.
– O poprawę bezpieczeństwa
zabiegał jeszcze mój poprzednik,
dyrektor Jan Kopeć – powiedziała Przeglądowi Barbara Iwanicka,
dyrektor Zespołu. - Pamiętam, że
przeprowadzaliśmy akcję liczenia
przejeżdżających samochodów To
była jakaś zawrotna ilość.
Choć przy szkole obowiązuje
ograniczenie prędkości do 40 km na
godzinę, piraci drogowi nie znali tam
umiaru. Fotoradar miał skutecznie
stonować porywczość niektórych
kierowców. I tak też było. Niestety,
do czasu.
Od przeszło pół roku fotoradar
jest swoistą wydmuszką: z pustą, bez
filmu, puszką. Ci, co nie wiedzą, że
to w istocie atrapa, jeszcze przed nim
przyhamują. Miejscowi śmigają obok
szkoły sporo ponad „czterdziestkę”.
Co się stało, że urządzenie poszło
w odstawkę? - To wynik zmienionych
przepisów, w myśl których fotoradary
są przekazywane Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego – wyjaśnia Jan Osman, dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Gliwicach.

nie chcą i już...

Problem w tym, że GITD nie
jest zainteresowany urządzeniem
w Krywałdzie. ZDP wyraził chęć
przekazania masztu fotoradaru wraz
z obudową na rzecz GITD („serce”
fotoradaru było wyposażeniem policyjnej drogówki, która wcześniej
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– przed zmianą przepisów – zajmowała się całą procedurą karania
drogowych piratów). Rozważał też
możliwość przerobienia masztu z
zasilania akumulatorowego (12V) na
zasilanie z sieci (230V), gdyż tylko
takie maszty są obsługiwane przez
GITD.Propozycja nie została jednak
przyjęta.
- Otrzymaliśmy pisemne potwierdzenie, że GITD nie przejmie
tego fotoradaru – rozwiewa nadzieje
Aleksandra Wielgosz, wicedyrektor
ZDP w Gliwicach.
Odmowa tłumaczona jest m.in.
ogromem pracy przy innych fotoradarach. GITD umieszcza je przy
bardziej uczęszczanych drogach. W
całym kraju GITD uruchomi 300 fotoradarów. W województwie śląskim
będzie ich 23. Najbliższy w Paniówkach na drodze krajowej 44.
- Co to jest ćwierć setki radarów...
To tyle co kot napłakał – macha
ręką starszy pan. Chwilę wcześniej
zaparkował auto przed ogrodzeniem
szkoły w Krywałdzie. – Tyle to doliczyłbym się w samym tylko Rybniku.
Ale to chyba tamtejszej straży miejskiej albo Policji.
Inną możliwością dopuszczaną
przez przepisy jest przejęcie fotoradaru właśnie przez jednostkę lokalną
– wówczas pieczę nad nim sprawowałaby straż miejska.
– Objęcie kontrolą tego odcinka
drogi jest jak najbardziej zasadne. Zlikwidowanie masztu przy Michalskiego może bulwersować mieszkańców
– przyznaje Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej w Knurowie. –
Jednak my nie dysponujemy sprzętem
stacjonarnym, który umożliwiałby
wykorzystanie tego masztu.

- Dobre i to, bo może jakiś przyjezdny przyhamuje zanim się zorientuje, że to niegroźny straszak – nasz
rozmówca z Krywałdu usiłuje doszukać się jakiegoś pozytywu.
Radar-wydmuszka nie może jednak stać przy drodze bez końca. Wedle przepisów nieczynne fotoradary
muszą być usunięte. Co się stanie z
nietanim przecież sprzętem? Przez
pewien czas może być przechowywany w którymś z magazynów ZDP.
– Przepisy się zmieniają. Może
doczeka lepszych czasów, gdy da się
wykorzystać, np. jako atrapa – mówi
dyrektor Osman. – Ostatecznie, jeśli
nic się nie zmieni, trafi na złom. Takie
urządzenia nie są długowieczne, ich
wartości użytkowe dewaluują się w
ciągu 3-5 lat.
W trosce o dzieci szkoła zatrudnia na etacie „pana STOP”. – Przeprowadza dzieci przez jezdnię – mówi
dyrektor Iwanicka.
Odblaskowe, wręcz bijące po
oczach, ubranie i czerwony lizak ze
znakiem „stop” nie gwarantują bezpieczeństwa.
– Bywa, że niejeden samochód
zatrzyma się ledwo pół metra przed
nim, bo nie zdąży wcześniej zahamować. Kiedy zniknie radar, będzie dużo
gorzej – obawia się Iwanicka.

Być jak
strażak Sam
Urząd Gminy
w Gierałtowicach
ogłasza przetarg
ofertowy na
sprzedaż samochodu
pożarniczego marki
Star
Pojazd służył straży pożarnej
przez 29 lat (data pierwszej rejestracji − 3.10.1983 r.), będąc świadkiem
wielu niebezpiecznych akcji. Teraz
odchodzi na zasłużoną emeryturę.
Samochód nie spełnia już wymagań
technicznych, ale zapewne pomoże
spełnić marzenie niejednego małego
i większego chłopca, aby choć na
chwilę poczuć się strażakiem. To
kwestia ceny. Cena wywoławcza to
1.800 zł (+23 % VAT).
Samochód można zobaczyć w garażu OSP Gierałtowice przy ul. Księdza Roboty 48. Oferty należy składać
do 31 lipca 2012 roku w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy Gierałtowice.
Właścicielem pojazdu zostanie
osoba, która zaoferuje najwyższą
cenę. Szczegóły na stronie: www.bip.
gieraltowice.pl.
jb

GieRałtoWice

zasłużeni dla
gminy
Znamy laureatów
tegorocznej edycji
wyróżnienia
„Zasłużony dla Gminy
Gierałtowice”

bw, mina

Foto: Bogusław Wilk

na lePSze czaSy czy na złom?

ZDP musi fotoradar przekazać
lub usunąć.
- Na razie, przynajmniej do końca
roku, go nie zdemontujemy – zapewnia wicedyrektor Wielgosz.

GieRałtoWice
Gdy W GaRażu PożaRniczy
StaR...

Niestety, nie wszyscy kierowcy
zasługują na podziękowania

Wyróżnienie w kategorii jednostek organizacyjnych otrzymali: Koło
Gospodyń Wiejskich Gierłatowice,
Ludow y Klub Sportow y Jedność
32 Przyszowice i Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Paniówkach. W
kategorii osób fizycznych statuetki
otrzymają: Joachim Bargiel - wójt
Gminy Gierałtowice, Maria Brosz
- ceniony lekarz - pediatra, Monika
Organiściok - pasjonatka Śląska,
twórczyni Izby Regionalnej − Izba
łod Starki oraz Edward Jan Pyka - autor m.in. książek o Przyszowicach.
jb
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aktualności
Knurów. Piesi kontra kierowcy – czy da się ich pogodzić...

„Baran” za kółkiem,
„idiota” na drodze

Wina i kara

− Pani, już 5 minut tak stoję i żaden nawet nie myśli się zatrzymać −
skarży się pani Teresa, próbując przedostać się na drugą stronę ulicy. −
Gdyby choć zwalniali, a tak strach nawet nogę wystawić. Syn kazał mi
sygnalizować wejście na pasy, to sygnalizuję, ale co mi po tym, skoro
kierowcy jadą jak jacyś książęta. Cała droga ich! − dodaje rozgoryczona

W zderzeniu z samochodem
pieszy jest prawie bez szans, dlatego
karę zazwyczaj ponosi kierujący
pojazdem. Gdy mamy do czynienia
z wykroczeniem i pieszy nie doznał
obrażeń, kierowca dostanie tylko
mandat do 500 zł lub grzywnę do
5000 zł. W przypadku wypadku −
więzienie, 3 lata bądź nawet 8 lat, gdy
skutek był śmiertelny. Nietrzeźwość
podwyższa karę o połowę.
Niestety, czasami to piesi są
winni kolizji.
− Staram się zatrzymać na przejściu, choć przyznam, że nie zawsze.
Piesi często sami dla siebie stanowią
zagrożenie. Np. ostatnio starsza pani
weszła mi prawie pod koła i to nie
było na pasach! Na mój krzyk, żeby
poszła na przejście, odpowiedziała,
że pasy są za daleko, a ją bolą nogi −
opowiada pan Edward.
Kiedy do potrącenia dochodzi na
pasach kara dla kierowcy jest mniej
lub bardziej oczywista. Co jednak w
przypadku, gdy wypadek ma miejsce poza pasami? Czy kierowca też
ponosi karę?
− Oczywiście! Kierowca musi w
każdych okolicznościach zachować
ostrożność (nie wszędzie są wyznaczone przejścia dla pieszych!). Pieszy
nie może jedynie wchodzić na jezdnię
bezpośrednio przed jadący pojazd
– nawet na oznakowanym przejściu!
− informuje Marek Słomski.
Zmniejszenie liczby wypadków
zależy od wielu czynników. Przede
wszystkim należy zachować czujność
i ostrożność.
− Wypadki to niestety składowa rozwoju motoryzacji. Ja jedynie
apeluję do kierowców, aby zwolnili!
Jeżdżąc wolniej, zmniejszamy zużycie
drogiego paliwa i mamy dużo większe
szanse na uniknięcie wypadków – nawet w sytuacjach, gdy pieszy wtargnie
nam na jezdnię w najmniej oczekiwanym momencie − mówi rzecznik.
Tylko wzajemny szacunek na
drodze i zmniejszenie prędkości
może poprawić stosunki między
pieszymi i kierowcami. W końcu
wszyscy są zainteresowani tym, by
wypadków było mniej i ludziom żyło
się bezpieczniej.
Justyna Bajko

Jeden z pacjentów szpitala, z wyraźną trudnością w chodzeniu, długo czekał na spokojne i bezpieczne przejście przez jezdnię. Pomimo
wyraźnych oznaczeń pasów i bliskości szpitala, chłopca minęło 8 samochodów i... nie zatrzymał się żaden

Los pieszych nie jest łatwy. W
porównaniu z sytuacją z krajach
zachodnich w Polsce dochodzi do
największej ilości wypadków z ich
udziałem. Według danych Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym,
Polska znajduje się na samym dole
listy bezpiecznych krajów. W latach 2001-2009 w kraju nad Wisłą
zanotowano jedną piątą wszystkich
śmiertelnych wypadków z udziałem
pieszych w Unii Europejskiej. Choć
obserwuje się spadek liczby takich
zdarzeń to jednak problem wciąż
jest aktualny.

Kto winny?

Tylko w tym roku w powiecie
gliwickim doszło do około 30 kolizji,
w których ucierpieli niezmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego.
Paradoksalnie do największej ilości
wypadków dochodzi na przejściach
dla pieszych. Chwila nieuwagi i
tragedia gotowa. Kto jest winny za


taki stan rzeczy? Piesi czy kierowcy?
Jakie popełniają błędy?
− Błędy pieszych to roztargnienie
i wchodzenie na jezdnię bez uprzedniego upewnienia się, czy przekroczenie jezdni będzie bezpieczne. Kolejny
błąd to wtargnięcia na jezdnię zza
przeszkody (np. stojący autobus
czy inny pojazd). Problemem są też
nietrzeźwi piesi, którzy zataczają się
pod nadjeżdżający samochód. Bywały w przeszłości wypadki, w których
kierowca jadący nocą nie zauważył
leżącego na jezdni pijanego do nieprzytomności pieszego! Kolejna sprawa: tereny wiejskie i słabo widoczni
piesi idący poboczami! − wyjaśnia
Marek Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.

Rajdowcy za kółkiem

Opinia ERBD nie pozostawia
złudzeń. Ponad 80 proc. polskich
kierowców nie przestrzega ograniczenia prędkości w miastach, a to
tam najczęściej dochodzi do kolizji
z pieszymi. Zresztą przykładów nie

trzeba szukać daleko. Wystarczy
wyjść na knurowskie ulice, by przekonać się, że czasami przejście na
drugą stronę to jak wejście na Mont
Everest. Trzeba mieć w yjątkowe
szczęście, by któryś z kierowców
zatrzymał się przed pasami, np. na
wysokości byłego domu kultury i
przy liceum na 1. Maja. Zdesperowani czekaniem piesi wchodzą na
pasy, licząc, że kierujący pojazdem
zauważy ich obecność, niestety czasami nie zauważa...
Psycholodzy podkreślają, że za
kierownicą jesteśmy zbyt zadufani,
przekonani o swojej nieomylności i
doskonałości. Wtedy zasady dobrego
wychowania przestają obowiązywać.
Coraz więcej kierowców traktuje
przepisy jako naruszenie ich wolności, popularne jest powiedzenie:
„Przepisy są po to, aby je łamać”.
Nie widzimy związku między ograniczeniem prędkości do 50 km/h a
bezpieczeństwem. Czujemy się na
drodze jak władcy, którzy sami sobie
ustalają reguły.

Uwaga jadę!

Wiele jednak zależy od punktu
widzenia. Będąc pieszym złorzeczymy na kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Jako
kierowcy nie wahamy się przyśpieszać i przeklinać na „idiotów” wchodzących nam pod koła. Stereotyp, że
to kobiety są złymi kierowcami nie
znajduje uzasadnienia w rzeczywistości. Według badań płeć piękna
jeździ ostrożniej, wolniej i bezpieczniej, bo nie ma potrzeby rywalizacji.
Dla wielu mężczyzn wyprzedzanie,
trąbienie, agresywne zachowanie
wynika z potrzeby sprawdzenia się,
zaznaczenia swojej męskiej dominacji nad resztą otoczenia. Wystarczy
wcisnąć gaz, by pokazać, kto tutaj
rządzi. Taka niedojrzałość emocjonalna i społeczna to niestety częsta
przyczyna potrąceń. Oczywiście za
taki stan rzeczy można obwiniać też
drogi (ich zły stan), brak autostrad.
Ale czy do wypadków dochodzi tylko
na dziurawych drogach?

Bitwa miast

Knurów
poległ
na głosy

Trwa wakacyjna bitwa miast
– zabawa portalu internetowego
gliwice.naszemiasto.pl i Dziennika Zachodniego. W pierwszej
rundzie rywalem Knurowa były
Tychy. Niestety dla knurowian,
więcej głosów zdobyło miasto
browarów i fabryki Fiata. 57 proc.
internautów zagłosowało za Tychami, 43 proc. za Knurowem.

/b/
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rozmaitości
Sylwetki. Ilona Kraśnicka

Poezja i dobroć…
i więcej nic

Gdyby spróbować zamknąć w słowach świat, ale tak by było
w nich słońce, by unosił się zapach porannej rosy, by każda
litera drżała od emocji. Gdyby spróbować marzyć, ale tak by
te marzenia się spełniały. Ilona Kraśnicka, knurowska poetka,
po raz pierwszy opowiada o swojej twórczości. Z lekkim
niepokojem, obawą przez krytyką

Liryka Ilony Kraśnickiej przesycona jest refleksją

cierpieniu, samotności i tęsknocie,
jeszcze większej podzielenie się
tym z innymi. W jednym z wierszy
czytamy: „Wierzyłam Twemu sercu,
choć serce nie kochało; Wierzyłam w
coś bez sensu, dziś nic mi nie zostało”.
Skruszała kategoria jednej prawdy
i jednego porządku. Na poziomie
emocjonalnym, logos nie dochodzi
do głosu. Ilona Kraśnicka rezygnuje
z anarchistycznych gestów, odrzuca
rewolucy jne zmienianie świata.
Ważniejsze jest ciche spotkanie z
drugim człowiekiem, wciąż oddalonym, wciąż niedostępnym. Pisze:
„Chcę mieć tysiące rąk (...), by objąć
ciebie całego”.
K ra śnick a ut rz y muje swoje
wiersze pomiędzy czymś znanym,
konkretnym a tajemnicą. To bycie
„pomiędzy” nie utrudnia odbioru,
wręcz przeciwnie ubogaca go. Poezja
broni przed zakusami kolektywnego
myślenia, wyrzuca poza bezpieczną
przestrzeń ugładzonych słów. Czytelnicy nieprzyzwyczajeni do mówienia wprost o swoich emocjach i
uczuciach, mogą poczuć się, czytając
wiersze knurowianki, trochę nieswojo. Siła tej poezji nie tkwi w formie, bo
można doszukać się pewnych usterek
technicznych, ale w autentyczności.
Ilona Kraśnicka w jednym ze swoich
ostatnich wierszy prosi: „Chcę znów
uwierzyć w siebie; Chcę poczuć, że
coś znaczę”. Życie bywa banalne. Nie
tylko przez codzienne wykonywanie
tych samych zmechanizowanych
czynność, bywa banalne także wtedy,
gdy człowiek staje w obliczu własnych
emocji. Poetka balansuje czasami na
granicy banału, utartych schematów,
ale wypełniając je silną emocjonalnością, nadaje im nowe znaczenie.

Knurowianka, nie mówi o sobie miała taką możliwość, nie mówiła
„poetka”. Raczej z pewną niepew- o wielkich domach z basenem, czy
nością opisuje swoje
byciu pełnosprawną.
wiersze, jakby nie do Chcę mieć tysiące rąk
Z uśmiechem odkońca przekonana, Chcę mieć tysiące ust
powiedziała: Chciaże mają one jakąkol- By objąć cię całego
łabym, żeby można
wiek wartość. Tworzy By całego całować cię móc
było liczyć na ludzi
odkąd pamięta:
bardziej niż teraz,
— Najpierw pi- Moje wargi na twych ustach
żeby nie byli tacy zasałam bajki, o kró- Moje dłonie na twym ciele...
kłamani.
lewnach i rycerzach.
Ilona Kraśnicka
Obowiązkowo musia- Może chcę za dużo
nie marzy o sławie,
ły się dobrze kończyć. Może chcę zbyt wiele
choć broni się przed
Pote m t wor zy ł am
byciem jedną z wielu,
piosenki, aż w koń- Lecz mam tylko jedne usta
utonięciem w tłumie
cu wiersze. Gdzieś ta Lecz mam tylko jedne ręce
szarych ludzi.
potrzeba pisania za- Dla ciebie to i tak zbyt dużo
— Całe życie bawsze we mnie tkwiła. I nie będzie Nic już więcej
łam się jednej rzeczy,
Bałam się, że te wierże będę anonimowa,
sze są nic nie warte,
choćby najmniejsze
trafiały więc prosto na dno szuflady zaistnienie sprawi, że poczuję, że
— opowiada.
coś byłam warta, że coś znaczyłam,
W końcu nadszedł czas odwagi, coś mi się udało. Że nie jestem takim
wiersze opuściły szufladę i przywę- człowiekiem, który się tylko urodził,
drowały prosto do redakcji Przeglą- przeżył i zmarł.
du. Dlaczego teraz?
Widzieć więcej
— Przebudowałam całe swoje Słowa bez granic
Ilona Kraśnicka to raczej poetżycie. Nie wiem, czy to dobrze. Pomyka życia niż słowa.
W i e r s z e I l ony
ślałam, że jeśli teraz nie pokażę tych Kraśnickiej należą Wierzyłam twoim słowom,
To dzięki swojej niewierszyków, to nigdy nie się odważę. do liryki refleksyjnej, lecz słowa twe kłamały.
zwykłej wrażliwości,
Teraz jest ten moment. Chcę realizo- miejscami intymnej. Wierzyłam twoim dłoniom, potraf i dostrzec w
wać to, o czym całe życie marzyłam K nu row i a n k a n ie lecz dłonie mnie nie chciały sprawach banalnych
- mówi knurowianka
jakąś nieuchw y tną
chowa się za słowami,
wartość. Cyprian Kadopuszcza czytelnika Wierzyłam twoim oczom,
mil Norwid pisał, że:
Nie być jedną z wielu
do swoich emocji i choć oczy miałeś zimne.
„Z rzeczy świata tego
Bycie poetą to nie tylko pisanie przeżyć. To spotkanie Patrzyłam w nie głęboko,
zostaną tylko dwie,
wierszy, to sposób postrzegania bywa zawstydzające, lecz ty wolałeś inne.
Dwie tylko: poezja
świata, pewna nadwrażliwość, zgoda opiera się na porozui dobroć... i w ięcej
na zranienie. Próba znalezienia spo- mieniu między poet- Wierzyłam twoim ustom,
nic...”. Jeśli mówił
sobu na wyjaśnienie słów „kocham” ką a czy telnikiem: gdy moje całowały.
prawdę, Ilona Kraśi „tęsknię” tak, by ustrzec się od „Ja wpuszczę cię do Wierzyłam twoim gustom,
nicka nie musi obaśmieszności i banału. Ilona Kraśnicka mojego świata, a ty że właśnie mnie wybrały.
wiać się o swoje przenależy do tego grona ludzi coraz rza- będziesz słuchał, nie
mijanie. Zostanie po
dziej spotykanych, którzy czynią ten krytykował”. Prze- Wierzyłam twemu sercu,
niej poezja i dobroć...
świat znośniejszym. Z pewną naiw- suwa punkt ciężkości choć serce nie kochało...
i więcej nic.
nością wierzy w ludzką dobroć, choć ze słów na to, co kryje
przyznaje, że życie nieraz dało jej w się poza nimi. Wiel- Wierzyłam w coś bez sensu.
Tekst & foto:
kość. Na pytanie, co chciałaby zmie- kiej odwagi wymaga Dziś nic mi nie zostało.
Justyna Bajko
nić w świecie, w swoim życiu, gdyby mówienie o swoim
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Knurów. Powstanie plac zabaw przy MSP nr 9

„Dziewiątka”
na zjeżdżalni

Najpierw z placów zabaw w ramach
rządowego programu „Radosna Szkoła”
cieszyli się uczniowie szkolnej „Jedynki”,
„Dwójki” i „Siódemki”. Jeszcze
w tym roku dołączą do nich dzieci
z „Dziewiątki”
Plac zabaw powstanie jesienią.
Obecnie trwają poszukiwania wykonawcy.
- Chcemy, by plac dla dzieci powstał jak najszybciej, ale zbiegły nam
się w czasie dwie inwestycje [budowa
pełnow ymiarowego boiska oraz
przebudowa dojazdu do MSP nr 9 przyp. red.], które mogą nieco opóźnić
rozpoczęcie prac związanych z budową placu zabaw - informuje Wojciech
Świerkosz, dyrektor Miejsk iego
Zespołu Jednostek Oświatowych. Pomimo tego plac zabaw powinien już
jesienią być gotowy i służyć dzieciom
przez kolejne lata.
Koszt inwestycji wyniesie około
230 tys. zł. Połowa tej sumy pochodzi z miejskiego budżetu, a druga to
dofinansowanie w ramach programu
„Radosna Szkoła”.
Nowe miejsce rekreacji będzie
przeznaczone dla najmłodszych dzieci z klas I-III. Plac zabaw będzie
zajmować 500 m 2 , z czego 290 m 2
pokryje nawierzchnia wykonana
w granulatu gumowego. Pozostała

część zostanie zagospodarowana
zielenią, którą wykonawca zobowiąże
się pielęgnować przez rok.
To kolejny plac zabaw w Knurowie utworzony w ramach „Radosnej
Szkoły”. Z trzech korzystają już
uczniowie Miejskich Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 7, a dołączą do nich
wkrótce dzieci z „Trójki” i „Dziewiątki”.
- Naturalnym ciągiem rzeczy wydaje się, by stworzyć place zabaw przy
szkołach nr 4 i 6 - wyjaśnia Świerkosz.
- Myślimy już o tym. Jeżeli tylko
będzie taka techniczna możliwość, w
przyszłym roku powinny powstać tam
kolejne place zabaw.
DC

Plac zabaw będzie zawierał następujące elementy: huśtawkę
p o dwójną , hu ś t awkę wago wą, zjeżdżalanie, równoważnię,
przeplotnie, trzy ławeczki piknikowe, tablicę informacyjną z regulaminem programu „Radosna
Szkoła” oraz kosze na śmieci.

ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Informacja dotycząca udzielania świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Knurów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, iż
z dniem 1 sierpnia 2012 r. przejmuje realizację zadania „Pomoc
materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Knurów”.
Formularze wniosków będą dostępne od dnia 20 sierpnia 2012 r.
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz za pośrednictwem Internetu na stronie http://knurow.bip.info.pl/ (Jednostki
organizacyjne/MOPS/Tablica ogłoszeń/2012)
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, wraz z dokumentami na rok szkolny 2012/2013 należy składać w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A.Koziełka 2,
pokój nr 2, Dział Świadczeń Rodzinnych (tel. 032 335-50-04) w
terminie:
20.08.2012 – 15.09.2012 – uczniowie
20.08.2012 – 15.10.2012 – słuchacze kolegiów
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KłoPotliwe Życie na sKraju miasta

gliwiczanie chcą do Knurowa

- Chcemy do Knurowa – mówią mieszkańcy ul. Parkowej w Gliwicach. – Mielibyśmy wygodniej.
Bliżej do urzędów i szpitala, szybciej dla Policji, pogotowia i straży pożarnej. Jednak do
pozytywnego finału starań o przyłączenie mają równie daleko jak do centrum Gliwic...
Knurów, końcówka ul. Wrzosowej. Po lewej stronie widać kilkanaście budynków. Potem pola – długo,
długo nic – i w oddali zabudowania
Bojkowa oraz, jeszcze dalej, gliwickie bloki.
- Trudno w to uwierzyć, ale
jesteśmy w Gliwicach – mówią
mieszkańcy nowo wybudowanych
domów wzdłuż drogi prostopadłej
do knurowskich ulic Wrzosowej,
Łubinowej i Jaśminowej. – Mieszkamy przy ul. Parkowej w granicach
administracyjnych miasta Gliwice.
Faktycznie, trudno w to uwierzyć. Ani śladu jakiejś tablicy informacyjnej. Chyba każdy byłby
przekonany, że znajduje się nadal w
Knurowie.
- Ja czuję się knurowianinem. Od
30 lat – przyznaje Tomasz Nowosielski. Wybudował się na obrzeżu
osiedla domków jednorodzinnych.
Tyle że już „za granicą”.
Wedle zamieszkania gliwiczanie
czują się związani z Knurowem.
- Nic dziwnego, jest po prostu
bliżej – mówi Helena Raczyńska.
Jej zdaniem spora odległość do
gliwickiego centrum bywa kłopot-

liwa. - Teraz, żeby załatwić nawet
najmniejszą sprawę, musimy jeździć
do Gliwic. Z kanalizacją jest też
problem. Służba zdrowia daleko.
Zanim pogotowie tu do nas z Gliwic
przyjedzie, mija sporo czasu.
Są też inne wady mieszkania na
rubieżach Gliwic.
- Goście nie potrafią do nas trafić. Zamiast na Parkową do Gliwic
jadą na Parkową w Szczygłowicach
– wyjaśnia Robert Nowosielski.
– Odwiedzający nas dziwią się, że
po drugiej stronie ulicy już jest inne
miasto. To przecież tylko kilka metrów stąd...
Mieszkańcy nowego osiedla
postanowili zaradzić sytuacji. W
2006 r. złożyli wniosek o zmianę
granicy knurowsko-gliwickiej tak,
by ich posesje znalazły się w obrębie
Knurowa. Ówczesna Rada Miasta
Knurów poparła wniosek, jednak
przepadł, bowiem sprzeciw wyraziła
gliwicka Rada Miejska.
W 2008 r. gliwiczanie - 27 osób
- z Parkowej złożyli kolejny wniosek o „zmianę terytorialną granic
miasta i włączenie nowych domów
do Knurowa”.

Uzasadniali go niekorzystnym
położeniem swoich domów, oddalonych od innych zabudowań
w Gliwicach. Argumentowali, że
znalezienie się w granicach Knurowa stanowiłoby gwarancję szybkiej
reakcji pogotowia, straży pożarnej,
a także „prawidłowego i szybkiego
dojazdu Policji, w przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze
przestępczym zagrażającym życiu
lub zdrowiu ludzkiemu”.
- Chcemy do Knurowa! – w
głosie Roberta Nowosielskiego nie
ma krzty wątpliwości. - Gliwice
nie dbają o te tereny, w zimę to
nawet odśnieżarkę widać rzadko.
Po knurowskiej stronie ciągle jakieś
remonty, a u nas? Nic! Nie znam
nikogo, kto chciałaby pozostać w
Gliwicach. Pod Knurowem byłoby
nam znacznie wygodniej, bliżej do
urzędów, do szpitala.
Początkowo wyglądało, że sprawa zakończy się po myśli wnioskujących. Prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz przyznał, że „nieruchomości położone przy ul. Parkowej
są w większym stopniu związane
komunikacyjnie i infrastrukturalnie

Gliwice, ulica Parkowa; mieszkańcy
osiedla czuja się bardziej związani
z Knurowem niż Gliwicami

z Knurowem niż z Gliwicami”. Zadeklarował podjęcie działań w celu
zmiany granic.
Potem sprawa się skomplikowała. Władze Gliwic poinformowały samorządowców z Knurowa,
że większość mieszkańców z ul.
Parkowej chce nadal pozostać po
gliwickiej stronie granicy, dlatego
też „władze miasta Gliwice nie mogą
wyrazić zgody na jej zmianę”.
Knurowski magistrat podjął
jeszcze jedną próbę wznowienia
procedury w tej sprawie. Przedstawił
kolejną propozycję przebiegu granicy. Jednak w ubiegłym tygodniu gliwicki samorząd podtrzymał swoje
stanowisko o nieprzystępowaniu do
administracyjnej korekty. Ale furtka
nie została zatrzaśnięta, lecz pozostała uchylona: - W przypadku uzy-

skania poparcia znaczącej większości
właścicieli (...) nieruchomości, możliwe będzie wznowienie rozmów na
temat przebiegu granicy – czytamy
w piśmie podpisanym przez Adama
Neumanna, wiceprezydenta Gliwic.
Innymi słowy: zainteresowani powinni przekonywać do swoich racji
samorząd w Gliwicach. Bez jego
aprobaty zmiany nie mają szans na
wprowadzenie. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, wszyscy – jak
jeden mąż – są za zmianą granic. Nie
tracą nadziei na pomyślny finał.
- Czekamy, aż nas w końcu
przyłączą do Knurowa – mówi
Adrianna Nicińska. – Może kiedyś
to się uda.
Bogusław Wilk, Justyna Bajko

Foto: Justyna Bajko

Być czy nie być (w Knurowie) – oto jest pytanie

W lutym 2008 r. mieszkańcy ul. Parkowej w Gliwicach złożyli wniosek o
„zmianę terytorialną granic miasta i włączenie nowych domów do Knurowa”.
Taką decyzję tłumaczyli niekorzystnym położeniem swoich domów, oddalonych od innych zabudowań w Gliwicach. Ich zdaniem znalezienie się w granicach Knurowa stanowiłoby gwarancję „prawidłowego i szybkiego dojazdu
Policji, w przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze przestępczym
zagrażającym życiu lub zdrowiu ludzkiemu”. To przeświadczenie odnieśli
też do szybkiej reakcji pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.
Poskarżyli się, że patrol z III Komisariatu Policji w Gliwicach potrzebuje na
dojazd do ich zakątka prawie pół godziny.
Przynależność do Knurowa dałaby im możliwość przyłączenia się do sieci
wodociągowej znajdującej się przy ul. Wrzosowej w Knurowie. To duże
ułatwienie, bowiem przyłączenie wody dostarczanej przez Gliwice jest
możliwe z oddalonej o kilka kilometrów ul. Rolników. „Stan epidemiologiczny wody w naszych studniach jest katastrofalny i może zagrozić życiu
ludzkiemu” – wręcz alarmowali gliwiczanie.
Pod wnioskiem podpisało się 27 osób.
W lipcu 2008 r. prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz w piśmie skierowanym do prezydenta Knurowa Adama Ramsa stwierdził, iż „miasto Gliwice
skłonne jest podjąć działania mające na celu zmianę przebiegu granicy
pomiędzy naszymi miastami”. Przyznał, że „nieruchomości położone przy
ul. Parkowej są w większym stopniu związane komunikacyjnie i infrastrukturalnie z Knurowem niż z Gliwicami”.
Poprosił przy tym o przedstawienie propozycji, obejmującej przyłączenie
tylko tych terenów, które są już wykorzystane pod cele mieszkaniowe
(lub takie są w planie zagospodarowania przestrzennego). Zauważył, że
po ewentualnej zmianie nieruchomość jednego z prywatnych właścicieli
może znaleźć się w dwóch miastach.
W kwietniu br. prezydent Frankiewicz zawiadomił, że gliwicki magistrat
zwrócił się pisemnie do wszystkich właścicieli, których nieruchomości
znajdują się w obszarze przewidzianym do włączenia w granice Knurowa, o
opinię. Większość właścicieli nie poparła propozycji zmiany granicy, dlatego
też „władze miasta Gliwice nie mogą wyrazić zgody na jej zmianę”.
W odpowiedzi zastępca prezydenta Knurowa Barbara Zwierzyńska poinformowała, iż „biorąc pod uwagę inicjatywę mieszkańców, których zainteresowanie jest nadal aktualne” Gmina Knurów przychyla się do wznowienia
procedury zmiany granic. „Zmiana granic poprawi ich warunki życia”
– podkreśla wiceprezydent Zwierzyńska.
W ubiegłym tygodniu władze Gliwic podtrzymały swoje stanowisko. Uzasadniły je m.in. niewielkim obszarem nieruchomości, które zostałyby
włączone do Knurowa, małą liczbą osób zainteresowanych zmianą i rozbieżnością zdań właścicieli nieruchomości w tej sprawie.

Chcemy przyłączenia do Knurowa! − zgodnie
podkreślają Małgorzata i Robert Nowosielscy
z córką Agatą
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KNURÓW

Prysznic mimo woli
Foto: Bogusław Wilk

Podczas deszczu na ul. Niepodległości tworzą się rozległe
rozlewiska – skarżą się kierowcy i piesi

Problem istnieje od kilku lat.
– Od ręki wymienię cztery miejsca,
gdzie powstają spore kałuże – mówi
knurowianin, mieszkający przy ul.
Niepodległości.
Największe rozlewisko tworzy się w rejonie warsztatu Auto
Bum. Kierowcy muszą zachować
szczególną ostrożność. Wjechanie
w wodę przy zbyt dużej prędkości
grozi utratą panowania nad autem.
– Teraz to i tak jest jako tako.
Przed kilkoma laty przejazd wyglądał niczym przeprawa przez rzekę,

bo pod wodą było prawie 50 metrów
drogi – mówi pan Stanisław, kierowca
niedużego vana. – Potem coś tu naprawiono, bo już nie jest tak źle. Ale
i tak trzeba uważać, żeby nie zrobić
krzywdy sobie ani komuś innemu.
- Raz dałam się zlać od stóp do
głów – przyznaje nam się Joanna.
Nastolatkę złapał deszcz, gdy wracała od koleżanki. – Zamyśliłam
się, w ogóle nie zwróciłam uwagi na
kałużę. Kierowca auta też nie, bo
zrobił mi prysznic jakich mało...
Powodem zalewisk są defor-

macje jezdni. Na to największe, powstające przy warsztacie, wpływ ma
ukształtowanie terenu. To najniższy
punkt, woda spływa, a studzienki
nie wyrabiają z jej odbiorem.
– Problem jest nam znany, zgłosiliśmy go do właściciela drogi,
czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach – usłyszeliśmy w
knurowskim Urzędzie Miasta – w
Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska.
/bw/

ogłoszenie własne wydawcy

Projekt „Animatornia – No To Gramy!!!” jest realizowany ze środków Komisji Europejskiej z programu „Młodzież w działaniu”. Jego celem jest szeroko rozumiana integracja młodzieży reprezentującej różne formy muzyczne – rock, jazz, fanki, rap, folk,
muzyka klasyczna. Grupa Animatornia, złożona ze studentów Akademii Muzycznej i
szkół muzycznych, stworzy band akompaniujący solistom różnych stylów. Koncert
finałowy projektu odbędzie się w listopadzie 2012 r.
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Knurów. nowy ProjeKt za unijne Pieniądze

informacja własna wydawcy

GLIWICE

dzieci, nauczymy was Festyn
Od września rusza nowy projekt,
przygotowany przez Miejski Zespół
Jednostek Oświatowych w Knurowie
− „Koleżanko i Kolego, nauczymy Was
wszystkiego!”
Standardowa klasa I liczy obecnie średnio 23 dzieci. Uczniowie
różnią się pod wieloma względami.
Część skarży się na kłopoty zdrowotne, ktoś sepleni, inny nie radzi
sobie z pisaniem i czytaniem. Celem
nowego projektu jest indy widualizacja procesu nauczania, czyli
dostosowanie programu edukacji
do uczniów.
− Od nowego roku szkolnego planujemy zorganizowanie zajęć dodatkowych, zgodnych z potrzebami najmłodszych. Programem obejmiemy
około 500 dzieci ze wszystkich knurowskich szkół podstawowych z klas
I-III − informuje Agnieszka Huczek
z MZJOś. − Każde dziecko zostanie
z osobna zdiagnozowane i przydzielone do odpowiedniej grupy.
Dzieci będą mogły skorzystać
m.in. z zajęć logopedycznych, zajęć
dla dzieci zagrożonych ryzykiem
dysleksji, urozmaiconych zajęć ar-

tystycznych, socjoterapeutycznych,
gimnastyki korekcyjnej, zajęć dla
dzieci szczególnie uzdolnionych
oraz tych, które w ykazują braki
w różnych dziedzinach.
− Dzieci będą uczyły się w niewielkich, 2-8 osobowych, grupach.
C ałość k osz tów proje ktu , czyli
495 868 zł, zostanie sfinansowana
przez Unię Europejską z ramach Europejskiego Funduszu Społecznego −
mówi Agnieszka Huczek
Na początku września rusza
rekrutacja dzieci. Wcześniej, w wyniku przetargu, zostaną wyłonieni
prowadzący zajęcia.
− Oprócz sfinansowania zajęć
dodatkowych planujemy także zakup
pomocy dydaktycznych (płyty, programy edukacyjne, książki, słowniki)
oraz sprzętu multimedialnego (komputery, tablice multimedialne, zestawy interaktywne, notebook, ekran
elektryczny) − dodaje Huczek.
jb

Przyjaciół
zwierząt

5 sierpnia (niedziela)
Fundacja na rzecz
Ochrony Praw Zwierząt
„Animal Time” we
współpracy z grupą
miłośników kolarstwa
z Gliwic zaprasza na
Festyn Przyjaciół
Zwierząt

Impreza na Placu Krakowskim
rozpocznie się o godz. 10.
W programie m.in. pokaz psich
sportowców, prezentacja talentów
i w ybory najsympatyczniejszego
kundelka. W międzyczasie będzie
można skorzystać z kącików porad,
m.in. psiego fryzjera czy zoopsychologa oraz zrobić sobie zdjęcie ze
swoim pupilem. Dodatkowo podczas
festynu istnieje możliwość adopcji
bezdomnego psiaka lub udzielenia
fundacji wsparcia finansowego.
Dzień wcześniej o godz. 12 rusza
„Gliwicki maraton na dwa koła i
cztery łapy”. Miłośnicy kolarstwa w
ciągu 24 godz. planują przemierzyć
550 km.

jb

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

Krystian tomaszek z czerwionki
ur. 13.07.2012 r., 3280 g, 53 cm

nikodem wójcicki z Knurowa

ur. 16.07.2012 r., 3430 g, 51 cm

jakub drewniok z Przyszowic

ur. 19.07.2012 r., 3950 g, 55 cm

0

milena mrozik ze stanicy

ur. 15.07.2012 r., 3540 g, 54 cm

marek goldmann z wilczy

ur. 17.07.2012 r., 3080 g, 52 cm

nina Balon z nieborowic

ur. 20.07.25012 r., 3250 g, 54 cm

malwina Pudło z Knurowa

ur. 15.07.2012 r., 3140 g, 53 cm

ramona hymon z Knurowa

ur. 17.07.2012 r., 3300 g, 53 cm

jakub Korba z Kamienia

ur. 20.07.2012 r., 2500 g, 51 cm

hanna Bil z gliwic

ur. 16.07.2012 r., 2800 g, 49 cm

agata jóźwik z Knurowa

ur. 17.07.2012 r., 4450 g, 59 cm

jakub Kamiński z leszczyn

ur. 21.07.2012 r., 3600 g, 53 cm

Bartosz stachyra z gliwic

ur. 16.07.2012 r., 3300 g, 53 cm

helena szczęch z Knurowa

ur. 18.07.2012 r., 3100 g, 52 cm

Karol Banasik z szałszy

ur. 22.07.2012 r., 2460 g, 47 cm

Przegląd Lokalny Nr 30 (1012) 26 lipca 2012 roku

rozrywka

ROZRYWKA nr 30/2012 - 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 Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr 28/2012 brzmiało: „Kwartał ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje
Mateusz Wiśniewski. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
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„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Od września cyfrowe
kino w Knurowie!
Ze względu na zbliżającą
się przerwę wakacyjną
oraz rozpoczynające się
w połowie sierpnia prace
związane z cyfryzacją,
Kino Scena Kultura będzie nieczynne do końca
wakacji.

Cierpliwość kinomanów
zostanie jednak nagrodzona, ponieważ już od
września w knurowskim
kinie filmy będą wyświetlane w nowej, cyfrowej
technologii.

DC

www.kinoscenakultura.pl

Knurów. udany festyn na kręgu

Ależ Agnieszka
ma głos!

Agnieszka Świętochowska
może pochwalić się pięknym
i donośnym głosem

Agnieszka Świętochowska wygrała
konkurs na najbardziej... donośny głos.
Daleko też niosą się wieści o dobrej
zabawie na kręgu, bo rodzinne festyny
dorobiły się wielu wiernych uczestników
Ogromną frajdę mają dzieci. Gry,
konkursy i zabawy – oczywiście z
nagrodami – to doskonały wabik
dla najmłodszych. Nic dziwnego, że
chętnie uczestniczą w przygotowanych dlań atrakcjach.
- My, dorośli, mamy ogromną
satysfakcję, gdy widzimy uśmiechnięte i rozbawione pociechy – mówi
Marian Gruszka, pomysłodawca
wakacyjnych festynów na kręgu przy
ul. 1 Maja.
Sporo uczestników i liczną pub-

liczność zebrał dość niezwykły konkurs dla dzieci – na najbardziej
donośny głos. Wygrała go Agnieszka
Świętochowska.
Dzieci mają uciechę, ale dorośli
też nie narzekają. Przeciwnie – bawią
się znakomicie. Zwłaszcza wieczorem, gdy ruszają w tany. Parkiet na
kręgu rzadko świeci pustkami.
Festyn zorganizowało Centrum
Kultury w Knurowie przy wsparciu
Baru Restauracyjnego „Gwarek”.
/b/

Foto: Marian Gruszka

Festyny na kręgu obfitują w atrakcje dla najmłodszych

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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ogłoszenia
Trzypokojowe sprzedam. Tel. 512 393 052
www.nieruchomosciknurow.pl

Handel i Usługi

30/12

Wynajmę lokale na działalność.
Tel. 512 393 052 www.as.silesia.pl

Malowanie. Montaż kominków.
www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

1-51/52/12

Ocieplanie domów. Gładzie, malowanie,
sufity podwieszane, ścianki, przebudowy,
adaptacja poddaszy starych i nowych, ankrowanie, remonty. Tel. 602 407 190

29-33/12

Potrzebujesz gotówki – zadzwoń: kredyty,
konsolidacje. Tel. 537 016 688

27-30/12

Projektowanie wnętrz. Tel. 666 852 100

27-30/12

Atrakcyjna pożyczka od 1000 zł do 6000 zł
bez sprawdzania BIKu, minimum formalności. Tel. 698 036 547

29-32/12

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569
15-44/12

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
1/12-odw.

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

26-35/12

30/12

Wynajmę mieszkanie 75 m2 w domku jednorodzinnym. Tel. 501 008 959, 797 293 230

30-31/12

Wynajmę od października nieduży dom z garażem i ogrodem. Tel. 0049 6251680583

29-32/12

28-31/12

SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy w charakterze niani
lub opiekunki. Tel. 793 953 727

27-30/12

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

25-30/12

Kupię Matisa, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

27-30/12

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

1/12-odw.

Sprzedam Opel Vectra B 1999 r. kupiony w
autosalonie, bezwypadkowy, garażowany,
119000 km przebiegu, 1600 cm3, benzyna,
klimatyzacja, elektryczne szyby, pierwszy
właściciel (niepalący). Stan (bardzo) dobry.
Tel. 601 974 568
30/12

INFORMACJA

27-30/12

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

1/12-odw.

25-30/12

Emerytka szuka pracy. Sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

1/12-odw.

Transport, cały kraj do 1,5T.
Tel. 666 852 100

MOTORYZACJA

Zamienię mieszkanie, 63 m 2, Gliwice na
Knurów. Tel. 660 821 984

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Dyrektor MOSiR Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2, w terminie od 25.07.2012 r. do
16.08.2012 r. wykazu lokali użytkowych – pomieszczeń biurowych,
przy Górniczej 2, przeznaczonych do oddania w najem na okres
trzech lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Szukam pracy – pomoc domowa, sprzątanie mieszkań, domów. Tel. 501 385 666
19-43/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

1-48/12

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

28-35/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

1/12-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
1/12-odw.

Dachy, ciesielstwo, dekarstwo, papy termozgrzewalne, gont, blachy. Profesjonalna
firma z tradycjami. Tel. 693 197 539

2-odw.

TYNKI ŻWIROWE (myte kwasem), ocieplenia. Tel. 607 991 043; www.alojzypiela.za.pl

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

30-32/12

1/12-odw.

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

Szukam pracy w budownictwie lub inne. Tel.
32 236 84 02

1/12-odw.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remonty bieżące.
Tel. 664 455 253
9/12-odw.

30-33/12

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

27-51/52/12

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Czteropokojowe, po kapitalnym remoncie.
Sprzedam. Tel. 512 393 052 www.nieruchomosciknurow.pl
30/12

Do wynajęcia kawalerka, 36 m2 w Knurowie.
Tel. 535 530 735
29-30/12

Do wynajęcia lokal handlowy – sklep. Knurów – centrum Merkury. Tel. 515 344 855,
509 441 515
30/12

DREWNO kominkowe, usługi transportowe,
stemple. Tel. 603 198 006

28-35/12

Do wynajęcia mieszkanie 36 m 2, osiedle
1000-lecia, częściowo umeblowane.
Tel. 513 013 763

29-31/12

Dom wolnostojący Pilchowice 110 m2, działka 2800 m2, 295 000 zł. Biuro M3.
Tel. 534 130 534
30/12

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl
1/12-odw.

Gierałtowice, do wynajęcia lokal o pow. 120
m2, na działalność lub do zamieszkania, I
piętro. Tel. 512 393 052 www.as.silesia.pl
30/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m , parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking.
Tel. 32 236 03 34, 505 701 587
2

29-30/12

Ładne, dwupokojowe sprzedam.
Tel. 512 393 052 www.as.silesia.pl

30/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22, 512 393 052
knurow@as.silesia.pl

30/12

Sprzedam dom 320 m2, działka 1500 m2
w Knurowie, w dobrej cenie.
Tel. 512 292 478
Kafelkowanie, remonty, montaż kominków.
Tel. 781 020 414

26-35/12

21-40/12

Sprzedam mieszkanie 2 pokoje z kuchnią, II
piętro, przy ul. Mieszka I. Tel. 507 845 581

Kompleksowe remonty, łazienki z projektem
i materiałem, gwarantowana jakość. Tel.
666 852 100, kuchnie i szafy na wymiar.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, po kapitalnym remoncie. Tel. 606 735 829

KREDYTY ODDŁUŻENIOWE OD 50.000
RATA 889 zł. Tel. 32 271 06 05, 32 423 56 17

Sprzedam mieszkanie 48 m2.
Tel. 880 749 457

29-32/12

28-31/12

25-32/12

26-30/12

30-32/12

Sprzedam mieszkanie M-5, zmodernizowane, w Knurowie, ul. Kosmonautów 20.
Tel. 502 405 160

30-31/12
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informacja własna

11–odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka lub osoby starszej (doświadczenie, cer tyfikat, dyspozycyjna). Tel.
501 385 666
19-43/12

Dam pracę
Firma z Nieborowic zatrudni pracowników
produkcyjnych. Tel. 32 335 51 00

29-30/12

Manpower Gliwice poszukuje kandydatów
na stanowisko Ślusarz, Elektromonter
– praca na terenie Gliwic. Szczegóły pod
nr tel. 32 337 31 31 lub 32 337 31 30 lub
gliwice.bialejbramy@manpower.pl
30/12

Masz biuro kredytowe, zadzwoń. Poszukujemy do współpracy przy sprzedaży
produktów finansowych, wysokie prowizje.
Tel. 795 531 790

29-32/12

Praca w ochronie, okolice Gliwic, dla osób
posiadających stopień niepełnosprawności
umiarkowany, bez praw emerytalnych. Tel.
32 762 14 50

27-30/12

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami do 1 kV. Tel. 693 347 980

28-31/12

Zlecę malowanie w Pawłowicach. Tel.
513 166 943

30-31/12

ZDROWIE I URODA

Pławniowice

Chłopak z Sosnowca na 110 lat
Wolny czas i s łoneczna pogoda podczas wakacji
sprzyjają organizacji koncertów na świeżym powietrzu.
Z podobnego założenia wychodzi Zespół PałacowoParkowy w Płaniowiwcach organizując kolejną imprezę
z cyklu „Pałacowe Lato Muzyczne”
Koncert odbędzie się w niedzielę
(29 lipca). Tym razem do wspólnej
zabawy zaproszą Joanna Wojnowska
i Mieczysław Błaszczyk z zespołem
instrumentalnym pod kierunkiem
Adama Mazonia.
Podczas koncertu „Chłopak z
Sosnowca na 110 rocznicę urodzin”
będzie można usłyszeć utwory z
repertuaru Jana Kiepury i jego żony
Marty Eggerth.

Imprezę honorowym patronatem
objęli: biskup gliwicki Jan Kopiec,
starosta gliwicki Michał Nieszporek
oraz wójt gminy Rudziniec Krzysztof
Obrzut. Projekt jest dofinansowany
ze środków budżetu Powiatu Gliwickiego oraz Gminy Rudziniec.
Początek o godzinie 20 na Dziedzińcu Maryjnym Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach.
DC
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Knurów. Nowa hala w „Paderku” prawie gotowa

Licealiści zagrają u siebie
Foto: Dawid Ciepliński

Trwająca od dwóch lat budowa nowej hali finiszuje. Obiekt sprawia spore
wrażenie. Radykalnie poprawi bazę sportową liceum. Oficjalne otwarcie
zaplanowano na 8 października

Nowy obiekt z pewnnością spodoba się licealistom

R. Dziubliński, D. Sterczek, K.
Ferenstein (IPA Knurów).
Tritech – TKKF Intermarché
1:9 (1:3)
G. Górka – T. Michalski 2, P.
Kośmider 2, P. Jędrzejczak 2,
Ł. Michalski, P. Bodzioch, M.
Michalak.
Black&Decker – Team Stalmet 7:7 (5:4)
W. Kalkowski 2, S. Szlachta
2, R. Szwed 2, K. Nowak – A.
Niewiedział 4, D. Flis 3; żółta kartka: D. Kraska (Team
Stalmet).
LineTrans – TKKF Apteka
Św. Barbary 4:5 (1:2)
A. Cnota, G. Cuber, D. Szymański, M. Skoczylas – P.
Rolnik 3, Masarczyk, Lubczyk;
żółte kartki: G. Cuber (LineTrans) – D. Skorupski (TKKF
Apteka Św. Barbary).

Foto: Wojciech Górka

Mistral – Mati Vet FC 3:7
(2:4)
D. Lewandowski 2, M. Steiman
– P. Tomecki 3, D. Kajzer 2, M.
Kubicki, G. Tomecki.
Vibovit –Pamar 6:13 (1:6)
M. Bagiński 2, K. Paczkowski,
B. Poręba, A. Zabłocki, Ł. Pilc
– M. Rozumek 4, D. Wieliczko
3, W. Kempa 3, D. Dybcio, Ł.
Winiarczyk, Ł. Spórna.
żółta kartka: D. Dybcio (Pamar).
Wojtrans – IPA Knurów 5:4
(3:1)
Ł. Adamski 3, P. Kowal, T.
Guliński – K. Ferenstein, R.
Dziubliński, K. Kwietniewski,
D. Krukowski; żółte kartki: Ł.
Kruszkiewicz, S. Brodziński
(Wojtrans), K. Kwietniewski,

DC
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Wojtrans Knurów
LineTrans
Mistral
TKKF Apteka Św.
10.
Barbary
11. Black&Decker
12. IPA Knurów
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W akcji Team Stalmet i Tritech

Knurów

Drugie Grand Prix dla Hanaka i Konska
W drugim turnieju siatkarskiego Grand Prix organizowanego przez Miejsk i
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie triumfowała para
w składzie Marcin Hanak i
Michał Konsek reprezentująca Czerwionkę-Leszczyny.
Okazała się ona zdecydowanie
najlepsza nie tracąc w całym
turnieju nawet seta.
Prowadzenie w klasyfikacji ogólnej utrzymała para
Michał Gierzok i Sebastian
Mokszan.
WJ

Liga letnia, ale pod bramkami bywa wręcz goraco...

M
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Wyniki:
Sz y mu ra /Ł ostow ieck i G i e r z o k / M o k s z a n – 1: 2

21:17/17:21/3:15, Konsek/Hanak – Nowosielski/Nowosielski 2:0 21:12/21:10, Nowosielski/Nowosielski – Szymura/Łostowiecki 0:2 3:21/5:21,
Konsek/Hanak – Gierzok/
Mokszan 2:0 21:15/21:16, Szymura/Łostowiecki – Konsek/
Hanak 0:2 13:21/11:21, Nowosielski/ Nowosielski - Gierzok/
Mokszan 0:2 8:21/10:21.
Klasyfikacja:
1. Michał Konsek /Marcin
Hanak, 2. Michał Gierzok/
Sebastian Mokszan, 3. Michał
Szymura/Piotr Łostowiecki,
4. Jakub Nowosielski/Michał
Nowosielski.

Punktacja Grand Prix:
1. Michał Gierzok i Sebastian
Mokszan – po 27 pkt., 2. Jakub
Nowosielski i Michał Nowosielski – 20 pkt., 3. Marcin Hanak i Michał Konsek – 15 pkt.,

Foto: Zbigniew Rabczewski/MOSiR Knurów

Letnia Liga Orlika

Wyniki 9. kolejki,
23.7.2012.

minacyjna - mówi dyrektor
Gumienny. Szkoła zapowiada
dalsze inwestycje. - Powstanie
hali to pierwszy etap poprawy
bazy sportowej liceum. Na
kolejny będzie się składać wybudowanie boisk zewnętrznych
ze sztuczną nawierzchnią do
lekkiej atletyki i gier zespołowych - informuje dyrektor Gumienny. - Przygotowujemy się
również do globalnego remontu
Technikum nr 1 w Knurowie.
Wartość księgowa nowego
obiektu to 3,7 mln zł.

w ybudowano również salę
fitness i siłownię, lokując je
powyżej głównej sali.
Obiekt będzie otwarty.
Będą mogli z niego korzystać
nie tylko uczniowie, ale i pozostali mieszkańcy. Zasady
wynajmu hali zostanę wkrótce
ustalone.
Liceum będzie teraz wyposażone w dwie sale gimnastyczne. - Mała sala dalej
będzie używana, np. do gry w
ping-ponga, do zajęć z akrobatyki, ale też do szkolnych
uroczystości i jako sala egza-

Foto: Wojciech Górka

Robot y s ą na f i n isz u .
– Prowadzimy już ostatnie
prace wykończeniowe. Czekamy na odbiór hali przez odpowiednie służby, m.in. sanepid i
Straż Pożarną - mówi Dorota
Gumienny, dyrektor Zespołu
Szkół im I.J. Paderewskiego.
– Chcemy, żeby uczniowie w
nadchodzącym roku szkolnym
rozpoczęli zajęcia wychowania
fizycznego już na nowej sali.
Oprócz hali sportowej, na
której wyznaczono boiska do
siatkówki, futsalu, koszykówki, piłki ręcznej oraz tenisa,

4. Łukasz Karliński, Patryk
Karliński, Michał Szymura i
Piotr Łostowiecki – wszyscy
po 10 pkt., 5. Dominik Bartoszewicz i Mikołaj Nowakowski
– 8 pkt.
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sport

WJ

Klasyfikacja III turnieju: 1.
Krzysztof Legieżyński/ Miłosz
Kowalik, 2. Miłosz Janiszewski/ Tomasz Partyka, 3. Maciej
Piszczek, Kamil Mikołajczak,
4. Marcin Puc/ Marcin Kuczera.
Punktacja Grand Prix: 1.
Marcin Puc i Marcin Kuczera

Knurowianin mistrzem

Maciej Jaśkiewicz wrócił
do Knurowa ze złotym
medalem mistrzostw
Europy
Foto: Zbigniew Robaczewski

W trzecim turnieju koszykówki rozegranym na terenie
Orlika spotkały się 4 pary.
Zw yciężył team tworzony
przez Krzysztofa Legieżyńskiego i Miłosza Kowalika.
Tryumfatorzy powtórzyli swój
wynik sprzed tygodnia.
Dzięki tym zwycięstwom
Legieżyński i Kowalik zbliżyli
się do Marcina Puca i Marcina
Kuczery, którzy prowadzą w
klasyfikacji generalnej. Do
prowadzenia brakuje im już
tylko 5 pkt.
O tym, kto wygra całe zawody, dowiemy sie 1 sierpnia.
Tego dnia knurowski Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
zaplanował turniej finałowy.

Foto: MOSi\R Knurów

Legieżyński i Kowalik
wygrywają po raz drugi

Wyciskanie sztangi

Foto: prywatne archiwum

Koszykówka

– 35 pkt., 2. Krzysztof Legieżyński i Miłosz Kowalik
– 30 pkt., 3. Jakub Podgórski,
Michał Bielcki, Michał Janiszewski i Tomasz Partyka – 12
pkt., 4. Paweł Szkatuła, Mateusz Tomczyk, Maciej Piszczek
i Kamil Mikołajczak – 10 pkt.,
5. Sławomir Kaźmierczak i
Miłosz Dąbrowski – 8 pkt.,
6. Łukasz Bułka i Dominik
Wojciechowski – 6 pkt.

Przed kilkoma tygodniami informowaliśmy na naszych łamach o mistrzostwie
Europy wywalczonym przez
Zbigniewa Gulajskiego. Zawodnik UKS Eugen Knurów
cenne trofeum wywalczył w
austriackim Horn, gdzie na
najwyższym stopniu podium
stanął też Maciej Jaśkiewicz.
Mieszkaniec Knurowa triumfował w kategorii wiekowej

PiSk

Piłka nożna

Eugeniusz Mehlich (z prawej) odbiera gratulacje
i trenerski certyfikat z rąk Pawła Fileborna
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kładowcami byli m.in. Marek
Kruszewski, Paweł Fileborn i
Andrzej Michalak.
Eugeniusz Mehlich wychował już wielu mistrzów w
sportach siłowych, a międzynarodowy certyfikat trenera
specjalisty od kulturystyki
– budowy ciała i fitness pomoże mu zapewne jeszcze lepiej
prowadzić szkolenie t ych,
którzy starają się nie tylko
poprawić swoją sylwetkę, ale i
osiągnąć sportowy sukces.
PiSk

Knurów, Kostrzyn

20 zespołów zapowiedziało udział w piłkarskim turnieju Amator
SKOK Kopernik Cup na knurowskim Orliku. Jeden z nich to
reprezentacja odległego Charkowa
Foto: Waldemar Jachimowski

Foto: prywatne archiwum

Trener
Ukraińcy przyjadą na Amator
z międzynarodowym
SKOK KOPERNIK Cup
certyfikatem

Knurowianin Eugeniusz
Mehlich uczestniczył w prestiżowym szkoleniu w Puławach.
– Szkolenie Polskiego Związku
Kulturystyki Fitness i Trójboju
Siłowego odbyło się pod patronatem Międzynarodowej Federacji IFBB – relacjonuje trener
z UKS-u Eugen. – Z udziału
w szkoleniu jestem bardzo
zadowolony, bowiem znacznie
poszerzyłem swoją wiedzę
zarówno na temat żywienia,
jak i treningu siłowego. Wy-

35-39 lat, w wadze do 90 kg,
wyciskając 205 kg.
- Do mistrzostw Europy
przygotowywałem się przez
wiele miesięcy, trenując systematycznie trzy razy w tygodniu
– mówi Maciej Jaśkiewicz.
– Na co dzień współpracuję z
trenerem Eugeniuszem Mehlichem, jednak w zawodach
reprezentuję barwy Sokoła
Rybnik.
- Maciej jest zdyscyplinowanym zawodnikiem i umiejętnie łączy pracę zawodową
z treningami – ocenia trener
Eugeniusz Mehlich. – W okresie przygotowawczym wykonał
solidną pracę i efekty były
widoczne w czasie mistrzostw
Europy.
– Odnośnie do Sokoła Rybnik to muszę powiedzieć, że
UKS Eugen jest z tym klubem
zaprzyjaźniony i dzięki dobrej
współpracy możemy dzisiaj
mieć satysfakcję z wyniku Macieja Jaśkiewicza.
Mistrz Europy na pewno
należy do niezwykle ambitnych sportowców. Jak sam
podkreśla, wcześniej zdobywając mistrzostwo naszego
kraju wycisnął sztangę ważącą
207,5 kg i ubolewa, że w Horn
uporał się „tylko” z 205 kg.

W ubiegłym roku Amator Cup wygrali
piłkarze ze Słowacji; zdjęcie z meczu
finałowego pomiędzy Lipino Żylina
i Vibovitem Knurów

Zawody zostaną rozegrane
28 lipca. Ich organizatorami są
pospołu TKKF Szczygłowice i
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie.
Druga edycja turnieju zgromadzi amatorskie drużyny piłki
nożnej w w ydaniu pięcioosobowym z Knurowa i okolic. Jak
przed rokiem, nie zabraknie gości
z zagranicy.
– Podczas niedawnego pobytu wraz z drużyną piłkarek na
Ukrainie udało się nam nawiązać
współpracę z tamtejszymi zespołami amatorskimi. Właśnie skutkiem
tego będzie wizyta gości z Charkowa. Będą oni swoistą ozdobą
tegorocznego turnieju, gdyż reszta
uczestników to zespoły miejscowe
– mówi Marcin Polywka z TKKF
Szczygłowice.
Rok temu w stawce kilkunastu
zespołów jedyną zagraniczną ekipą
było słowackie Lipino Żylina. Goście okazali się lepsi od wszystkich
polskich zespołów. Wygrali turniej. W finale pokonali Vibovit.
WJ

Knurowianie
pobiegną
na Woodstock
Po raz dziewiąty knurowscy
biegacze wybiorą się –
oczywiście na własnych nogach
– na przystanek Woodstock
- Tradycja zobowiązuje – mówi Bogdan
Leśniowski, lider Grupy Biegowej Knurów.
– I tym razem udamy się do Kostrzyna nad
Odrą, by reprezentować Knurów podczas
jednej z największych imprez w Polsce.
Start będzie mieć ciekawą i huczną
– dosłownie! – oprawę. Zaplanowano go
na czwartek, 2 sierpnia.
- Spotykamy się o godz. 16 w obrębie
kompleksu handlowego Merkury – mówi
pan Bogdan. – Biegaczom towarzyszyć
będzie mocna reprezentacja motocyklistów.
O oprawę muzyczną zadba – grając na
mobilnej platformie – zespół The Cumpels.
Przypomnę, że w The Cumpels gra Krzysztof
Skowroński, nagrodzony w tym roku „Laurem Knurowa”.
Sygnał do biegu zabrzmi o godz. 16.30.
Na trasie do knurowskich biegaczy dołączą
dziennikarze telewizyjnej „Panoramy”.
Tegoroczny, 18. Przystanek Woodstock
odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia. Więcej
informacji znaleźć można na stronie www.
wosp.org.pl.
/bw/
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Działacze Concordii Knurów chcą, by w nowym sezonie
klub był reprezentowany przez
dwie drużyny seniorów.
- Powiadomiliśmy już Podokręg Zabrze, że planujemy
zgłosić do rozgrywek rezerwy
Concordii – informuje nas Zbigniew Kosmala, prezes knu-

rowskiego klubu.
Przypomnijmy, że pierwszy „garnitur” knurowskiego
klubu został przydzielony do
IV grupy klasy okręgowej.
W której grupie klasy „B”
zagrają rezerwy naszego klubu trudno dziś powiedzieć.
Tym bardziej, że na razie

laty rezerwy knurowskiego
klubu w ystępowały w klasie okręgowej. Na ten szczebel awansowały w sezonie
1999/2000 pod wodzą trenera
Zenona Gałacha. Po ostatniej
kolejce tamtego sezonu pisaliśmy na naszych łamach:

i ostatecznie bramkarze Tęczy aż siedem razy wyciągali
piłkę z własnej bramki.
Pierwszy gol to zasługa Stępnia, który zdecydował się na
strzał z ponad 20 metrów. Tuż przed końcem I połowy nasz
zespół zdobył drugą bramkę, a na listę strzelców po celnie
egzekwowanym rzucie wolnym wpisał się P. Mehlich.
Druga odsłona rozpoczęła się od mocnego uderzenia Concordii, której piłkarze już w 47 min. podwyższyli wynik na
3:0. Tym razem bramkarza rywali pokonał Jankowski. Przy
stanie 0:3 trener Tęczy dokonał zmiany na pozycji bramkarza, a w 55 min. Kempa kapitalnym strzałem z dystansu
ulokował piłkę w bramce po raz czwarty. Na 5:0 podwyższył
D. Mehlich w 62 min., a w 16 minut później knurowianie
egzekwowali rzut karny. Piłkę na „wapnie” ustawił sobie

Fragment meczu Concordii z młodą ekstraklasą
Górnika Zabrze. Z trzema rywalami walczy o piłkę
Damian Tkocz
Foto: Piotr Skorupa – archiwum

„Okręgówka” dla Concordii
W minioną upalną niedzielę zakończyła się pasjonująca
rywalizacja Concordii II Knurów i Gazobudowy Zabrze o
awans do Klasy okręgowej. Knurowianie, którzy przed
ostatnią serią spotkań mieli punkt przewagi nad swym
najgroźniejszym rywalem swój sukces przypieczętowali na
boisku Tęczy Wielowieś, pokonując rywali aż 7:0.
Dziwny był to sezon i dzięki nieoczekiwanym potknięciom
faworytów rozgrywek, rywalizacja o awans trwała do ostatniej kolejki. Knurowianie w ostatniej fazie rozgrywek o fotel
lidera najpierw walczyli z Gierałtowicami, a następnie skutecznie odpierali atak Gazobudowy. – To już bodaj trzeci
sezon, w którym drugi zespół Concordii miał okazję awansować do Klasy okręgowej – mówił po niedzielnym meczu

reaktywacja drugiej drużyny
seniorów znajduje się w fazie
wstępnej. Na tym etapie nie
znamy jeszcze ani trenera, który prowadziłby ten zespół, ani
zawodników, którzy zechcieliby tworzyć nowy team.
W myślą o młodszych czytelnikach dodajmy, że przed

Foto: Piotr Skorupa

Reaktywacja rezerw?

sport

To zdjęcie zostało wykonane po ostatnim meczu sezonu 1999/2000, w którym rezerwy Concordii rozgromiły na
wyjeździe Tęczę Wielowieś 7:0

Foto: prywatne archiwum

szczęśliwy szkoleniowiec Zenon Gałach. – W zakończonym
już sezonie zespół tworzyli ubiegłoroczni juniorzy, którzy w
dość nieszczęśliwych okolicznościach przegrali rywalizację
o awans do Ligi Międzywojewódzkiej. Wsparcie kilkoma
bardziej doświadczonymi zawodnikami spowodowało, że
wreszcie możemy cieszyć się z awansu.
Przed ostatnią kolejką spotkań w zabrzańskiej Klasie „A”
nieoficjalnie mówiło się, że działacze i piłkarze Gazobudowy
w jakiś szczególny sposób będą próbować zmobilizować
zespół Tęczy Wielowieś do tego, by pozbawić knurowian
punktów i tym samym awansu. Concordii nic jednak w
niedzielę nie było w stanie przeszkodzić w odniesieniu zwycięstwa. Ostrożna gra w defensywie i dokładne rozegranie
piłki na połowie przeciwnika zakończone celnym strzałem to
taktyka, która sprawdziła się w stu procentach. Na pierwszą bramkę trzeba było czekać do 34 min., jednak wcześniej knurowianie kilkakrotnie zagrozili bramce gospodarzy.
W początkowej fazie meczu problemy z wstrzeleniem się
w światło bramki mieli Kupis i Jankowski, jednak po golu
zdobytym przez Stępnia worek z bramkami rozwiązał się

Szymon Masarczyk prezentuje pamiątkowy medal za
udział w triathlonie
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bramkarz Concordii – Hołda i pewnym strzałem pokonał
swego rywala po fachu.
Wynik meczu ustalił Kupis zdobywając siódmą bramkę na
trzy minuty przed ostatnim gwizdkiem sędziego.
W końcówce meczu nie mogący się pogodzić z tak dotkliwą
porażką piłkarze Tęczy Wielowieś dwukrotnie zostali ukarani czerwonymi kartkami.
Knurowianie cieszyli się natomiast z awansu i „kąpiąc”
się w szampanie śpiewali: „Tak się bawi, tak się bawi
Concordia!”.
Bieżący sezon piłkarski okazał się więc dla knurowskiego
klubu niezwykle udany. Pierwszy zespół awansował do III
ligi, a drugi do „okręgówki”. Nie pozostaje zatem nic innego, jak pogratulować sukcesów.
Concordia II:
Hołda, Gmyz (żk) od 71 min. Dziuba, P. Mehlich, Jabłoński,
D. Mehlich, Paszko, Paśnicki od 55 min. Guliński, Kempa
od 74 min. Poręba, Stępień, Jankowski, Kupis.
Od tego awansu minęło już kilkanaście lat…
PiSk

Wyrwane
serce drużyny
Po ostatnim meczu minionego sezonu nic nie wskazywało na to, że przygotowania
do nowych rozgrywek knurowianie rozpoczną bez kilku
podstawowych zawodników.
– Patrząc na naszą aktualną
sytuację kadrową można powiedzieć, że z drużyny, która
kończyła sezon zostało wyrwane serce – obrazuje trener Wojciech Kempa. Wypowiadając
to zdanie szkoleniowiec ma na
myśli przede wszystkim brak
w zespole takich zawodników,
jak Dawid Wieliczko, Marcin
Salwa, Jarosław Kupis, Łukasz
Żyrkowski i Michał Bagiński.
Więcej nieobecności niż obecności na zajęciach ma w tej
chwili Mateusz Gołębiowski.
Concordię chce też opuścić
Paweł Gałach, a po wypożyczeniu do Carbo Gliwice, za
nowym klubem rozgląda się
Łukasz Sendlewski.
- Nie wygląda to dobrze. Z
tym składem, który jest teraz
w klubie będziemy mogli maksymalnie powalczyć o środek

Debiut w triathlonie
Szymon Masarczyk to bez
wątpienia młody sportowiec,
otwarty na nowe wyzwania.
Wyzwania niezwykle trudne, ale jednocześnie dające
olbrzymią satysfakcję. Takim
wyzwaniem dla sportowcówtwardzieli jest udział w triathlonie. Szymon Masarczyk
wystartował w nim w Suszu.
- Był to dla mnie pierwszy
tego typu start, więc zdecydowałem się na dystans sprinterski, na który składały się trzy

konkurencje: pływanie – 750
metrów, jazda rowerem – 20
km i bieg na dystansie 5 km
– relacjonuje knurowianin.
– Nie mając odpowiedniego doświadczenia, zaraz po starcie
zostałem niemal stratowany w
wodzie i po pływaniu zajmowałem dopiero 100 miejsce w
swojej serii. Nie zrezygnowałem jednak z dalszej rywalizacji i po jeździe na rowerze oraz
po biegu przesunąłem się na 51
miejsce w swojej serii. W kate-

gorii open zająłem 132 miejsce,
a w swojej kategorii wiekowej
zająłem dwunastą lokatę.
Czas Szymona Masarczyka to godzina 25 minut i 50
sekund. Knurowianin przyznaje, że organizacja i atmosfera panująca w czasie zawodów
była bardzo dobrze, a triathlon
oczarował go do tego stopnia,
że już planuje kolejne starty.
Tym razem już na dłuższych
dystansach.
PiSk

tabeli klasy okręgowej – prorokuje Wojciech Kempa.
Wracając do nieobecnych dodajmy, że Wieliczko
trenuje w Gwarku Ornontowice, Salwa i Gałach chcą
przejść do LKS-u Bełk, Kupis
nie wznowił treningów, ale
zaliczył sparing w Pniówku
Pawłowice. Do tego należy
dodać, że sparing w Gwarku
Ornontowice rozegrał Łukasz
Spórna, natomiast do Jedności
Przyszowice został wypożyczony Dawid Wiercioch. Kto
w tej sytuacji może uzupełnić
kadrę Concordii? Do wtorku
wydawało się, że knurowianie
pozyskają Dawida Dybcia
z Tempa Paniówki, jednak
ostatecznie po rozmowie z
prezesem Zbigniewem Kosmalą piłkarz oznajmił, że w
Concordii nie zagra.
Chęć pow rotu zgłasza
Marcin Rozumek, który we
wtorek strzelił dwie bramki
w sparingu z Orłami Bojszów
(klasa A), natomiast ostatnio
był grającym trenerem w LKSie 35 Gierałtowice.
Wojciech Kempa przygląda się też licznej grupie juniorów oraz zawodnikom, którzy
byli już piłkarzami Concordii,
jednak ostatnio grali w innych
klubach. Co z tych obserwacji
wyniknie dowiemy się w ciągu
kilku najbliższych dni.
Do tej pory knurowianie
rozegrali następujące mecze
sparingowe: 3:1 z Unią Racibórz, 2:3 z Górnikiem Zabrze
(ME), 0:5 z Uranią Ruda Śląska
i 5:2 z Orłami Bojszów.
Mecze do rozegrania to: 28
lipca z Przyszłością Ciochowice i 4 sierpnia z Jednością
Przyszowice.
PiSk
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dooKoła PolSKi na RoWeRze

Wykręcili 4000 kilometrów
4000 km w 23 dni. Średnio 174 km dziennie. Dwóch śmiałków - knurowianin Bogdan Iwaniuk i Ryszard Konopka z Myszkowa
- z rowerowego klubu PTTK M-2 – wzięło udział w Rajdzie Kolarskim „Dookoła Polski”. - To najdłuższa i zarazem najcięższa
do pokonania trasa w Polsce. Nam udało się za jednym podejściem, choć to niełatwe - mówią z dumą. Od 1971 roku trasę
pokonało jedynie 469 osób. W nagrodę otrzymali odznakę rajdową PTTK

PączKi, ReGionalna Kuchnia
i KWaŚnica

Bogdan Iwaniuk i Ryszard Konopka – na starcie rajdu

Przygotowania zaczęły się w
styczniu. – Szukałem chętnych na
rajd. Założyłem wątek na forum
rowerowym www.bikeforum.pl, próbując zaangażować w to więcej osób
– mówi Bogdan Iwaniuk. Nikt nie
podjął wyzwania. – Zainteresowanie
było, ale wszyscy raczej gratulowali
pomysłu i odwagi. Chętni się jednak
nie znaleźli.
Pozostało więc dwóch śmiałków.
Przygotowywali się osobno. – Trenowałem jeżdżąc po Beskidzie Śląskim,
po górach. Na rowerze kręcę na poważnie już od 15 lat, więc na starcie
rajdu miałem 3000 km w nogach
– wyjaśnia knurowianin.

do Rajdu. GotoWi. StaRt

Ruszyli 6 maja, w niedzielę. – Najpierw trzeba było dojechać do Jastrzębia Zdroju, bo tam znajduje się start
rajdu – mówi Iwaniuk.
Pierwszego dnia pokonali 220 km
– to najdłuższy odcinek. Drugiego
„tylko” 113 km – to z kolei najkrótszy
fragment. Etapy różniły się długością
i skalą trudności. – Drugi odcinek, z
Otmuchowa do Zieleńca, był bardzo
trudny – górski, z ciężkimi podjazdami. Nazajutrz mieliśmy straszliwe
zakwasy – wspomina knurowianin.
Potem było już łatwiej. Na jednym z etapów do dwójki rowerzystów
dołączył zaprzyjaźniony cyklista.
– Przez jakiś czas nam towarzyszył.

Na jednym z etapów
rowerzystom towarzyszył
zaprzyjaźniony cyklista
- Waldemar



Zapraszał do siebie, ale byliśmy ograniczeni czasowo, ponieważ Ryszard,
który pracuje na kolei, aby wziąć
udział w rajdzie wybrał cały urlop.
Zakładaliśmy, że całą trasę pokonamy
w 30 dni. Nie mogliśmy sobie pozwolić
na zwłokę.
Cyk liści nie docenili swoich
możliwości. Na przejechanie 4 tys.
km potrzebowali 23 dni. Chociaż
nieco nadrobili drogi, bo w międzyczasie postanowili zdobyć jeszcze
jedną odznakę PTTK. Ukończyli
rajd – „Szlakiem Latarni Polskiego
Wybrzeża”. Aby to osiągnąć, musieli
udokumentować odwiedziny w 16
morskich latarniach.
– Zdecydowaliśmy, że jak już
jesteśmy na wybrzeżu, to osiągniemy
i to - mówi rowerzysta. – Trzeba było
zboczyć z głównej trasy czasami nawet
80 km, ale warto było...

KoSzty Były, ale WRażenia
Bezcenne

Na wyprawę cykliści przeznaczyli po 3 tys. zł. Wydali znacznie mniej,
bo po 1,7 tys. zł. – Oszczędziliśmy
dzięki szybkiemu uporaniu się z trasą
i na noclegach.
Nocowali w gospodarstwach
agroturystycznych. Gospodarze,
słysząc o „misji” rowerzystów, często
liczyli taniej za nocleg.
– Raz nocowaliśmy w szkole w Tarnoszynie. Często zatrzymują się tam
pielgrzymki, więc i my postanowiliśmy
skorzystać z takiej okazji. Pani dyrektor placówki otworzyła nam szkołę,
pokazała salę gimnastyczną, pokój
nauczycielski oraz prysznice. Zamknęła szkołę mówiąc, że rano przyjdzie
sekretarka i nas wypuści. Położyliśmy
się na materacach na dwóch końcach
sali i tak spędziliśmy noc. Nawet jeden
drugiego nie słyszał jak chrapał – śmieje się knurowianin.
Innym razem przyjął ich radca prawny jednego z ministerstw.
– Zobaczył nas podczas zakupów w
jednym ze sklepików. Widząc nasze
klubowe koszulki, zapytał o wyprawę,
po czym zaproponował nocleg. Rano
jeszcze ugościł nas śniadaniem. I to
wszystko za darmo.

Jazda po tak długiej trasie wyczerpuje. Trzeba się dobrze posilać.
Obydwaj rowerzyści zjedli po ćwierć
tysiąca pączków. – Trzeba uzupełniać węglowodany. Tym bardziej, że
wstawaliśmy o siódmej rano i prawie
od razu wskakiwaliśmy na rowery.
Spędzaliśmy na nich po 10 godzin z
przerwami na obiad i posiłki.
Była okazja posmakować lokalnych potraw. Rowerzystom najbardziej do gustu przypadły kaszubskie
kartacze i kwaśnica. – W Koniakowie
podjechaliśmy do jednej z karczm po
pieczątki do odznaki. Szef karczmy,
miłośnik kolarstwa, słysząc o naszym rajdzie, osobiście nas ugościł,
częstując wielką miską kwaśnicy. W
ogóle nie musieliśmy płacić za posiłek
– zdradza Iwaniuk. – Choć dobrze
jedliśmy, to i tak w trakcie wyprawy
schudliśmy po 7 kg.

tRójmiaSto i GRaniczne
KłoPoty

Podczas rajdu nie obyło się bez awarii. Ryszard w trakcie wymiany
tylniej dętki

jazda on-line

Dwójce śmiałków kibicowało
sporo osób. – Co wieczór słałem córce
sms, informując gdzie jesteśmy i ile
przejechaliśmy. Ona zamieszczała to
na forum rowerowym - mówi knurowianin. - Posyłaliśmy też krótki opis
trasy prezesowi naszego klubu, który
wrzucał to na stronę internetową. W
ten sposób można było śledzić gdzie
się znajdujemy.
Miło wspominają reakcje ludzi.
– Wielu gratulowało nam pomysłu,
sporo dopingowało, życząc powo-

dzenia - zdradza Iwaniuk. - To było
bardzo motywujące.
Wrócili szczęśliwi. - Udało nam
się pokonać rajd za jednym razem i w
bardzo szybkim tempie. Pomogła nam
ładna pogoda. Tylko raz padało...
Nie zamierzają osiąść na laurach.
Planują kolejny wyjazd. - Tym razem
chcemy sięgnąć po odznakę rajdu
„Wiślana Trasa Rowerowa” - mówią
rowerzyści. - Ale to dopiero w przyszłym roku. W tym już przejechaliśmy
swoje.
Dawid Ciepliński
Foto: Archiwum Bogdana Iwaniuka
i Ryszarda Konopki

informacja własna wydawcy

Bogdan i Ryszard ukończyli
również rajd „Szlakiem Latarni
Polskiego Wybrzeża”. Tutaj pod
latarnią na Helu

Rajdowcy najgorzej wspominają
przejazdy przez miasta. – Łatwiej
było jechać na otwartej przestrzeni,
bo w mieście czasem skręciło się nie
tu gdzie powinno i trzeba było zawracać.
Wyzwaniem okazało się Trójmiasto. – Było ruchliwie na ulicach
i ścieżkach rowerowych, w których
gęstwinie nieraz trudno było się połapać – wyjaśnia knurowianin. Pomógł
miejscowy rowerzysta, Paweł. – Zna
całą trasę jak własną kieszeń, bo jeździ nią do pracy. Przeprowadził nas
jak po sznurku...
Nie udało się uniknąć awarii.
– Największa przytrafiła się pierwszego dnia, gdy rozpadły się pedały
- wspomina Iwaniuk. – Kłopoty
dopadły nas przy wschodniej granicy.
Byłem zmuszony wymienić oponę, ale
nigdzie nie można było kupić nowej.
Kolega przebił w dwóch miejscach dętkę i też miał problem. Chwilę potrwało
zanim udało się naprawić sprzęt.
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