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Matura prawie
na 100 procent!

Maturzyści z Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego pobili na głowę
rówieśników z Gliwic i powiatu. Maturę
zdało 98,3 proc. tegorocznych absolwentów
z liceum i 91 proc. z technikum. Średnia
zdawalności w Gliwicach wyniosła 84,06
proc., a w powiecie − 77,74 proc.
z poszczególnych przedmiotów są
wyższe niż średnie uzyskane w woj.
śląskim − mówi Dorota Gumienny,
dyrektor ZS im. I. J. Paderewskiego.
− Teraz kibicujemy naszym absolwentom podczas rekrutacji na wyższe uczelnie. Pozostałym życzymy
powodzenia podczas sierpniowych
poprawek.
Wyniki matur w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 podamy za tydzień
jb, DC

Knurów

Popili, pojechali,
nie dojechali
Coraz więcej pijanych kierowców na knurowskich drogach. 28
czerwca o godz. 16.04 funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Knurowie zatrzymali na ulicy Dworcowej
54-letniego knurowianina, który
kierował volkswagenenem mając
2,6 promila alkoholu. Dodatkowo w
trakcie rozmowy policjanci odkryli,
że delikwent posiada - orzeczony
postanowieniem sądu - zakaz prowadzenia pojazdów. Jakby tego było
mało, knurowianin na zakończenie

Mieszkanka

2

Knurów

ujęci na
kradzieży

We wtorek o godz. 11.30 funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei
z rybnickiego posterunku ujęli na
stacji towarowej Knurów dwóch mężczyzn, którzy zrzucali miał węglowy
z pociągu relacji Knurów - Dolna
Odra. Sprawcy zdążyli zrzucić już
150 kg miału.
50-letni Dariusz H. bez stałego
adresu zameldowania oraz 40-letni
Tomasz B. z Knurowa zostali przewiezieni do VI Komisariatu Policji
w Gliwicach, gdzie prowadzone są
dalsze czynności w sprawie.

15 czer wca na knur owskim staw
ie Łódka odbyły się zawody węd
karskie
Klubu Honorow ych Dawców
Krwi im. dra Ogana w Knur owie
. W szranki
stanęło 8 zawodników, a najle
pszym okazał się Stefan Woln
y. Drugie
miejsce zają ł Stanisław Bogu
mił, a trze cie przypadł o Stan
isławowi
Frydrychowi. – Ryby brały –
mówią uczestnic y zmagań, któr
zy podc zas
pięciogodzinnej rywalizac ji złow
ili ponad 5 kg ryb.

/g/

spotkania z Policją znieważył funkcjonariusza. To nie był dobry dzień
54-latka.
Tego samego dnia, dwie godziny
później, na ulicy Rybnickiej policjanci złapali kolejnego pijanego
kierowcę. 50-latek z Pilchowic jechał
motorowerem mark i Quantum.
Pilchowiczanin zwrócił uwagę funkcjonariuszy, ponieważ utracił panowanie nad pojazdem, wywrócił się na
jezdnię i złamał kość przedramienia.
Miał 2,25 promila.
jb

Bruzdy stwarzają A może lustro?
- Moim zdaniem wyjazd z ul. Kośryzyko
ciuszki na Dworcową jest dość ry- Często jeżdżę rowerem po ulicy
Dworcowej. Chcę zwrócić uwagę na
problem, z którym muszą się borykać rowerzyści, a skutki którego też
zapewne sprawiają kłopot kierowcom samochodów. Otóż na jezdni
przy chodniku porobiły się głębokie
bruzdy. Aby je ominąć rowerzyści
są zmuszeni jechać co najmniej pół
metra od chodnika. To stwarza spore niebezpieczeństwo, bo kierowcy
r zadko tr zymają się pr zepisowej
„czterdziestki”. Jadą szybciej, a na
dodatek wysepki na środku drogi
ograniczają im możliwość wyprzedzania szerszym łukiem. Pół biedy,
gdyby kierowcy szanowali rowerzystów (i pieszych). Niestety, wielu ma
ich gdzieś, stąd dość niebezpieczne
sytuacje, bo prawie się ocierają o
rowerzystów. Nie trzeba dużo, by
stracić panowanie nad kierownicą i
wówczas nieszczęście gotowe... Bardzo proszę o interwencję. Likwidacja
bruzd poprawiłaby komfort jazdy, a
przede wszystkim bezpieczeństwo
na drodze.

jb

zykowny ze względu na ograniczoną
widoczność. Może zabudować lustro
po drugiej stronie jezdni? Wówczas
nie byłoby problemu, bo każdy z wyjeżdżających mógłby mieć całkowitą
pewność, czy może włączyć się do
ruchu bez ryzyka.

Knurowianka

Menele

- Plac przy szkolnej „Szóstce” upodobali sobie okoliczni menele. Tylko
czekają chwili, gdy kończą się szkolne
lekcje, by oddawać się swoim pijackim
przyjemnościom. Stąd rozbite butelki,
niosące się po osiedlu niecenzuralne
słownictwo, obraz daleki od normalności. Żeby ukrócić takie praktyki
przydałby się nadzór albo monitoring.
Oczywiście to dodatkowe koszt y,
jednak wydaje mi się, że odzyskanie
spokoju w tej części osiedla byłoby
dobrą rekompensatą dla poniesionych
przez miasto kosztów...

T.K.

Not. bw

Foto: Archiwum MSP-2

Powiat gliwick i w t ym roku
zanotował najniższy współczynnik
zdawalności w województwie śląskim. Na tle innych powiatowych
szkół knurowska placówka plasuje
się w czołówce. Tak dobry wynik
maturzyści z „Paderka” zawdzięczają przede wszystkim solidnej pracy
swojej i nauczycieli.
− Szczególnie cieszy fakt, że
wielu maturzystów Paderka zdobyło świetne wyniki indywidualne;
zarówno zdawalność jak i średnie

Zwolennicy łatwych zarobków
coraz częściej eksplorują pomieszczenia gospodarcze. 23 czerwca około
godz. 18 nieznany sprawca włamał
się do pomieszczeń gospodarczych
przy ogródkach działkowych i skradł
podkaszarkę Garden oraz kabel elektryczny. Poszkodowana mieszkanka
Knurowa wyceniła straty na 230 zł.
Złodziej wciąż jest poszukiwany.
Sprawę prowadzi Komisariat Policji
w Knurowie.

POwIAT

Absolutorium
dla zarządu

Rada Powiatu Gliwickiego udzieliła zarządowi absolutorium za 2012
r. Głosowanie odbyło się w ubiegły
czwartek.
21 radnych zagłosowało „za”,
przy jednym głosie „wstrzymującym
się”.
Podczas sesji przyjęto szereg
uchwał. Jedną z nich wprowadzone
zostały zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie.
Następna sesja Rady Powiatu
odbędzie się 29 sierpnia.

- Do widzenia szko ło! − okoł
o 1018 uczniów ze szkó ł pods
tawowych
i 2100 gimnazjalistów pożegnał
o na dwa miesiące mur y plac
ówek. W
czas ie uroc zyst ego zako ńcze
nia roku szko lneg o w Miej
skiej Szko le
Podstawowej nr 2 wyróżniono
najlepszych uczniów. Dyplomy
z podziękowaniami otrz ymali także rodz
ice.

jb

Knurów

nocne awantury

W ubiegłym tygodniu mieszany patrol Straży Miejskiej i Policji trzykrotnie interweniował w sprawie zakłócania ciszy nocnej. Najpierw w mieszkaniu
przy ul. Konopnickiej, gdzie domownicy wszczęli awanturę. Funkcjonariusze
pouczyli zwaśnione strony.
We wtorek studzili emocje rodziny z ul. Koziełka, a w piątek domowników
z ul. Wita Stwosza. Za każdym razem awanturników pouczono.
/g/

nekrolog

/b/

STAnICA

Serdeczne podziękowania
za okazane wsparcie
i pomoc w trudnych chwilach
oraz za udział w uroczystościach pogrzebowych

„Żur bogaty” z Czuchowa wygrał II Festiwal Żuru w Stanicy. O
wspaniałej imprezie, która ściągnęła
prawdziwe tłumy, nie tylko smakoszy, przeczytasz szerzej w przyszłym
wydaniu PL.

ś.p.

Żur
za tydzień

STEFANA GORZAWSKIEGO
składają
Synowie z Rodzinami

/bw/
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aktualności
Knurów. Niefrasobliwość mogła doprowadzić do nieszczęścia

Knurów. Jechała oddać samochód na złom, a...

Kundel pogryzł 15-latkę Sforsowała
Źródło: nasygnale.pl

56-latek próbował przekonać strażników miejskich, że jego
pupil przez cały czas przebywał w domu. Nie dali wiary tym
zapewnieniom, zwłaszcza że mężczyzna był nietrzeźwy, a jego
pies nie miał aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie

W środę rano dyżurny Straży Miejskiej
zauważył na podglądzie monitoringu
opla vectrę, który wjechał w murek przy
pawilonach handlowych przy
ul. Kosmonautów
Wysłany na miejsce patrol ustalił,
że kierująca nie posiada przy sobie
prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego,
ani OC.
- Mimo to usiadła za kierownicą.
Twierdziła, że jechała oddać auto na
złom - mówi zastępca komendanta
Straży Miejskiej w Knurowie, Andrzej Dobrowolski.
Analiza zapisu kamer pozwoliła
ustalić przebieg zdarzenia. Około
godz. 8.15 kobieta gwałtownie ścięła

zakręt ul. Kosmonautów i wjechała
wprost na betonowe ogrodzenie przy
budce z kebabem. Siła uderzenia była
na tyle duża, by zerwać zawieszenie
samochodu.
Sporo szczęście miała piesza,
która przeszła po pasach, zanim
nadjechał opel.
Sprawą zajęli się funkcjonariusze
z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
/g/

Foto: monitoring miejski

Wedle powiedzenia „pies
to największy przyjaciel
człowieka”, ale bywają
też wyjątki, o czym
boleśnie przekonał się
niejeden pogryziony
przez czworonogi...

W ubiegłą środę, około godz.
21.00 czarno-biały kundel zaatakował nastolatkę idącą ulicą Słoniny.
Pogryziona dziewczyna natychmiast
trafiła do izby przyjęć knurowskiego szpitala. Tam dyżurujący lekarz
udzielił pomocy poszkodowanej oraz
zasugerował, by agresywnego psa
poddać obserwacji weterynaryjnej.
Nazajutrz matka poszkodowanej
powiadomiła o zdarzeniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Wskazała
im adres zamieszkania właściciela
czworonoga.
- Patrol udał się na ul. Słoniny.
56-latek zapewniał, że o wskazanej
porze jego pies był w domu. Świadek

ogrodzenie

zdarzenia oraz sama pokrzywdzona
nie mieli wątpliwości, że to jego pies
biegał wtedy samopas po ulicy - mówi
komendant Straży Miejskiej, Andrzej
Daroń.
Mężczyzna był nietrzeźwy, nie
wiedział, że jego pupil kogokolwiek
pogryzł. Poza tym funkcjonariusze
stwierdzili, że nie dopełnił obowiązku szczepień, dlatego ukarali go
mandatem karnym (200 zł).
- 56-latek został zobowiązany
poddać psa obserwacji weterynaryjnej
- dodaje komendant.
Jej wyniki pozwolą ustalić czy
zwierzę jest chore na wściekliznę.
Gdyby to się pot w ierdziło, po-

krzy wdzonej od razu podaje się
zastrzyk.
Komendant zwraca uwagę na
niefrasobliwość właścicieli psów,
którzy szczególnie wiosną i latem
puszczają je samopas.
Tak było na przykład w ubiegły piątek przy ul. Kwitka. Kobieta zgłosiła dyżurnemu, że jeden z
mieszkańców puszcza wolno psa bez
zachowania środków ostrożności.
Knurowianka twierdziła też, że pies,
korzystając z chwili wolności, wyciąga odpady ze śmietnika.
Strażnicy ukarali właściciela
czworonoga mandatem karnym.

Wbrew pozorom to nie Kebab-Drive, lecz efekt nierozważnej jazdy
kierującej autem
Ogłoszenie własne wydawcy

Paweł Gradek

Knurów. Akcja dla dzieci z Lasek

Wakacje za telefony
Wiemy to na pew no. Prz ed
rokiem Redakcja Audycji Informacyjnych „Panorama” w Telewizji
Polskiej SA zorganizowała zbiórkę
starych telefonów komórkowych.
Wbrew pozorom taki złom też ma
swoją wartość. Firma utylizacyjna
potraf i odzyskać wiele cennych
surowców, wykorzystanych do produkcji aparatów.
Akcja spotkała się ze sporym odzewem. Zebrano tysiące komórek. W
samym tylko Knurowie ponad 700.
– Aparaty trafiły do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych im. Róży
Czackiej w Laskach koło Warszawy,
który następnie przekazał je firmie
utylizacyjnej – mówi Bogdan Leśniowski, znany knurowski maratończyk, który podchwycił pomysł i
rozpropagował go w okolicy.
Za pozyskane z utylizacji telefonów pieniądze dzieci z Lasek miały
udane wakacje.

Foto: Bogusław Wilk

Czy stare i niepotrzebne komórki mogą się na coś przydać?
Oczywiście. Pozwalają, na przykład, na udane... wakacje

Stare? Tak. Niepotrzebne? Wcale nie. I z takich staroci może być
pożytek...

Organizatorzy chcą powtórki
sukcesu. Ponownie apelują o zdawanie niepotrzebnych komórek. Jeśli
chcesz pomóc niewidomym dzieciom – przyłącz się. Stare telefony
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można składać w redakcji Przeglądu
Lokalnego (poniedziałek, wtorek,
czwartek w godz. 7.30-15.30, w środę
7-17.30 i w piątek 7.30-13.30).

/bw/



aktualności
Knurów. owocna zbiórKa eleKtrośmieci

szczYgłowice. podpatrujemY postęp prac

przejaśniało w piwnicach
i na strychach

aleja piastów w remoncie
W kwietniu rozpoczęł y się
prace budowlane na al. Piastów w
Szczygłowicach. W tym momencie modernizowany jest miejski

Foto: Dawid Ciepliński

Ponad 4 tony starych telewizorów, komputerów,
odkurzaczy i innych starych sprzętów pozbyli się
knurowianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości
podczas sobotniej zbiórki elektrośmieci

odcinek drogi, a planowana jest
również przebudowa części powiatowej. Sprawdziliśmy, jak postępują prace.

Najbardziej zaawansowane
prace toczą się na wysokości ulic
Parkowej i Kilińskiego
Ulica zostanie przebudowana na długości
prawie 500 metrów. Oprócz modernizacji
nawierzchni, powstanie więcej miejsc
postojowych, przebudowane zostaną
chodniki i ciąg pieszo-rowerowy

Powodzenie akcji przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów - mieszkańcy chętnie pozbywali się
elektrycznych śmieci

Akcja została już przeprowadzona
po raz piąty. Odzew jak zwykle był
spory.
– Chyba tym razem największy
– przyznaje Janusz Szydło, organizator zbiórki, a zarazem miejski radny.
– Łącznie zebraliśmy 4,2 tony gratów.
Elektrośmieci na parking przy ul.
Witosa przynosili i przywozili nie tylko knurowianie, ale także mieszkańcy
okolicznych miejscowości, m.in.
Przyszowic, Pilchowic i Gierałtowic.
Zużyty sprzęt trafił do specjalnego

pojazdu, udostępnionego przez patrona akcji – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika z Gliwic.
– Śmieci było tak dużo, że musieliśmy zrobić dwa kursy, by je odwieźć.
Samochód dosłownie pękał w szwach
– mówi Szydło.
Mieszkańcy oddawali małe sprzęty, np. twarde dyski czy ekspresy do
kawy, ale też te o większych gabarytach, m.in. komputery, telewizory,
a nawet starą maszynę do szycia.
Wszystko poddane zostanie recyc-

Knurów. festYn świetnĄ oKazjĄ, bY przYsłuŻYć się
potrzebujĄcYm

dołącz do krwiodawców

4

Foto: Dawid Cieplinski

Stanowisko Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanie przy salkach katechetycznych parafii pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego.
Nie każdy może oddać krew.
By to zrobić trzeba spełnić kilka
podstawowych warunków: mieć nie
mniej niż 18 i nie więcej niż 65 lat,
ważyć przynajmniej 50 kg i zabrać
ze sobą dokument tożsamości ze
zdjęciem.
- Należy również pamiętać, by
dzień wcześniej nie spożywać alkoholu oraz innych używek, ponieważ
w czasie pobierania przeprowadzane
są wszelkie badania na obecność

Wybudowane zostanie nowe
skrzyżowanie na wysokości ul.
Kilińskiego. Remontu nie unikną
także skrzyżowania części powiatowej
z ul. Kołątaja i Parkową

DC

niedozwolonych substancji we krwi
– wyjaśnia prezes Adam Pobłocki,
prezes knurowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra
Floriana Ogana. – Zalecamy także
zjeść lekki posiłek i napić się trochę
wody.
Akcja rozpocznie się o godz.
12.30 i potrwa do godz. 17.
DC

Miejska część al. Piastów obejmuje drogę od
bloków po lewej stronie przez pas zieleni,
chodnik, aż do głównej części ulicy. Pozostałą
część prac sfinansuje powiat

Plakat zapowiadający Festyn
Parafialny
znajdziesz na stronie 8

Foto: Dawid Cieplinski

Niedzielny Festyn Parafialny w „Farskich
Ogrodach” będzie nie tylko okazją do
dobrej zabawy, ale też szansą, by pomóc
potrzebującym. Podczas festynu wszyscy
chętni będą mogli wejść w szeregi
honorowych dawców krwi

lingowi.
Według Janusza Szydło tak duży
odzew podczas sobotniej akcji świadczy o dużej świadomość ekologicznej.
– Mieszkańcy coraz częściej zdają
sobie sprawę, że pozbywanie się tego
typu śmieci na własną rękę szkodzi
środowisku – wyjaśnia Szydło.
Knurowianin zapewnia, że akcja
doczeka się kolejnej, szóstej, odsłony.
Najprawdopodobniej jesienią.

Każda kropla krwi ma
wartość życia - akurat ten
slogan zawiera wiele prawdy

Prace powinny zakończyć się
po wakacjach
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Knurów. czy MoŻna nie SegregowaĆ ŚMieci?

przekonać
nieprzekonanych

Foto: Paweł Gradek

aktualności

wszystko...
- Usłyszeliśmy, że Komart kar nie
naliczy, tylko wezwie Straż Miejską.
Panowie obfotografują kontenery i
nałożą na nas kary od 100 do 150 zł
- dodaje Kosieradzka.
Nie dowiedziała się, czy kary
będą nakładane raz w miesiącu, czy
od każdego wywozu. Nikt tego nie
wiedział.
- Moim zdaniem to jawne naciąganie ludzi. Skoro ustalono stawkę za
śmieci nieposegregowane, to skąd wzięły się nagle dodatkowe kary? - pyta.
Jedna z mieszkanek, przeciwna
segregacji śmieci, zarzuciła zarządowi wspólnoty kłamstwo. Przeczytała
w internecie informację o dwóch
stawkach i nie dała wiary informacji
o dodatkowych karach.
Naczelnik GKRiOŚ, Anna Le-

wandowska, potwierdza, że w przypadku stwierdzenia braku segregacji stawka za wywóz śmieci wzrasta
z 9,70 zł do 14 zł. Poza tym ustawa
daje możliwość ukarania tych, którzy nie stosują się do jej zapisów.
- Uchwała Rady Miasta wprowadziła obowiązek segregowania
odpadów i z tego poziomu startujemy.
Na razie stawiamy na edukację. Do
karania będziemy musieli podejść
racjonalnie.
Ze względu na skalę przedsięwzięcia miasto boryka się problemem
braku kontenerów na posegregowane odpady. Placyki gospodarcze,
w ydzielone przez spółdzielnie i
zarządców budynków, stoją puste.
A mieszkańcy wyrzucają śmieci po
staremu.
/pg/

pytania o śmieci

Nowy system nadal budzi wiele pytań. Czytelnicy
„Przeglądu“ dzielą się swoimi wątpliwościami. Zebrane
w ciągu kilku dni pytania skierowaliśmy do
knurowskiego Urzędu Miasta. Poniżej odpowiedzi
- Mam białą torbę biodegradowalną. Czy mogę do niej wrzucać
obierki, resztki organiczne, a gdy
się już zapełni dać do brązowego
worka na odpady biodegradowalne?
- Tak można torbę biodegradowalną z resztkami organicznymi
wrzucić do brązowego worka.
- Do jakiego worka mam wrzucić sreberko, czyli część opakowania czekolady? Gdzie zakwalifikować płyty CD/DVD i resztki
wosku?
- Do czarnego worka (pojemnika).
- Czy kubek po jogurcie muszę
myć przed wrzuceniem do worka
żółtego, czy może nie myć go i dać
do worka czarnego?
- Można bez mycia opróżniony z

zawartości kubek wrzucić do żółtego
worka.
- Do jakich odpadów zaliczyć
przebitą piłkę-futbolówkę? Środek
jest gumowy, na zewnątrz sztuczna
skóra...
- Do czarnego worka (pojemnika).
- Mam przy domu ogrodzenie
na podmurówce. Likwiduję je i w
tym miejscu stawiam nowy płot.
Z rozbiórki podmurówki zostanie
gruz. Czy jego wywóz będzie płatny czy bezpłatny? Jaki worek mam
zamówić? Czy ktoś ten gruz ode
mnie odbierze czy sam mam go
dostarczyć do PSZOK-u?
- Odpady powstałe w wyniku
robót, na które wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
do organów administracji budowla-

Przegląd Lokalny Nr 27 (1061) 4 lipca 2013 roku

wielkie porządki,
trudne początki...

Rewolucja śmieciowa wybuchła w Polsce w
poniedziałek, ale fajerwerków nie ma. Raczej
chaos i bałagan. W Knurowie też nie idzie jak po
maśle, chociaż – zapewne to średnia pociecha
– nie najgorzej w porównaniu z wieloma innymi
miejscowościami

- Skoro radni uchwalili dwie stawki za odbiór śmieci,
w tym 14 zł za te nieposegregowane, to dlaczego nikt
nie mówi, że w Knurowie nie można nie segregować
śmieci? - pyta Elżbieta Kosieradzka ze Wspólnoty
Mieszkaniowej Krasickiego 5
Rewolucja śmieciowa zrodziła
wiele pytań, na które odpowiedź,
jeszcze przed jej „wybuchem”, próbował uzyskać zarząd Wspólnoty
Mieszkaniowej Krasickiego 5.
Jego zdaniem, spotkanie z pracownikami Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restruktur yzacji i
Ochrony Środowiska niewiele wyjaśniło...
- Dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy nie mogą nie segregować śmieci.
My, jako wspólnota, będziemy osobowo rozliczać się ze śmieci segregowanych. Dodatkowo będą naliczane kary
za brak segregacji - opowiada Elżbieta
Kosieradzka.
Niektórzy członkowie wspólnoty
nie kryją, że nie zamierzają segregować śmieci. Przez nich cały blok
zapłaci po 14 zł od osoby. Ale to nie

Knurów. rewolucja ŚMieciowa

no-architektonicznej, mogą zostać
odpłatnie przyjęte do PSZOK. Jeżeli
nie jest wymagane zgłoszenie lub
pozwolenie na budowę odpady,
będą przyjęte bezpłatnie. Kwestie
gromadzenia i transportu odpadów
właściciel nieruchomości rozwiązuje we własnym zakresie.
Oddając odpady do PSZOK
należy pamiętać o wypełnieniu i
dostarczeniu obsłudze PSZOK pisemne potwierdzenie przekazania
odpadu, którego wzór znajduje się na
stronie internetowej www.knurow.
bip.info.pl lub bezpośrednio uzyskać
w UM Knurów oraz w siedzibie firmy Komart.
- Do tej pory, kiedy ktoś robił
remont, szedł do Komartu, kupował worek o odpowiedniej pojemności, wypełniał go gruzem, a

Większych problemów nie ma w
przypadku domków jednorodzinnych. Mieszkańcy – zdecydowana
większość – orientują się (mniej
więcej – jak niektórzy przyznają) w
zasadach segregacji śmieci. Wiedzą,
jakie przysługują im prawa (m.in.
do otrzymania kubła na odpady
zmieszane i worków na odpady segregowane) i obowiązki, narzucone
przez przepisy.
Gorzej w ygląda sy tuacja na
osiedlach.
- Od miesiąca gromadziłem, segregując, szkło i plastiki. Włożyłem je
do właściwych worków, ale co z tego,
skoro przy śmietniku nie było odpowiednich pojemników – skarży się
Andrzej z os. Wojska Polskiego II.
To fakt, spółka Komart, która
zbiera i zagospodarowuje odpady na
zlecenie gminy, nie wszędzie wyposażyła placyki gospodarcze we właściwe pojemniki. Wina jednak nie leży
wyłącznie po stronie spółki. Jak się
okazuje, do tej pory nie otrzymała od
producentów zamówionych wcześniej
pojemników. To też raczej nie dziwi,
gdyż producenci – dla których jest to
czas prawdziwych żniw – nie nadążają
z realizacją zamówień. W kolejce do
nich stoi prawie cała Polska....
- Jak mam pomieścić pięć rodzajów worków w mieszkaniu – zastanawia się pan Marcin z os. 1000-lecia.
– Nie mam na to miejsca. Wolę
zapłacić więcej niż bawić się w segregację.
Paweł ze Szczygłowic nie widzi
problemu: - Mieszkałem w Niem-

później Komart to odbierał. Jak to
teraz ma wyglądać? Czy na własny
koszt trzeba dostarczyć gruz do
PSZOK-u, a tam jeszcze zapłacić
za jego odbiór? Jeśli tak, to nie
będę zdziwiona, kiedy ludzie będą
wywozić gruz do lasu.
- Sytuacja podobna do opisanej
powyżej, odpowiedź także.
- Czy odbierane posegregowane odpady, np. butelki plastikowe,
mogą być wystawiane w żółtym
koszu na śmieci zamiast w worku?
I podobnie z innymi kolorami czy np. trawa i butelki muszą być
w brązowym i zielonym worku,
czy mogę je wrzucać i wystawiać
w dużym brązowym i zielonym
koszu? Pytam, bo wolę mieć kilka
dużych koszy niż wrzucać odpady
do worków, które mogą być rozrywane przez zwierzęta.
- Odpady segregowane mogą
być umieszczane bezpośrednio
w pojemnikach o odpowiedniej

czech. Tam nikt nie piskał, tylko robił
swoje. Bo dla chcącego nic trudnego:
co to za problem, by wychodząc z
domu zabrać ze sobą jakąś butelkę
czy plastiki w reklmamówce i wrzucić
do właściwego kubła? Dla mnie żaden... A u nas to się zaraz znajdą tacy,
co im byle pierdoła przeszkadza. Bo
im się nie chce, ot co...
Tomek spędził kilka lat w Londynie: – Teraz mierzi mnie to nasze
polskie narzekanie. Trzeba robić swoje: segregować, dać do odpowiedniego
worka lub kubła i odstawić. A resztą
niech się martwi firma. Ja swoje zrobię
jak potrafię najlepiej. Jeśli wszyscy
uczynią podobnie, to system zatrybi i
wszystko będzie OK.
Pan Henryk widzi to inaczej: Dla mnie to jest jeden wielki skok na
kasę. Naszą kasę. Przez państwo, które mami nas ideami niby to wielkich
porządków i dbałości o środowisko,
ale tak naprawdę chce nam wydrzeć
z kieszeni kolejny podatek.
Nie wszyscy właściciele posesji
złożyli jeszcze wymagane prawem
deklaracje. Jeśli by wierzyć tym, które w skali kraju spłynęły do urzędów,
to Polskę zamieszkuje nieco ponad
20 mln ludzi, a nie 38 mln... Są miejscowości, gdzie „ujawniło się” około
1/3 mieszkańców. W Knurowie jest
o niebo lepiej, gdyż już w pierwszej
turze składania deklaracji uczyniło
to ponad 80 proc. uprawnionych.
System ruszył 1 lipca i na razie
daleko mu do ideału. Ale z biegiem
czasu powinno być lepiej...
Bogusław Wilk

kolorystyce. Jednak w celu usprawnienia ich odbioru wskazane jest
umieszczenie odpadów w workach
dostarczanych przez firmę Komart,
a następnie w pojemnikach. W
takim przypadku w dniu odbioru
można wystawić same worki.
- Po przekopaniu ogródka i
położeniu nowej trawy zostało mi
trochę ziemi (objętość big-baga)
– jak pozbyć się tych pozostałości?
Czy mam je wrzucać po trochu do
czarnych pojemników?
- Odbiór nadmiarowej ziemi
należy zorganizować we własnym
zakresie, na przykład poprzez zlecenie odbioru ziemi firmie świadczącej usługi w tym zakresie.
- Jak będą rozliczani mieszkańcy bloków. Do tej pory opłata
za śmieci była wliczana w czynsz...
- Kwestia rozliczania mieszkańców
bloków pozostaje w gestii Zarządców tych nieruchomości.
Not. bw

Jeśli chcesz o coś dopytać – dzwoń (32 332 63 76) lub pisz
(redakcja@przegladlokalny.eu, ewentualnie listownie: ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów). Uzyskane odpowiedzi
opublikujemy w kolejnych wydaniach PL.
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aktualności
Knurów. Starasz się o specjalny zasiłek opiekuńczy... zrezygnuj z pracy

30 czerwca Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych w Knurowie został przyjęty do
grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.
Jej postulaty stanowią zobowiązanie, które
przyjmuje na siebie pracodawca w zakresie
aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji
i mobbingowi w miejscu pracy

Świadczenia
po nowemu

Knurów

Karta przeciw
dyskryminacji

Foto: Archiwum

Dotychczas ze świadczenia pielęgnacyjnego
korzystało w Knurowie 117 osób. Będzie ich
mniej, bo 1 stycznia 2013 roku weszły w życie
nowe przepisy

Dokument podpisało tysiące
firm, organizacji i instytucji w 12
krajach Unii Europejskiej.
− W moim przekonaniu pracodawca ma prawo i powinien być
wymagający wobec pracowników,
szczególnie jeśli mówimy o pracy
w administracji samorządowej,
gdzie ciągle jeszcze ciąży krzywdzący
stereotyp apatycznego, leniwego i
obojętnego urzędnika – podkreśla
dyrektor MZJOś Wojciech Świerkosz. − W swojej codziennej pracy
nieustannie dążymy do tego, żeby
urzędnik był osobą kompetentną,
kreatywną, samodzielną, życzliwie
nastawioną do ludzi, w końcu odpowiedzialną za jakość tego, co robi.
Innymi słowy, chcemy się koncentrować na pracy i służebnej wobec
społeczeństwa roli urzędnika, nie
zapominając przy tym o szczególnej
doniosłości polityki równego traktowania pracowników ze względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność,
religię, status rodzinny, styl życia
oraz inne przesłanki narażające

na zachowania dyskryminacyjne.
Fałszywe jest przekonanie, że wymagający pracodawca jest mobberem.
Dobry pracodawca ma być przede
wszystkim wiarygodny, sprawiedliwy
i konsekwentny, który zarządzając
personelem stosuje system nagród,
ale czasem też i kar. W końcu każdy
pracodawca ma prawny obowiązek
przeciwdziałania dyskryminacji
i mobbingowi w miejscu pracy, a my
chcemy wyjść jeszcze ponad to normatywne minimum. Dlatego też dołączając do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności chcieliśmy wyrazić
swoje poparcie dla idei różnorodności
w miejscu pracy, podkreślając istotę
tego zagadnienia w MZJOś – dodaje
Świerkosz.
Patronat honorowy nad inicjatywą objęło Ministerstwo Pracy i
Polityki Socjalnej, Pełnomocnik
Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Dokument jest promowany
przez Komisję Europejską.
/-/

reklama

Nowe przepisy ograniczają ilość osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych

Znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych zmieniła zasady przyznawania świadczenia
pielęgnacyjnego oraz wprowadziła
specjalny zasiłek opiekuńczy.
Dotychczas świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 520 zł miesięcznie i przyznawano je w celu
sprawowania opieki nad osobą z
orzeczeniem o niepełnosprawności, także o znacznym stopniu, bez
względu na wiek. Po zniesieniu
kryterium dochodowego zaobserwowano nadużycia. Świadczenie
pobierały nawet osoby z wysokim
dochodem, dla któr ych kusząca
była przede wszystkim perspekty wa nabycia uprawnień emerytalnych.
Po wprowadzeniu zmian grupa uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego (od lipca wynosi
620 zł miesięcznie) zawęziła się
przede wszystkim do opiekunów
niepełnosprawnych dzieci. Warunkiem jest, by niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem
pełnoletności lub zakończeniem
edukacji (do 25 roku życia).
- Prawo do świadczenia ustalane jest na czas ważności orzeczenia
o niepełnosprawności i nie zależy
od wysokości dochodów rodziny
- podkreśla Krystyna Banaszkiewicz, kierownik działu świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacy jnego, st y pendiów i zasił ków


szkolnych w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Knurowie.
Spraw ujący opiekę mają odprowad z a ne do Z US -u sk ład k i
emerytalno-rentowe.
Opiekunowie osób, które stały
się niepełnosprawne w dorosłości,
mogą skorzystać z nowego świadczenia - tzw. specjalnego zasiłku
opiekuńczego (520 zł miesięcznie).
Jednak muszą spełnić rygorystyczne warunki.
- Łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby
wymagającej opieki nie może w
przeliczeniu na osobę przekroczyć
623 zł - wyjaśnia Krystyna Banaszkiewicz.
Pracownicy socjalni sprawdzą,
czy i w jakim zakresie będzie sprawowana stała (nie doraźna) opieka
nad niepeł nospraw ny m. Osoba
ubiegająca się o to świadczenie
musi zrezygnować z zatrudnienia.
Kierownik Banaszkiewicz podk reśla, ż e międ z y rez yg nacją z
prac y opiek u na , a powsta niem
niepełnosprawności u podopiecznego musi istnieć związek przyczynowy.
- Najpierw niepełnosprawność,
a dopiero później fakt rezygnacji z
zatrudnienia. O świadczenie nie
może starać się m.in. osoba bezrobotna, ktoś, kto zawiesił działalność
gospodarczą, lub zwolnieni z pracy.
Pobie ranie s pec jalnego z a siłku

opiekuńczego wiąże się z nabyciem
uprawnień emerytalnych, dlatego
będziemy skrupulatnie sprawdzać
czy spełnione zostały wszystkie
warunki.
Jeszcze przed wejściem przepisów w życie MOPS odbierał sygnały od klientów, którzy nie spełnią
kryterium dochodowego. Nieoficjalnie mówi się, że powrócą do
odpłatnych usług opiekuńczych,
oferowanych przez siostry PCK.
- Wśród członków naszego stowarzyszenia mamy młodego człowieka,
który uległ wypadkowi w czasie
pracy. Matka, która się nim opiekuje,
nie spełniła kryterium dochodowego,
dlatego nie otrzyma specjalnego zasiłku opiekuńczego - mówi Urszula
Krawczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Inna sprawa to wysokość nowego świadczenia. Zapewnienie
niepełnosprawnemu rehabilitacji,
kosztownych leków, pampersów
czy żywności za 520 zł miesięcznie
graniczy z cudem.
- Ani renta socjalna, ani kolejne
świadczenia nie zaspokoją w pełni
potrzeb niepełnosprawnych. Proszę
jednak pamiętać, że kiedyś tych pieniędzy w ogóle nie było - podkreśla
przewodnicząca.
Paweł Gradek
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aktualności
z Kart HiStorii Knurowa. poMniKi i tablice paMiątKowe, cz. I

niech pomnik stanie trwały,
by uczcić krew na polu chwały
Foto: Bogusław Wilk

Pomniki i tablice pamiątkowe dokumentują tradycję. Wiążą się z konkretnymi osobami
– ojcami, synami, sąsiadami i znajomymi. O ich lokalizacji często decydują względy
historyczne. Nie inaczej jest w Knurowie
W 1922 roku knurowska społeczność wzniosła

poMniK wolnoŚci,

mający upamiętniać powrót Knurowa do Polski. Pomnik stanął u zbiegu dzisiejszych ulic ks. A. Koziełka i
Dworcowej. Inicjatorem był Walenty
Rakoniewski, uczestnik powstań
śląskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej i współzałożyciel
Towarzystwa Śpiewaczego Jedność.
Monument, zwany też Pomnikiem
Powstańców, został zbudowany z kamieni, które górnicy wydobyli z dołu
kopalni. Znajdował się na nim polski
orzeł, godło gminy Knurów (kosa,
grabie i owalnica pługa) i tabliczka
z datami 1353-1922. Pod datami
umieszczono napis: „Cześć Poległym
Powstańcom. 1. plut. Hora Paweł,
poległ 18.VI.1921 r., 2. szer. Henel
Florian, poległ 20.V.1921 r.”.
Pomnik Wolności (Powstańców) w takim kształcie pozostał do
wybuchu II wojny światowej. Został
zniszczony przez okupanta.
Po zakończeniu wojny ówczesne
władze na jego miejscu postawiły
pomnik-obelisk z napisem: „Wyzwoliciele Armii Czerwonej. Polacy.
Knurów, 26.I.1945 r.”.
Kolejne zmiany przyniosła transformacja ustrojowa. Od 1990 roku w
czasie patriotycznych uroczystości
kwiaty składane są pod pomnikiem
noszącym teraz nazwę

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

Pomnik ku Czci Obrońców Krywałdu

powStańców ŚląSKicH.

W karcie ewidencyjnej czytamy,
że jego projektantem był Janusz
Grychowski, fundatorem Kopalnia
Węgla Kamiennego „Szczygłowice”,
zaś praca przy wznoszeniu pomnika
to czyn społeczny osób prywatnych.
Zasadnicza część pomnika to
obelisk o wysokości około 7 metrów,
przypominający kształtem pomnik
przedwojenny. W jego górnej części
umieszczono herb Knurowa, powyżej
symbole górnicze, natomiast poniżej
herbu jest tabliczka z datami 13531922. Na marmurowej tablicy, w dolnej części monumentu, napis „Cześć
poległym powstańcom” towarzyszy
nazwiskom powstańców – Pawła
Hory i Floriana Henela (z datami
jak na pomniku z 1922 r.). Poniżej w
porządku alfabetycznym wymienieni
są: „Grzesiok Herman, Michalski Feliks, Michalski Ryszard, Rakoniewski
Walenty, Słonina Antoni, Szydłowski
Teodor. Oddali życie w latach 19391945”. Po prawej stronie obelisku, na
płycie umieszczono wiersz Emanuela
Imieli: „Poległym cześć! Niech pomnik
stanie trwały/by uczcić krew na polu
chwały/ przelaną mężnie z własnej
woli/ w obronie śląskich chat i roli.
Poległym cześć”.
Po lewej stronie pomnika znajdują się trzy pionowe płyty z datami
trzech powstań śląskich: 1919, 1920 i

Pomnik Powstańców (Wolności)
przed wojną...

1921. Każda z płyt ma inną długość.
Pierwsza – 3,7 m, druga – 3,4 m, a
trzecia – 3 m. Płyty rozmieszczone są
w odległości 40 cm od siebie. Po tej
samej stronie znajduje się naczynie
do palenia zniczy. Pomnik usytuowano na niskim tarasie, który służy
do składania wieńców i kwiatów.
Okazją ku temu są ważne uroczystości, m.in. Święto Niepodległości,
3 Maja, a także kolejne rocznice
powstań śląskich i wybuchu II wojny
światowej.
Do historii z 1 września nawiązuje natomiast

poMniK Ku czci obrońców
KrywałDu.

Został odsłonięty 1 września
1985 roku – 46 lat od rozpoczęcia
II wojny światowej, a zarazem w
110. rocznicę powstania fabryki
prochu w Krywałdzie. Początkowo
stanął na terenie Zakładu Tworzyw
Sztucznych Krywałd-Erg, obecnie
znajduje się po drugiej stronie
ulicy Zwycięstwa, obok kapliczki
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...i obecnie

św. Barbary. Na tablicy znajduje się
napis: „1.9.1939 r. zostało zamordowanych przez hitlerowców 4 pracowników i 4 żołnierzy broniących
Wytwórni Chemicznej „Lignoza”.
Bohaterskimi pracownikami
byli: Franciszek Bryłka, Stefan Winkler, Henryk Roj i Hubert Szymura, żołnierzami – Ignacy Nisz, Jan
Kadubiński, Jan Kasperek i Feliks
Czok. Pomnik ufundowała załoga
zakładu.
„Odeszli, lecz pozostali w pamięci,
żywi w sercach współtowarzyszy pracy
i walki. Cześć ich pamięci” – czytamy
dalej na tablicy. W dniu odsłonięcia
pomnika ówczesny dyrektor ZTS

Obelisk upamiętniający Feliksa Michalskiego

Krywałd-Erg inż. Hieronim Leśniewski powiedział: - Oni nie tylko
byli żołnierzami, ale i też jednymi z
nas...
3 września 2004 roku przed
głównym wejściem do budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Krywałdzie został odsłonięty

POMnIK-OBELISK

upamiętniający Feliksa Michalskiego, dowódcę kompanii II batalionu Ochotniczych Oddziałów Powstańczych, który zginął 1 września

1939 roku. Wykonawcą pomnika
jest Edward Smycz. Odsłonięcie
poprzedziło nabożeństwo w kościele
parafialnym pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy w Krywałdzie.
W lew ym górnym rogu obelisku znajduje się zdjęcie Feliksa
Michalskiego. Poniżej umieszczono
napis: „Pamięci Feliksa Michalskiego,
uczestnika trzech powstań śląskich.
Zginął 1.IX.1939 r. w Krywałdzie w
obronie Polski”.
Maria Grzelewska

7

Knurów

Opowieści ze Szkocji

Foto: Archiwum MG-2

W ramach programu Comenius
nauczyciele i uczniowie z Miejskiego
Gimnazjum nr 2 odwiedzili Szkocję.
Wśród mgieł i wrzosowisk odkrywali
tajemnice europejskiej oświaty

Szkocja potrafi urzec, jej czarowi ulegli też gimnazjaliści „Dwójki”

Uczniowie MG-2 Aleksandra
Libera, Sandra Widuch, Piotr
Tomecki i Bartosz Stępień pod
opieką nauczycieli Teresy Niźnikiewicz i Agnieszki Pachulczak
gościli w Szkocji od 1 do 6 czerwca. Wizyta rozpoczęła się od
skocznych dźwięków szkockich
tańców i referatu wygłoszonego
przez uczniów z zaprzyjaźnionych szkół z Niemiec i Węgier,
m.in. o tym jak podgrzać kawę
z wykorzystaniem promieni słonecznych.
Knurowianie uczestniczyli w
lekcji chemii w szkockiej szkole,
ucz ąc się sztu k i zmienia nia
oleju w paliwo. Nie zabrakło
także miejsca na ruch, podczas
zajęć w-f gimnazjaliści poznawali trudne kroki tradycyjnych
tańców.
− Nasza ekipa miała możliwość przejażdżki po jeziorze Loch
Lomond, zwiedzenia Glasgow
oraz zamku Culzean − opowiadają uczestnicy. − Również mogliśmy wysłuchać poematu Roberta
Burnsa, najwybitniejszego poety
szkockiego, wyrecytowanego w
oryginalnym szkockim dialekcie.
Szkocja, kraj zamków i opowieści snutych przy dźwiękach
dud, pożegnał knurowian poematem swojego najwybitniejszego poety Roberta Burnsa: Więc
czym rozłąka? - Zdrowa bądź! Do
ciebie wrócę ty/ Choć mil tysiące
miałbym brnąć/ Bez sił, bez tchu,
bez snu.
jb

Foto: Archiwum MP-3

aktualności

Knurów

Szaleństwa
Zielonej Nocy

Pożegnanie 6-latków to czas niezwykły
i niezapomniany. Kończy się bowiem okres
przyjaźni, wspólnych zabaw, spotkań, wspólnej
pracy. Miejskie Przedszkole nr 3 w Knurowie
pożegnało przedszkolaków zieloną nocą
Dla niektórych to była twarzy w wiosce indiańskiej,
pierwsza noc bez rodziców a potem niezapomniany
i bliskich. Podekscytowane prawdziwy bal pidżamowy.
dzieci z niecierpliwością czePo wieczorze pełnym
kały na niespodzianki.
wrażeń, dzieci do snu utu− Rozpoczęliśmy od wi- liła Biała Dama opowieścią
zyty w Wiosce Indiańskiej o zaczarowanej księżniczpełnej wspólnych zabaw, ce. Dzięki zaangażowaniu
konkursów, pląsów, a także nauczycieli, dyrekcji z MPzabawy tropiącej, której ce- 3 oraz rodziców mał ych
lem było odnalezienie skar- przedszkolaków to była niebu − opowiada Małgorzata zapomniana noc!
Bielecka z MP-3. − Kolejną
MB, oprac. jb
atrakcją było malowanie

ogłoszenie własne wydawcy
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aktualności
Knurów

Zakład o szczęście

Dwa duchy przechodziły przez wioskę: Mazeł, czyli
powodzenie, i Szlimazeł, czyli pech. Ludzie nie widzą
duchów, ale duchy widzą się nawzajem... − opowieść
o ulotności szczęścia i kaprysach losu przedstawiły
połączone siły kół teatralnych „Limitowani”
ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
i „Improwizacja” z Miejskiego Gimnazjum nr 1

Publiczność
długo
oklaskiwała
aktorów

Historię „Mazeł i Szlimazeł albo
mleko lwicy” I. B. Singera czerpiącą
z folkloru żydowskiego aktorzy opowiedzieli, wykorzystując teatr cieni.
Formę trudną, wymagającą precyzji
ruchów. Każde słowo podkreśla gest,
każdą emocję wyraża ciało. Czy cienie potrafią mówić, czy potrafimy
uwierzyć w historię opowiadaną
przez kształty rzucone na prześcieradło? Tak, aktorzy udowodnili,
że nie w rozbudowanej scenografii
i przerysowanej mimice tkwi siła
teatru. Dramatyzm, budowany na
słowach narratora, plastycznej muzyce, grze świateł i zmieniającym się
tle, poruszył publiczność.
Historia o pechu i szczęściu, to
przypowieść o losie i sile miłości.
Dwa duchy toczą spór o życie biednego chłopca z małej wsi. Bohater jest
tylko igraszką, zabawką w ich rękach.
Nie wie, że jego krokami kieruje
szczęście. Szczęście przez rok pieczołowicie budowane przez Mazeła,
które Szlimazeł obiecuje zniszczyć w
ciągu sekundy. Czy mu się uda?
Przygotowania do przedstawie-

nia trwały od października. Ćwiczenie odpowiedniego kąta ustawienia
rąk, odległości od światła. Teatr to
dobry sposób na integrację. Młodzież
z MG-1 pomimo początkowych obaw
odnalazła się w grupie „Limitowanych”. Bez barier, bez uprzedzeń
stworzyli niezwykłą sztukę. Najtrudniej było pokonać tremę przed
pierwszym występem.
− Sprawę ułatwiało prześcieradło
− śmieje się Aleksandra Żydek, prowadząca obie grupy teatralne, na co
dzień nauczycielka w MG-1. − Moi
podopieczni bardzo lubią występować
na scenie. Szczególnie podoba im się
moment braw po sztuce.
W czasie przedstawienia w Kinie
Scenie Kulturze braw nie brakowało.
Zarówno przed, jak i po publiczność
długo oklaskiwała aktorów. „Limitowani” i „Improwizacja” planują
kolejne występy, następne estetyczne
uczty dla widzów spragnionych
nieoczy wistych i niedosłownych
wrażeń.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Przedstawienie powstało dzięki: grantowi Fundacji im. Stefana Batorego,
darowiźnie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr
4 w Knurowie, użyczeniu pomieszczeń przez Lokatorsko-Własnościową
Spółdzielnię Mieszkaniową w Knurowie, środkom Stowarzyszenia Rodzin i
Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie.

Czy cienie potrafią mówić? Ależ tak! A zwłaszcza przemawiać do wyobraźni...

Knurów

Skwer z darmowym internetem

Od kilku dni każdy, kto dysponuje komputerem przenośnym
czy telefonem komórkowym i odwiedzi skwer przy ratuszu,
może skorzystać z internetu. Usługa jest bezpłatna i dostępna
przez całą dobę

/g/
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Knurów. TLA zawieszają kursowanie autobusów

„100” na wakacjach
− Czy linia 100 będzie kursować w czasie
wakacji? − pytają czytelnicy Przeglądu. −
Niestety jesteśmy zmuszeni zawiesić kursy
do września − odpowiada Jerzy Jaroszek
z Tanich Linii Autobusowych, przewoźnik
obsługujący linię 100
Foto: Paweł Gradek

Hotspot (otwarty punkt dostępu do internetu) uruchomiono w ramach projektu „PIAPy dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej”.
- Wszystko było przygotowane znacznie
wcześniej. Borykaliśmy się jednak z problemami natury technicznej. Od kilku dni wszystko
działa bez zarzutu - informuje sekretarz Urzędu Miasta, Piotr Dudło.
Z sieci bezprzewodowej opartej na standardzie WiFi będzie można korzystać na
terenie skweru przy ul. Niepodległości przez
całą dobę. Prędkość łącza to 8 Mb/s.
- Aby móc korzystać z darmowego internetu, trzeba założyć dowolne konto i hasło.
Nic trudnego - przekonuje kierownik biura
informatyków w knurowskim magistracie,
Jan Bajorek.
Hotspotem zarządza starostwo powiatowe
i to ono, w razie awarii, będzie serwisować
urządzenie.
Na razie będzie to jedyny hotspot w przestrzeni publicznej. Być może w przyszłości
strefa z darmowym dostępem do internetu
zostanie uruchomiona w sąsiedztwie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczygłowicach.

O strefie bezpłatnego internetu informują specjalne tablice

Zaważyły względy ekonomiczne. Linia 100 jest linią samofinansującą się. Spadek ilości pasażerów
zmusił przewoźnika do zawieszenia kursów na okres kanikuły.
Brak busów zaniepokoił mieszkańców Knurowa, przede wszystkim osoby pracujące, codziennie
korzystające z linii 100.

− Chciałbym przeprosić wszystkich pasażerów − informuje Jerzy
Jaroszek. – Niestety, brakuje nam
środków pieniężnych, by linia działała także w czasie letnich wakacji.
Linia 100 powróci we wrześniu
z dotychczasowo obowiązującym
rozkładem jazdy.
jb
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rOZrYwKA nr 27/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- Do wygrania poDwójny BILET DO KInA

emilia gniewek z Knurowa

ur. 19.06.2013 r., 3290 g, 50 cm

Dawid czajka z gliwic

ur. 24.06.2013 r., 4180 g, 55 cm

zuzanna rusak z gierałtowic

ur. 24.06.2013 r., 3540 g, 55 cm

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

27

4 VII 2013 r.
CZWARTEK
Człowiek ze stali 3D
− godz.17.30
Człowiek ze stali 2D
− godz. 20.15
5 VII 2013 r.
PIĄTEK
Tedi i poszukiwacze zaginionego
miasta 2D
− godz. 12.00
World War Z 3D
− godz. 16.00, 18.15
World War Z 2D
− godz. 20.30
6- 7 VII 2013 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Tedi i poszukiwacze zaginionego
miasta 3D
− 14.00
World War Z 3D
− godz. 16.00, 18.15
World War Z 2D
− godz. 20.30

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 25/2013 brzmia ło: „ Harcerka”.
Podwójny bilet do kina i płytę zespołu
Kamraty otrzymuje Janusz Kaszubowski. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

natalia Karwat z Knurowa

ur. 24.06.2013 r., 3630 g, 53 cm

nina Larysz z Knurowa

ur. 25.06.2013 r.,2615 g, 50 cm

Hanna ochmańska z Knurowa

ur. 26.06.2013 r., 4250 g, 56 cm

8 VII 2013 r.
PONIEDZIAŁEK
Tedi i poszukiwacze zaginionego
miasta 2D
− godz.10.00
World War Z 3D
− godz. 16.00, 18.15
World War Z 2D
− godz. 20.30
9 VII 2013 r.
WTOREK
Tedi i poszukiwacze zaginionego
miasta 2D
− godz. 12.00
World War Z 3D
− godz. 16.00, 18.15
World War Z 2D
− godz. 20.30

radosław piontek z przegędzy

ur. 26.06.2013 r., 3240 g, 51 cm

antoni woźny z gliwic

ur. 26.06.2013 r., 3980 g, 55 cm

10 VII 2013 r.
ŚRODA
Tedi i poszukiwacze zaginionego
miasta 3D
− godz. 14.00
World War Z 3D
− godz. 16.00, 18.15
World War Z 2D
− godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

0

Alicja Bizuk z Paniówek

ur. 26.06.2013 r., 3440 g, 54 cm

Lena Janasek z Sierakowic

ur. 23.06.2013 r., 3300 g, 55 cm

Stanisław zmarzły z pilchowic

ur. 28.06.2013 r., 3200 g, 54 cm

Bartosz Jesion z Knurowa

ur. 29.06.2013 r., 3570 g, 55 cm
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Knurów, pilcHowice, gierałtowice. cieKawe propozycje Dla Dzieci i MłoDzieŻy

Julia Łakomska (w środku) oczarowała jury talentem
tanecznym

witajcie wakacje!

W końcu są! Tysiące uczniów opuściło na dwa
miesiące mury szkoły. Jak spędzą ten czas?
Propozycji jest co niemiara. − Spakujcie plecaki,
weźcie dobry humor i ruszajcie w nami − zachęcają
placówki oświatowe i kulturalne
Knurów

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej przygotowało wycieczki
jednodniowe. Pierwsza wyprawa
już 9 lipca do Krakowa. W planach
odwiedziny w fabryce cukierków i
zwiedzanie miasta. 11 lipca − pokaz eksperymentów w Chorzowie i
zwiedzanie muzeum pożarnictwa w
Mysłowicach. 16 lipca wyjazd na ranczo w Proboszczowicach zakończony
ogniskiem. 18 lipca wizyta w opolskim ZOO. 23 lipca − park miniatur
w Ogrodzieńcu. Dwa dni później
wycieczka do Brennej. 6 sierpnia −
Międzybrodzie Żywieckie i Góra Żar.
8 sierpnia dzieci odwiedzą Muzeum
Drukarstwa i wzgórze zamkowe w
Cieszynie.
Koszt wycieczek waha się od 10
do 20 zł (opłata wstępów i innych
atrakcji). Autokary i opiekę nauczycieli opłaca MOPP. Zapisy w sekretariacie MOPP, codziennie od godz.
8.30, lub telefonicznie− 32 235 27 13.
O małych knurowianach nie
zapomniała także Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. W okresie letnich wakacji organizowane będą zajęcia świetlicowe,
m.in. turnieje szachowe, warsztaty
kulinarne i plastyczne, czytanie bajek dla najmłodszych czy konkursy
sprawnościowe. Dla spragnionych
sportow ych emocji, spółdzielnia
przygotowała także imprezy sportowe (8.07 - konkursy sprawnościowe,
11.07 − międzyklubowy turniej tenisa
stołowego, 25.07 - turniej piątek
piłkarskich, 5.08 − gry, zabawy i
konkursy, 12.08 − międzyklubowy
turniej w piłkarzyki). Na małych
globtroterów czekają wycieczki: 10.07
− park miniatur w Inwałdzie, 17.07 i
14.08 − basen w Paniówkach, 24.07
− Biskupia Kopa w Pokrzywnej, 7.08
− miasteczko westernowe w Żorach,
21.08 − ogród japoński i botaniczny
we Wrocławiu, 28.08 − Pieskowa
Skała w Ojcowie. Kinomaniacy odwiedzą Cinema City w Gliwicach 3
i 31 lipca. Na zakończenie wakacji
(30 sierpnia) spółdzielnia już teraz
zaprasza na festyn pełen gier i zabaw.
Więcej informacji można uzyskać w

Foto: Archiwum organizatorów

rozmaitości

PILCHOwICE

Mają talent.
Pokazali to...

IV edycja Ogólnopolskiego Przeglądu
„Pokaż co potrafisz” zakończyła się
zwycięstwem tańczącej Julii Łakomskiej
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Żernicy

Świetlicowe gry i zabawy też mogą być świetną, wakacyjną
propozycją, zwłaszcza w pochmurne i deszczowe dni

klubach spółdzielczych: Lokatorek −
tel. 32 235 19 08, Gama − 32 235 10 15,
Maluch − tel. 32 235 17 65.

gierałtowice

Gminy Ośrodek Kultury w czasie
wakacji zaprasza do gminnych świetlic i na wycieczki w ciekawe miejsca.
11 lipca wyjazd do Sztolni Czarnego Pstrąga i Zabytkowej Kopalni
Srebra w Tarnowskich Górach. Na
25 lipca organizatorzy zaplanowali
zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach i seans 3D w kinie
Imax. W sierpniu coś dla wielbicieli
westernowych klimatów − „Miasteczko Twinpigs” (8.08). 22 sierpnia
odwiedziny w Górnośląskim Parku
Etnograficznym i Śląskim Ogrodzie
Zoologicznym w Chorzowie. Zapisy
na wycieczki przyjmowane są gminnych świetlicach. GOK przygotował
także zajęcia stacjonarne. Atrakcje
czekają w gminnych świetlicach w
Gierałtowicach (ul. Korfantego 7, od
9 do 15, tel. 32 301 15 12), Przyszowicach (ul. Szkolna 4, od 9 do 15, tel.
32 726 42 47), Paniówkach (ul. Zwycięstwa 44, od 8 do 15, tel. 32 726 42
49) i Chudowie (ul. Szkolna 72, od 8
do 15, w środy od 16 do 20, o godz.18
ognisko, tel. 604 917 720).

PILCHOwICE

„Kolorowe wakacje” w gminie
Pilchowice to przede wszystkim po-

Jura Krakowsko-Częstochowska niczym
magnes przyciąga amatorów pięknych
widoków i wrażeń

dróże małe i duże. Już 4 lipca wyjazd
do Żor i Łazisk Górnych, w planach
Kino na Starówce i zwiedzanie Muzeum Energetyki. 9 lipca organizatorzy
zabierają dzieci do Aquaparku Nemo
w Dąbrowie Górniczej i planetarium
w Chorzowie. 11 lipca przejazd kolejką wąskotorową i wizyta w parku
linowym w Rudach Raciborskich.
Dla spragnionych mocnych wrażeń
i strzałów w samo południe zwiedzanie Miasteczka Twinpigs w Żorach (16 lipca). 18 lipca odkrywanie
Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego
Pstrąga w Tarnowskich Górach. 23
lipca Pilchowice zapraszają w rejony
Jury Krakowskiej-Częstochowskiej
na szukanie duchów w ruinach zamków w Mirowie i Bobolicach. 30
lipca park linowy w Międzybrodzie
Żywieckim i wjazd kolejką na Górę
Żar. Na 1 sierpnia zaplanowano wizytę na Ranczu w Proboszczowicach
(podróż dyliżansem, kiełbaski z grilla, podwórkowe szaleństwa). Rodzice
powinni zapoznać się regulaminem
wycieczek i podpisać zgodę na wyjazd dziecka. Deklaracja dostępna
na stronie internetowej www.gok.
pilchowice.pl. Bliższe informacje i
zapisy w Gminnych Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Pilchowicach pod numerami telefonów tel. 32 235 62 86 lub 32 233
09 96.
jb

21 czerwca hala sportowa w Zespole Szkół w Pilchowicach kipiała
od talentu. Przed ponad trzystuosobową widownią wystąpiła młodzież
z różnych stron regionu.
− To największy na Śląsku i jeden z największych w Polsce przeglądów talentu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów − podkreśla
Arkadiusz Trzebuniak, organizator
imprezy.
Młodzież tańczyła, śpiewała,
grała na instrumentach, recytowała, a także jeździła na monocyklu i
żonglowała flowerstickami.
− Mamy talent! − udowadniali
uczestnicy. Po burzliwych naradach
pierwsze miejsce przyznano Julii

Łukomskiej z Żernicy, drugie − Jolancie Wieliczce z Gimnazjum im.
Powstańców Śląskich w Strumieniu,
trzecią lokatę zajął Tomasz Biadacz
z Zespołu Szkół w Pilchowicach.
− Na z akończenie zmagań
wystąpili zwycięzcy piątej edycji
programu „Mam talent” akrobaci
Delfina i Bartek, którzy zachwycili
wszystkich pokazem iście „nadludzkich możliwości ludzkiego ciała”
− mówi Trzebuniak. − Serdecznie
dziękujemy wszystkim uczestnikom
za udział w konkursie i już zapraszamy na jubileuszową − piątą edycję
„Pokaż co potrafisz”.
jb

ogłoszenie własne wydawcy

W programie:

Wycieczki
Zajęcia w godzinach:
Gry i zabawy z animatorami

10 00 – 14 00

Ciekawe zajęcia plastyczne i literackie
MBP FILIA NR 2 ZAPRASZA
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Kupię pilnie za gotówkę dom lub działkę.
Tel. 881 507 566

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

Mieszkanie do wynajęcia 3 -pokojowe,
Szczygłowice. Tel. 792 077 077

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

Mieszkanie do wynajęcia, 70 m , c.o., gaz.
Tel. 601 771 672

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem od lat
2 lub sprzątaniem mieszkań prywatnych,
zakupami lub sprzątaniem sklepów, firm.
Tel. 781 719 783

27/13

27-28/13

2

26-28/13

O g r ó d e k d z i a ł ko w y s p r z e d a m . Te l .
609 967 778

26-27/13

Pilnie sprzedam lub wynajmę mieszkanie
2-pokojowe, do remontu. Tel. 508 224 543

27-28/13

Sprzedam dom dwurodzinny, ul. 1-go Maja.
Tel. 32 236 23 10

23-27/13

Sprzedam dom, Knurów ul. Wolności. Tel.
601 462 766

23-27/13

50 000 rata 889 zł. Tel. 32 423 56 17

23-30/13

Azbest, demontaż, dekarstwo, 10 lat gwarancji, ocieplenia, okna. Tel. 792 013 569

21-49/13

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/13-odw.

Sprzedam działkę rekreacyjną na Moczurach. Altana murowana, podpiwniczona.
Tel. 505 316 887

27/13

Sprzedam mieszkanie w Knurowie, 61 m2,
165 000. Tel. 792 077 077

1/13-odw.

Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 512 878 630

26-29/13

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. Tel.
507 799 766

19-28/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
784 449 717. Gliwice, ul. Rolników 220
27-30/13

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

1-30/13

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

18-44/13

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709

23-27/13

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

1/13-odw.

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988

INSTRUK TOR PR AWA JA ZDY ( W YKŁADOWCA), 5-letnie doświadczenie
z a w o d o w e – S Z U K A P R ACY. Te l .
512 994 763

26-27/13

MOTORYZACJA

7-odw.

M ł o da, silna o s o ba p o dejm i e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00
7-odw.

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

1/13-odw.

1/13-odw.

1/13-odw.

dam PRACĘ
Przyjmę od zaraz murarz-tynkarz, tapeciarz. Wiek do 45 lat. Tel. 501 306 440,
515 123 565
26-27/13

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

Restauracja „ Mała Toscania” zatrudni barmankę, barmankę na pó ł etatu,
p om o c kuc henn ą na weekendy. Tel.
604 546 087

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fie stę, Polo i inne. St an oboj ętny. Tel.
507 572 625

Zatrudnimy doświadczoną kucharkę do
pracy w restauracji. Tel. 660 420 077

23-30/13

23-30/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

edukacja
ANGIELSKI MEDYCZNY – KOREPETYCJE. Tel. 792 237 177

26-39/13

SZUKAM PRACY
Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450

5-odw.

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

Spędzenie czasu na świeżym powietrzu
oraz dobra zabawa były głównym celem
II Turnieju Podwórkowych Drużyn
Piłkarskich „Kolonija 2013”

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

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

Wynajmę lokal pod działalność, pow.
6 0 m 2 , u l. N i e p o d l e g ł o ś c i 10 2 . Te l.
665 847 889

W gałę na podwórku

10-odw.

27/13

15-51/13

Wakacje tuż tuż, gotówka na już. Zadzwoń
– sprawdź naszą ofertę. Tel. 32 236 71 13

27/13-odw.

Sprzedam mieszkanie, 45 m2, ul. Kapelanów Wojskowych. Bez pośredników. Tel.
518 805 803

1/13-odw.

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

2/13-odw.

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

27/13

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076

2/13-odw.

Knurów

26-27/13

26-28/13

Zatrudnimy emerytkę do sprzątania w
lokalu. Tel. 664 040 345

26-28/13

Gdyby nasi dorośli reprezentanci mieli tyle werwy i ambicji co
mali piłkarze z Koloniji o awans na Mistrzostwa Świata bylibyśmy
spokojni...

Turniej odbył się w ubiegłą sobotę. Rywalizacja była zacięta, a swoim
pociechom kibicowały całe rodziny.
Nie było przegranych, a organizatorzy zadbali, by nikt nie odszedł z
pustymi rękoma.
Pomiędzy meczami publiczność
mogła podziwiać umiejętności cheerleaderek, a także specjalnie na tę
okazję przygotowany pokaz taneczny, do którego chętnie przyłączyli się
biorący udział w turniej zawodnicy, a
nawet organizatorzy i część widzów.
Nagrody w imieniu prezydenta
Knurowa miał przyjemność wręczać
radny Marian Gruszka.

Turniej odbył się z inicjatywy
Sióstr Służebniczek NMP w Knurowie.

DC
Foto: Dawid Ciepliński

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie
ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 67,25 m2
przy ul. Batorego 4.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na
stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

1/13-odw.

9-44/13

W y ko ń c ze n i a w n ę t r z , r e m o nt y. Te l.
605 875 102
21-33/13

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do w ynajęcia lokal na działalność
gospodarczą o pow. 62 m2, Knurów, ul.
Koziełka. Tel. 502 814 692
28/13-odw.

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe,
kuchnia, łazienka, wc, balkon. Knurów,
WP II. Tel. 608 879 429

27-29/13

Do wynajęcia mieszkanie M-4, 48 m2 w Knurowie. Pełne umeblowanie. Tel. 500 264 306

27/13

Do wynajęcia mieszkanie w Gierałtowicach. Tel. 32 235 35 35, 604 805 513
27-29/13

Kawalerka do wynajęcia. Knurów. Tel.
505 267 207

27/13

Kawalerka, 36 m2, ul. Sienkiewicza, 88.000 zł.
Tel. 513 654 547

25-28/13

12
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pływacy znowu mają
powody do radości

Kolejne starty i kolejne sukcesy – tak w skrócie można podsumować
udział reprezentantów Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice
w zawodach, które odbyły się tuż przed wakacjami
mistrzostwa polsKi
seniorów i młodzieŻowców
– olsztYn

Aleksandra Bańbor – 21 w
eliminacjach na 50 m stylem
dowolnym i 10 w finale B,
Martyna Nowak – 16 w
eliminacjach na 50 m stylem
klasycznym i 5 w finale B.

letnie mistrzostwa ślĄsKa
(14-18 lat) – gliwice

Wśród zawodniczek 15letnich Maja Dziublińska zajęła 2. miejsce na 200 m stylem grzbietowym i 2. miejsce
na 400 m stylem dowolnym.
W kategorii wiekowej 1618 lat sukcesy odniosły dwie
nasze zawodniczki:
- Aleksandra Bańbor (1.
miejsce w open na 50 m stylem dowolnym, 1. miejsce na
100 m dowolnym, 2. miejsce
w open na 100 m dowolnym,
2. miejsce na 50 m stylem
motylkowym),

- M a r t y na Now a k (1.
miejsce w open na 50 i 100
m st ylem k la s yczny m, 2 .
m iejsce na 20 0 m st ylem
k lasyczny m, 3. miejsce w
open na 200 m stylem klasycznym).
Su kc e s od n ios ł a również sztafeta 4x100 m stylem zmiennym zajmując 1.
miejsce w klasyfikacji open
(Maja Dziublińska, Martyna
Nowak, Aleksandra Bańbor,
Paulina Bieniek).
W tej kategorii wiekowej
s t a r tow a ł rów n ie ż Ja k ub
Micha łów z ajmując miejsca poza podium. Podobnie
zakończył się start Pauliny
Bien iek i L au r y B ober w
kategorii 14-lat. Dodajmy, że
Martyna Nowak, Aleksandra Bańbor i Paulina Bieniek
zostały powołane do kadry
Śląska, a ponadto Martyna
i Aleksandra wyjadą na 17dniowe zgrupowanie, które
sfinansowane zostanie przez

Śląsk i Zw ią zek Pł y wack i.
W Gliw icach w ystąpiła
rów n ie ż K at a r z y na D u rczy ńska – w ychowank a SP T K K F Sz cz yg łow ic e s t a r t uj ą c a o b e c n i e w
bar wach Górni ka Rad lin.
W gronie 14-latek Katarzyna
z ost a ła najlepsz ą z awodniczką mistrzostw, a na ów
sukces złożyły się: 1. miejsce
na 50 i 100 m klasykiem, 1.
m iejsce na 4 0 0 m st ylem
zm ien ny m, 2 . m iejsce na
200 m stylem zmiennym, 2.
miejsce na 200 m stylem klasycznym, 3. miejsce na 50 m
stylem dowolnym. Wychowanka knurowskiego klubu
dwukrotnie triumfowała też
w sztafecie – 4x100 dowolnym i 4x100 zmiennym. W
kategorii open Katarz y na
Durczyńska była druga na
50 m klasykiem, trzecia na
100 m k lasykiem i trzecia
w sztafecie 4x100 m stylem
zmiennym.

mistrzostwa polsKi
w ratownictwie
wodnYm – drzonKów

W kategorii wiekowej 14-15
lat Emilia Brachaczek zajęła 3.
miejsce na 50 m holowanie manekina. Z kolei w kategorii starszej - 16-18 lat - Karolina Zajonc
cztery razy wywalczyła miejsce
na podium: 1. miejsce w sztafecie
4x25 m holowanie manekina, 2.
miejsce w sztafecie 4x50 m z pasem ratowniczym, 2. miejsce na
200 m super ratownik, 2. miejsce
na 100 m ratowanie manekina w
płetwach.

Medalowe miejsce zajął
Tomasz Sosna (trzeci na 400 m
stylem dowolnym), a ponadto
startowali: Szymon Pawlik,
Karolina Kaletka i Klaudia
Warmińska.

Informacja o basenach i kąpielisku
Pływalnia Kryta „aQuaRelax”
(ul. Szpitalna 23, Knurów) z
powodu przer wy technicznej będzie nieczynna od
29.06.2013 do 14.07.2013.
Z kolei w dniach 15.07.2013
- 31.08.2013 czynna będzie
w godzinach 10.00 – 22.00.
Kąpielisko „Leśne Zacisze”
(ul. Niepodległości 109, Knurów) jest czynne od 29.06.2013,
w godzinach 10.00 – 18.00.

Pł y walnia Kr y ta (ul. Górn i c z a 2 , S z c z y g ł o w i c e)
jest czynna od 1.07.2013
do 14.07.2013 w godzinach
10.00 – 22.00; w dniac h
15.07. 2013 - 31.07. 2013
pn-pt 12.00 – 22.00, sob.-nd
10.00 – 20.00. W okresie
1.08.2013 - 1.09.2013 będzie
nieczynna z powodu przerwy
technicznej.
Serdecznie zapraszamy do
korzystania z obiektów MOSiR Knurów.

wanat i świstak
zdobyli zacisze

Foto: Piotr Skorupa

PiSk

Blisko 7 godzin trwała
rywalizacja w turnieju Regionalnych Mistrzostw Miast
Śląska w siatkówce plażowej,
który odbył się terenie kąpieliska Zacisze.
W finale tej imprezy po
zaciętym trzysetowym pojedynku para Jakub Wanat i
Mateusz Świstak okazała się
lepsza od Mariusza Jajusa i
Łukasza Biernata, zyskując
do ogólnej k lasyfikacji 30
punktów.
W całym cyklu prowadzi para Grzegorz Pająk/Sebastian Marczyński, która

przed dwoma t ygodniami
triumfowała w CzerwionceLeszczynach, a w Knurowie
uplasowała się na trzecim
miejscu.
Dobrze spisali się reprezentujący nasze miasto Zbigniew Rabczewski i Adam
K ieś zajmując w ysok ie 5.
miejsce.
Warto jeszcze dodać, że
k nurowsk i MOSiR będzie
też gospodarzem turnieju
finałowego mikstów, który
odbędzie się 3 sierpnia br.
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

Skat sportowy
WYNIKI Z 25 CZERWCA:
WYNIKI Z 25 CZERWCA
Knurowskim cyklistom - Markowi Juszczakowi (z lewej) i Dominikowi
Pędziwilkowi (z prawej) – w tegorocznej wyprawie pomaga Adam
Tąpała (w środku), przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników
Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka”

PiSk

naprzód ma nowego
prezesa
W Naprzodzie Żernica
doszło do zmiany prezesa.
Piotra Walugę zastąpił Marian
Balon.
Ponadto w zarządzie klubu zasiadają: Zbigniew Sodel
(wiceprezes), Eugeniusz Bajer,
Sławomir Sokołowski i Rafał
Foit.
Komisję Rewizyjną tworzą: Józef Kasprzak, Paweł
Suffner i Rajnard Dyrszka.
Przypomnijmy, że w za-

informacja

międzYwojewódzKie
druŻYnowe mistrzostwa
młodziKów (12 lat)
– KędzierzYn-KoŹle

6 tysięcy kilometrów na dwóch kółkach
W sobotnie popołudnie
spotkaliśmy się przed naszą
redakcją z Markiem Juszczakiem i Dominikiem Pędziwilkiem. Kilka godzin później
knurowscy cykliści wyruszyli
w niecodzienną w y prawę.
– Przed nami sześć tysięcy
kilometrów i takie kraje, jak
Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Norwegia i Szwecja.
Jednym słowem: Nordcapp
– zdradzają.
Wy prawa, którą sponsoruje Związek Zawodow y
Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla
w Polsce „Przeróbka”, trwać
będzie 50 dni.

sport

jerzY dudeK. wYbitnY z Knurowa

przeczytaliście?

kończonym sezonie piłkarskim Naprzód był reprezentowany przez dwie drużyny
seniorów. Męska uczestniczyła
w rozgrywkach klasy „A”, z
kolei żeńska rywalizowała na
boiskach śląskiej 3. ligi. Piłkarze sezon zakończyli na miejscu jedenastym (9 zwycięstw,
10 remisów i 11 porażek), a
piłkarki uplasowały się na
pozycji trzeciej (9 zwycięstw,
2 remisy i 5 porażek).
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PiSk

Kilkadziesiąt zdjęć, a do tego
wywiady i felietony. Wszystko to
związane z Jerzym Dudkiem.
Tak w skrócie można scharakteryzować publikację poświęconą
wychowankowi Concordii Knurów, który na początku czerwca
rozegrał pożegnalny mecz w
reprezentacji Polski.
„Jerzy Dudek. Wybitny z
Knurowa” jest do nabycia m.in. w
Księgarni Merkury, Euro-Salonie
Prasowym w Netto oraz Agencji
Finansowej w Szczygłowicach (ul.
Staszica). Cena 19,90 zł.
PiSk

1. Jacek Zacher

- 2.133 pkt

2. Janusz Myszka

- 1.961 pkt

3. Edward Nowak

- 1.941 pkt

4. Dariusz Skowron

- 1.876 pkt

5. Alfred Wagner

- 1.820 pkt

6. Józef Antończyk

- 1.769 pkt

7. Jan Szczeszak

- 1.743 pkt

8. Tadeusz Kamczyk

- 1.699 pkt

9. Jan Pikus

- 1.637 pkt

10. Zbigniew Ciszewski

- 1.611 pkt

Mieczysław Polom

- 1.611 pkt

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
XIII GRAND PRIX KNUROWA:
1. Jacek Zacher

- 27.032 pkt

2. Stefan Dylus

- 26.084 pkt

3. Zdzisław Mral

- 25.634 pkt

4. Wojciech Napierała

- 24.987 pkt

5. Leon Spyra

- 24.367 pkt

6. Michał Fojt

- 24.348 pkt

7. Henryk Brola

- 24.247 pkt

8. Jerzy Pluta

- 23.649 pkt

9. Piotr Palica

- 23.623 pkt

10. Ginter Fabian

- 23.607 pkt

1

sport
Oldboje Concordii Knurów wraz z organizatorami
siódmej edycji Auder Cup im. Alfreda Olka

Okazały puchar za
zajęcie drugiego
miejsca kapitanowi
Concordii Markowi
Wierciochowi
wręczył Jerzy Pach
(wiceprzewodniczący
knurowskiej Rady
Miasta)

Górnik Zabrze
w składzie
z Andrzejem
Orzeszkiem,
Józefem
Dankowskim,
Dariuszem
Kosełą i Piotrem
Rockim przegrał
z Concordią 0:3

powtórka z ubiegłego roku
Oldboje Concordii Knurów po
raz drugi z rzędu zagrali w finale
Turnieju Auder Cup im. Alfreda
Olka i po raz drugi musieli uznać
wyższość Zagłębia Lubin. Przed
rokiem „miedziowi” wygrali 2:1,
teraz 5:4.
W siódmej edycji turnieju upamiętniającego Alfreda
Olka udział wzięło siedem
drużyn. Po raz pierwszy do
Knurowa przyjechała Polonia
Warszawa, a po raz kolejny
m.in. Korona Kielce i Zagłębie
Lubin, nie wspominając sąsiadów zza miedzy, czyli Piasta
Gliwice czy Górnika Zabrze.
Tegoroczne rozgr y wk i,
których organizatorem jest
prezes firmy Auder – Herbert
Kaschek, od początku do końca toczyły się pod dyktando
Zagłębia Lubin. W trzech meczach „miedziowi” odnieśli
trzy zwycięstwa, strzelając aż
17 bramek.
Po meczu finałowym okazało się, że do triumfu zespołowego należy dodać trzy nagrody indywidualne. Najlepszym
bramkarzem został Zdzisław
Rzeczkowski, a najlepszym
piłkarzem i królem strzelców
- Emil Nowakowski.
O ile Zagłębie trafiło do
grupy 3-zespołowej, o tyle
Concordia znalazła się w grupie 4-zespołowej. Knurowianie pewnie pokonali Koronę
Kielce i Górnika Zabrze oraz
podzielili się punktami z Piastem Gliwice. Finał rozpoczął
się po myśli gości z Lubina,
którzy prowadzili w pewnym
momencie 3:0. Tu ż przed
przerwą Piotr Rolnik strzelił
pierwszą bramkę dla Concordii, ale po zmianie stron
szybko zrobiło się 1:5. Mimo
fatalnego wyniku knurowianie nie zrezygnowali z walki o
14

zwycięstwo. Efekt pościgu był
niesamowity, bowiem na listę
strzelców wpisali się Adam
Pawlas, Zbigniew Kapustka
i Tomasz Macha. Nagle z 1:5
zrobiło się 4:5, jednak na doprowadzenie do remisu nie
wystarczyło czasu.
Turniej, jak co roku, zgromadził wielu byłych znakomitych zawodników. W Górniku
Zabrze mogliśmy zobaczyć
Józefa Dankowskiego, Dariusza Kosełę, Andrzeja Orzeszka
i Piotra Rockiego, natomiast
w Piaście zagrali m.in. Janusz
Bodzioch i Jarosław Kaszowski.
Dodajmy, że rywalizację
oldbojów obserwował m.in.
Paweł Janduda (był y k ról
strzelców 2. ligi w barwach
Górnika Knurów). Turniej
odbył się pod honorowym patronatem prezydenta Knurowa
Adama Ramsa, którego reprezentowali: Jerzy Pach (wiceprzewodniczący Rady Miasta
i przewodniczący Gminnej
Rady Sportu) oraz Joachim
Machulik (przewodniczący
Komisji Sportu).
Concordia w ystąpiła w
następującym składzie: Grzegorz Mikulski, Adam Pawlas,
Andrzej Popek, Tomasz Nowosielski, Dariusz Skowron,
Mariusz Birówka, Grzegorz
Smętek, Tomasz Macha, Piotr
Rolnik, Arkadiusz Michalski,
Robert Szczepanik, Eugeniusz
Kołtko, Marek Wiercioch,
Zbigniew Kapustka.
Tekst i foto: Piotr Skorupa

Były piłkarz
Concordii Janusz
Bodzioch tym
razem wystąpił
w zespole Piasta
Gliwice

Bramki dla
knurowian strzelali
m.in. Zbigniew
Kapustka, Marek
Wiercioch
i Mariusz Birówka

IV liga

udany sezon beniaminka
z Przyszowic
Emil Nowakowski strzelił najwięcej bramek
i nagrodę odebrał od króla strzelców
2-ligowych rozgrywek sprzed lat – Pawła
Jandudy

Wyniki turnieju:

GRUPA A
Zagłębie Lubin – Polonia Warszawa 7:2, Podbeskidzie BielskoBiała – Zagłębie 3:5, Podbeskidzie – Polonia 1:1,

- GRUPA B
Concordia Knurów – Korona Kielce 3:0, Górnik Zabrze – Piast
Gliwice 3:3, Concordia – Górnik 3:0, Piast – Korona 5:1, Korona
– Górnik 2:10, Concordia – Piast 2:2,

MECZ O III MIEJSCE
Piast Gliwice – Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:2,

FINAŁ

Concordia Knurów – Zagłębie Lubin 4:5.

Przyszowicka Jedność ma
za sobą pierwszy sezon spędzony na szczeblu 4. ligi. Sezon udany, wszak zakończony
na ósmym miejscu (14 zwycięstw, 4 remisy, 12 porażek).
Nie da się ukryć, że Jedność miała w tych rozgrywkach chwile lepsze i gorsze, ale
WYNIKI 30. KOLEJKI:
Forteca Świerklany - Jedność Przyszowice 0:3, KS
Wisła - GKS Jastrzębie 1:1,
Polonia Marklowice - Rekord
Bielsko-Biała 2:3, GKS II Katowice - Drzewiarz Jasienica
1:2, Czarni Góral Żywiec
- Iskra Pszczyna 1:2, GTS
Bojszowy - AKS Mikołów 0:0,
MRKS Czechowice-Dziedzice - Gwarek Ornontowice
0:1, Unia Racibórz - Nadwiślan Góra 3:1.

w ostatecznym rozrachunku
więcej było tych lepszych.
Efekt? Ósme miejsce, co pozwala piłkarzom chodzić z
podniesionymi głowami.

PiSk

1. Nadwiślan
2. Rekord
3. Jastrzębie
4. Wisła
5. Iskra
6. Czarni Góral
7. Drzewiarz
8. Jedność
9. Gwarek
10. GKS II
11. Forteca
12. Mikołów
13. Bojszowy
14. Unia
15. Polonia
16. MRKS

67
64
61
50
48
48
46
46
43
41
38
37
33
32
24
2
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Kolejny sezon piłkarski
przeszedł do historii. Do historii przeszedł też zespół
złożony z rocznika 2000, a reprezentujący Akademię Piłki
Nożnej z Knurowa. Chłopcy
zakończyli już grę w APN-ie
i teraz przeniosą się do innych klubów, by kontynuować
wspaniale rozpoczętą przygodę z piłką.
To właśnie ta drużyna
osiągnęła największy ligowy
sukces w historii knurowskiej Akademii, awansując
do Śląskiej Ligi Trampkarzy.
Ów sukces młodzi piłkarze
osiągnęli pod wodzą trenera
Andrzeja Płatka, a w ostatnim
sezonie drużynę prowadził
Kamil Krawczyk.
- W tym momencie należy
podziękować rodzicom za zaangażowanie przez te wszystkie
lata gry chłopców w Akademii.
Na pewno awans do Śląskiej
Ligi Trampkarzy, a więc nasz
największy sukces nie byłby

Foto: APN

Kolejny rocznik kończy
przygodę z apn-em

Chłopcy z rocznika 2000 wpisali się w kronikę APN-u złotymi zgłoskami

możliwy bez ich pomocy i
wsparcia – podkreśla Artur
Litwin, kierownik APN.
Na zakończenie przygody z Akademią zorgani-

zowano pożegnalnego grilla i
rozegrano niecodzienny mecz,
w którym wystąpili nie tylko młodzi piłkarze, ale również trener wraz z rodzicami.

W kalendarzu imprez
biegow ych coraz w ięcej
jest zaproszeń do udziału
w imprezach nocnych. Z
takich zaproszeń skorzystali ostatnio zawodnicy
Sokoła Knurów. Najpierw
wyjechali do Dąbrowy Górniczej, gdzie rywalizowano
na dystansie 6 kilometrów
wokół Pogorii. Piotr Bieliński zajął tam drugie miejsce
w open, Michał Bziukiewicz był trzeci, podobnie jak
Bogusława Kondzielnik.
Kolejne nocne bieganie
miało miejsce w Rybniku,
gdzie odbył się „Księżycowy
Półmaraton”. Start nastąpił
o godzinie 22.00, po czym
na trasę wyruszyło 800 zawodników. Piotr Bieliński z
czasem godzina 18 minut i
34 sekundy zajął 5. miejsce w
swojej kategorii i 13. w open.
Michał Bziukiewicz – czas:
1.23.34 – był 25. w open.
PiSk

W meczach grupowych
13-latkowie z APN-u rozgromili FK Kunice 2:0, FK Cadca
7:0 i FK Tatran Turzovka 9:0.
W finałowym meczu knurowianie ponownie zagrali na
zero z tyłu, pokonując 4:0 FK
Tatran Turzovka B.
I je sz cz e je d na dobr a
wiadomość. Najlepszym zawodnikiem turnieju został

apn paniówKi cup

w trzech kategoriach
Piętnaście drużyn wzięło
udział w turnieju „APN Paniówki CUP 2013 o Puchar
Wójta Gminy Gierałtowice”.
Rywalizacja przebiegała w
trzech kategoriach wiekowych (rocznik 2004, 2002 i
1997). Wśród najmłodszych
triumfował Grunwald Halemba, a kolejne lokaty zajęły
następujące kluby: 2. Wilki
Wilcza, 3. APN Knurów, 4.
LKS Gierałtowice, 5. APN
Paniówki.
Najlepszym piłkarzem w
roczniku 2004 został Dominik Mączka (Wilki Wilcza).
Grunwald Halemba okazał się najlepszy również w
rywalizacji chłopców urodzonych w roku 2002. Tym
razem zespół z Rudy Śląskiej
wyprzedził w klasyfikacji
końcowej następujące kluby:
2. APN Paniówki, 3. APN
Knurów A, 4. APN Knurów
B, 5. Wilki Wilcza.

Zabawa była przednia, po
czym życzono sobie dalszych
sukcesów, ale już w innych
klubach.

PiSk

moda na słowacki triumf „akademików”
nocne
bieganie
Dwa tygodnie temu pisaliśmy na naszych łamach
o turniejowym zwycięstwie
APN-u Knurów w Czechach,
a dzisiaj mamy do przekazania kolejną dobrą wiadomość
zz a poł ud niowej g ra nic y,
bow iem „a k ademic y” ponownie okazali się najlepsi.
Tym razem na Słowacji, wygrywając Arsenal Cup.

sport

Kamil Maj.
Na słowacki sukces prac ow a l i : R ado s ł aw Bujok ,
Szymon Celejewski, Kacper
Karasz, Grzegorz Suchanek,
Patryk Wiszniowski, Dawid
Kołodziej, Adrian Maksymiec, Kamil Maj, Sebastian
Suje c k i , Pawe ł S aw ic k i i
Alan Sadowski.
PiSk

Najlepszy m bra mkarzem w tej kategorii wiek ow e j z o s t a ł D o m i n i k
Szwagrzyk (APN Knurów
A), natomiast najlepszym
piłkarzem uznano Michała
Jóźwika (APN Paniówki).
Wreszcie wśród najmłodszych (rocznik 1997)
ton rywalizacji nadawała
A k adem ia Pi ł k i Nożnej
Paniówki, która w klasyfikacji końcowej wyprzedziła następujące k luby:
2 . LK S Giera ł tow ice, 3.
Jedność Przyszow ice, 4.
Stal Zabrze, 5. Unia Książenice.
Po koronę króla strzelców sięgnął Robert Gawlik
(Przyszowice), najlepszym
bramkarzem został Dawid
Capek (Gierałtowice), a najlepszym piłkarzem turnieju
wybrano Bartłomieja Jóźwika (Paniówki).
PiSk

Klasa okręgowa

„stempel”
Zgodnie z wcześniejszymi
naszymi informacjami, sezon
w czwartej grupie klasy okręgowej zakończył się awansem
Concordii Knurów do 4. ligi.
Podopieczni Wojciecha Kempy zakończyli rozgrywki na
drugim miejscu, ustępując
rezerwom Górnika Zabrze,
które po likwidacji rozgrywek
Młodej Ekstraklasy przeniosą
WYNIKI 30. KOLEJKI:
Concordia - MKS Kończyce 5:1
1:0 Żyrkowski 26’, 2:0 Spórna
40’ (karny), 3:0 Modrzyński 46’,
4:0 Kozdroń 51’, 5:0 Modrzyński 58’, 5:1 Jarosz 88’.
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Kempa,
Jaroszewski, Wieliczko 65’
Karwowski, Rozumek 75’ Juzwuk, Żyrkowski, Spórna, Modrzyński 60’ Krusiński, Kozdroń
70’ Piwowarczyk.
Górnik II Zabrze - Orzeł Nakło
Śląskie 6:2, Tarnowiczanka
Stare Tarnowice - Tempo Paniówki 1:2, Gwarek Zabrze
- Sparta Zabrze 2:0, Silesia
Miechowice - Polonia II Bytom
1:1, Czarni Pyskowice - Fortuna Gliwice 2:0, Sokół Orzech
- Orzeł Miedary 0:3, KS 94 Rachowice - ŁTS Łabędy 1:1.

się do śląsko-opolskiej grupy
3. ligi. Knurowienia „stempel” pod sukcesem postawili
w spotkaniu z MKS-em Kończyce, zw yciężając pewnie
5:1.
PiSk

1. Górnik II

74

2. Concordia
3. Miedary
4. Nakło Śl.
5. Gwarek
6. Fortuna
7. Tempo
8. Łabędy
9. Czarni
10. Silesia
11. Sokół
12. Sparta
13. Rachowice
14. Kończyce
15. Polonia II
16. Tarnowiczanka

74
59
57
50
48
46
45
43
35
34
30
29
25
17
9

Obecnie piłkarze Concordii mają wolne. Do zajęć wrócą
15 lipca.
Plan letnich sparingów
Concordii: 17 lipca – Jedność
Przyszowice, 20 lipca – Szombierki Bytom, 24 lipca – Gwarek Tarnowskie Góry, 27 lipca
– Przyszłość Ciochowice, 3
sierpnia – ŁKS Łagiewniki.
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od Źródła do ujścia wisłY na rowerze

pompa z nieba
i nocleg w klasztorze
Ależ to był dzień. Przejechać przez Wisłę za Płockiem nie
mogli, gdyż... rozebrano most. Promem też się nie dało, bo
unieruchomiła go fala niemal powodziowa. Nie było wyjścia,
musieli nadrobić 55 km, na co Niebiosa zesłały im jeszcze...
oberwanie chmury
uczestniczyć.
Nie było więc wielkiego wyboru.
Założyliśmy peleryny i... w drogę.
Pomimo padającego deszczu to
właśnie wtedy zwiedziliśmy jedne
z ciekawszych miejsc na tra sie,
zatrzymując się m.in. w Muzeum
Nietypowych Rowerów oraz Muzeum Pijaństwa w Gołębiu, by po
przejechaniu 64 km, całkowicie
przemoczeni, że nawet w sakwach
chlupała woda, zatrzymać się na noc
w Dęblinie.

Początek trasy przed
schroniskiem PTTK
na Baraniej Górze

Rowerzystów dopingował
słynny Koziołek Matołek
z Pacanowa

Szczęśliwi cykliści na
mecie rajdu – nad Morzem
Bałtyckim

tYgodniowa przerwa
w rajdzie

Jazda na rowerze to ich pasja,
zamiłowanie, pomysł na spędzanie
wolnego czasu. Nie ograniczają się
jednak tylko do rekreacyjnych wycieczek, ale stawiają przed sobą coraz
to nowe, trudniejsze wyzwania. Tym
razem knurowianin Bogdan Iwaniuk i Jan Imiełowski z Myszkowa
– z rowerowego klubu PTTK M-2
- pokonali trasę rowerową od źródeł
do ujścia Wisły.
„Wiślana Trasa Rowerowa”, bo
tak nazywa się szlak, który pokonali dwaj śmiałkowie, jest jedną z
najbardziej wymagających tras w
Polsce.
Nagrodą za jej pokonanie jest
satysfakcja i odznaka Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Rzadkość, bo pochwalić
się nią może zaledwie 25 rowerzystów w Polsce. Od niedawna do tego
elitarnego grona należą Bogdan
Iwaniuk i Jan Imiełowski. - Żeby
zostać jej szczęśliwym posiadaczem,

spisany przez Bogdana Iwaniuka.

do rajdu. gotowi. start.

Wędrówka rozpoczęła się 21
maja . Rajd z acz ąłem samotnie
w schronisku PTTK na Baraniej
Górze, a kolega dołączył do mnie
następnego dnia w Krakowie. Trasa
liczy sobie 60 punktów kontrolnych
i żeby otrzymać odznakę, należy
uzyskać potwierdzenie przejazdu w
postaci pieczątki w każdym z nich.
Już pierwszego dnia udało mi się
pokonać 10 stacji. Początek rajdu to
górski etap. Dużo podjazdów. Nie
było łatwo, ale pokonywałem już
trudniejsze etapy. Poza tym rajd
jest również doskonałą okazją do
zapoznania się z walorami turystycznymi, krajoznawczymi czy też
historycznymi, jakie oferuje dolina
rzeki Wisły. Wśród miejsc szczególnie wartych odwiedzenia polecam
zabytkowy, drewniany kościół parafialny z początków XVIII wieku
w Grzawie lub klasztor benedyktynów w Tczewie.
Drugiego dnia zameldowałem się już w Krakowie,
gdzie czekał na mnie klubowy
kolega. Resztę trasy rowerowej pokonaliśmy wspólnie.

zdĄŻYć na zlot

Odznaka PTTK potwierdzająca
ukończenie „Wiślanej Trasy
Rowerowej”

należy przejechać rowerem wzdłuż
rzeki od źródła na Baraniej Górze aż
do twierdzy Wisłoujście w Gdańsku.
Łącznie około 1300 km.
To była piękna i ciekawa wyprawa. Wczytajmy się w jej dziennik,
1

Przez trzy pierwsze dni
pogod a nam dopi sy wał a .
Niestety, niesprzyjająca aura
w końcu nas dopadła. Ranek,
czwartego dnia rajdu, po noclegu
w Kazimierzu Dolnym, powitał
nas ogromną ulewą. Nie mogliśmy
jednak pozwolić sobie na przerwę,
ponieważ mieliśmy bardzo napięty
harmonogram. Za dwa dni musieliśmy być w Koszelówce nieopodal
Płocka, gdzie rozpoczynał się 53 zlot
kolarski PTTK, w którym chcieliśmy

Nazajutrz, już wypoczęci i wysuszeni, ruszyliśmy dalej, a naszym celem
było dotarcie do stolicy. Po drodze
udało nam się odwiedzić jeszcze „Starą
papiernię” w Konstancinie Jeziornej.
To właśnie tutaj wyprodukowano
papier, na którym wydrukowano Konstytucję 3. Maja. Teraz jednak wiele
się zmieniło, bowiem obecnie jest to...
centrum handlowe.
W Warszawie nie zabawiliśmy

tym kłopoty się nie skończyły. Z
Włocławka do Nieszawy pojechaliśmy mniej ruchliwą drogą, ale na
miejscu okazało się, że przeprawa
promowa w Nieszawie, z uwagi na
wysoki, prawie powodziowy poziom
Wisły, została zawieszona. Nie
było wyjścia, i musieliśmy wracać
W stolicy przed Zamkiem
Królewskim

długo, ponieważ zależało nam na
szybkim dotarciu na zlot kolarski.
Kiedy dotarliśmy na miejsce, nastąpiła tygodniowa przerwa w rajdzie. Nie
oznacza to jednak, że rowery poszły
w odstawkę, ponieważ codziennie
odbywaliśmy grupowe wycieczki krajoznawcze.

pierwsze KłopotY na drodze

Zlotowy tydzień minął bardzo
szybko i chcąc nie chcąc trzeba było
wrócić na trasę. O dziwo, rajd przebiegał do tej pory bez żadnych problemów.
Co się jednak odwlecze, to nie uciecze.
Okazało się, że na drodze z Płocka do Rokicia rozebrano most umożliwiający przejazd przez Wisłę i
musieliśmy jechać objazdem. Na

z powrotem do Włocławka i główną
drogą dojechać lewym brzegiem Wisły do Nieszawy. Nadrobiliśmy w ten
sposób 55 km. Kiedy nie mogło być
już gorzej, miasteczko powitało nas
oberwaniem chmury, którą przeczekaliśmy w kościele, a zakonnice zaproponowały nam nocleg klasztorze.
Przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni
chętnie skorzystaliśmy.

Kłopotów ciĄg dalszY

Kolejny dzień przejechaliśmy w
spokoju i wydawało się, że wszystkie
problemy są już za nami. Wtedy
jeszcze nie wiedzieliśmy, jak bardzo
się mylimy. Następnym przystankiem na naszej trasie był Gniew, ale
gniewni byliśmy my, gdy okazało się,

że prom w Kwidzynie został zlikwidowany w styczniu, a nowo wybudowany most jest jeszcze nieczynny.
Nie pozostało nam nic innego, jak
pojechać objazdem, który dołożył
nam jeszcze 60 km do rajdu.

ostatnia prosta i powrót
do domu

Nadrobiona trasa nie zniechęciła nas w ogóle, bowiem cel naszej
wędrówki widniał już na horyzoncie. Następnego dnia, 4 czerwca,
po dwóch tygodniach spędzonych
na trasie, wliczając w to rowerowy
zlot, w południe dotarliśmy w końcu
do ostatniego miejsca kontrolnego
rajdu – Twierdzy Wisłoujście.
Tam właśnie zakończyliśmy
„Wiślaną Trasę Rowerową”, ale
na tym jeszcze niespodzianki się
nie skończyły – najbliższy pociąg,
którym wraz z rowerami mogliśmy dojechać do domu, mieliśmy
następnego dnia o siódmej rano.
Kolega wysiadł we Włoszczowej,
skąd w strugach deszczu pokonał 70
km jadąc do Myszkowa, natomiast
ja przesiadłem się w Krakowie do
Oświęcimia i stamtąd ostatnie 50
km do Knurowa pokonałem już
rowerem.

uKraina czeKa

Nazajutrz knurowianin, dumny
i szczęśliwy przekazał dokumentację trasy do weryfikacji i w nagrodę
otrzymał odznakę upamiętniającą
pokonanie rajdu. Razem z kolegą nie
zamierzają jednak osiąść na laurach
i już planują kolejny wyjazd. Tym
razem zagraniczny. Ich celem ma
być Ukraina i podróż rowerem po
Półwyspie Krymskim.
Dawid Ciepliński
Foto: Archiwum Prywatne
Bogdana Iwaniuka i Jana
Imiełowskiego
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