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Pilchowice. Przegląd kadr

Foto: Bogusław Wilk

I tradycja, i nowoczesność

- Działalność kulturalna musi być zawsze oparta o lokalną społeczność, bo
w końcu to ludzie ją tworzą i dla nich ona jest – mówi Waldemar Pietrzak, od
czerwca dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach

Od niedawna kościół pod wezw
aniem świętych Cyryla i Meto
dego zyskał
nową „asystę”. Udzielają mu
jej święci – a jakże by inac zej
– Cyryl i Metody.
Figury patr onów świątyni stan
ęły na trawniku przed głów
nym wejściem.
Zwracają uwagę wier nych i wielu
przejeżdżających ulicą osób
.
/bw/

Motoryzacja. Parlament znosi opłatę recyklingową

Bez recyklingu

Planujesz sprowadzić samochód z zagranicy?
Poczekaj do stycznia 2016 roku - 500 zł zostanie
Ci w kieszeni

Obecnie od każdego sprowadzonego do Polski samochodu trzeba zapłacić
500 zł opłaty recyklingowej. Opłacie tej przyjrzała się Komisja Europejska i
uznała, że jest ona bezzasadna.
Parę tygodni temu Sejm przyjął nowelizację do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych w eksploatacji. Posłowie zdecydowali o zniesieniu opłaty
w stosunku do osób fizycznych.
Nowela wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.

„Przegląd Lokalny”: - Te pierwsze tygodnie na nowym stanowisku to
chyba czas na oswojenie się z nowym
terenem pracy.
Waldemar Pietrzak: - Dałem sobie
sto dni na rozpoznanie gminy. I okazało
się, że to gmina bogata w wydarzenia,
w aktywność społeczną, co dzisiaj nie
jest częste. Nawet w miastach niełatwo
znaleźć ludzi, którzy chcą robić coś dla
otoczenia. A tu są takie osoby, które na
dodatek czerpią z tego satysfakcję. Ich
obecność napędza mnie do działania
i szukania dodatkowych możliwości
pomocy – czy finansowej, czy organizacyjnej.
- To, co już się dzieje, wystarcza,
czy ma Pan też nowe pomysły na coś
więcej?
- Staram się to zrównoważyć. Tego,
co każde sołectwo chciałoby robić w ramach własnej działalności, jest całkiem
sporo. Najpierw chciałbym poznać
wszystkich, zobaczyć, na jakich polach
możemy współpracować i realizować
własne pomysły. Ale nic na siłę, najpierw musi być rozmowa. Działalność
kulturalna musi być zawsze oparta o lokalną społeczność, bo w końcu to ludzie
ją tworzą i dla nich ona jest.
- Oblicze wsi się zmienia. Obok
rdzennej ludności jest też wiele osób,
które przybyły z miast, pracują w
miastach. Może nawet nie mają czasu,
by dawać sygnały, że tu są, a tym bar-
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informacja

Waldemar Pietrzak, rocznik 1983,
z wykształcenia socjolog, z urodzenia knurowianin, od kilku lat –
mieszkaniec Gierałtowic. W trakcie kariery zawodowej związany
z organizacjami pozarządowymi:
Fundacją dla Śląska i Fundacją
Zamek Chudów, a także ornontowickim samorządem. Przez 6 lat
kierował ARTerią - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
na stanowisku dyrektora oraz
zastępcy dyrektora. W czerwcu
został dyrektorem Gminnego
Ośrodka Kultury w Pilchowicach.

dziej, by wystąpić z inicjatywą. Ma
Pan jakiś pomysł na to, by ich jakoś
związać z tutejszą społecznością?
- Już zauważyłem, że w Żernicy
jest wiele napływowych osób, które z
okolicznych miast przeprowadziły się
w spokojniejsze rejony, to samo dotyczy
Nieborowic. I już odbywają się pierwsze
spotkania z ludźmi, którzy mają swoje
pasje. W Żernicy są na przykład panie,
które zawodowo zajmują się fotografią.
Mamy też znanego pisarza Szczepana
Twardocha. Mam nadzieję, że nasze
dwa nowe budynki, ten w Wilczy i
równie ładny obiekt w Żernicy, będą

miejscami, gdzie osoby z pasją mogą
się realizować, pokazać, co robią na co
dzień. Z jednej strony mamy organizacje z tradycjami, jak koła gospodyń,
hodowcy gołębi, liczne grupy emeryckie
– bardzo aktywne i z tysiącem pomysłów. A z drugiej strony – przyjezdni
z miast, ale i młode pokolenie, które
myśli trochę inaczej, ma inne zainteresowania. Moją rolą jest pogodzenie tych
dwóch obliczy gminy.
- Co jeszcze nowego pojawi się
niebawem?
- Na pewno będzie taniec, od dłuższego czasu bardzo trendy. W Wilczy
mieszka dziewczyna, która tańczy w
parach sportowych i jest prawdziwą pasjonatką. Już na jesień przygotowujemy
program zajęć, w którym znajdzie się
oferta dla dzieci, młodzieży, ale także
dla seniorów. Wielu mieszkańców gminy zawozi dzieci na zajęcia taneczne
do pobliskich miast, więc dlaczego nie
zaproponować im czegoś takiego bliżej?
W Żernicy jest ładna, kameralna scena.
Można ściągać tu spektakle, dla wielu
osób byłaby to atrakcyjna propozycja.
Mamy nowe obiekty, a moją rolą jest
zaanimowanie tam życia. Myślę też,
aby z ustalić z samorządem sprawę
komunikacji miejskiej, tak, aby funkcjonujące połączenia były skorelowane
z możliwościami GOK, by autobus
mógł przywieźć i odwieźć chętnych o
odpowiedniej porze.
- Czego możemy Panu życzyć?
- Ogromu czasu. Żeby jak najszybciej się w te sprawy wdrożyć, dla każdego znaleźć chwilę i mieć też czas na
wyciąganie wniosków, podejmowanie
przemyślanych decyzji.
Rozmawiała Mirella Napolska

reklama

PTTK zaprasza...

A może w Tatry

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi
Gliwickiej zaprasza do udziału w
wycieczkach.
Celem najbliższej z nich (2223 sierpnia) są Perły Podkarpacia,
czyli Łańcut, Sandomierz i Rzeszów.
29-30 sierpnia szykuje się wyjazd w
słowackie Tatry Wysokie. Niespełna
miesiąc później (25-27 września)
PTTK proponuje wypad w Karkonosze, a po tygodniu (3-4 października)
poleca zwiedzanie Krynicy i okolicy.
Więcej informacji w biurze
PTTK w Gliwicach (Rynek 11), tel.
32 231 26 16. Warto też zajrzeć na
stronę internetową: www.gliwice.
pttk.pl.

reklama

/bw/
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Ku zaskoczeniu świadków samochód
zakończył jazdę w wysokich zaroślach
na poboczu

Wilcza. Opatrzność czuwała nad uczestnikami
koszmarnie wyglądającego wypadku

Skończyło się
na siniakach
3 sierpnia między Wilczą
a Nieborowicami doszło
do czołowego zderzenia dwóch
samochodów: audi A6 i VW
Touareg. - Na szczęście nikomu
nic się nie stało - mówi komisarz
Marek Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach

Zaszkodził upał?
Knurów.

78

-letni mieszkaniec Szczygłowic jechał ulicą Niepodległości. Świadkowie zauważyli, że auto zachowuje się dość dziwnie.
- Widać było, że coś jest nie tak, bo
miałem wrażenie, jakby samochód poruszał się wężykiem - powiedział nam
jeden z nich.
Nagle szczygłowiczanin gwałtownie skręcił i wjechał do rowu. Na miejscu szybko pojawiła się, zaalarmowana

Knurów

Foto: Justyna Bajko

3 sierpnia
około godz. 12
kierowca skody
fabi z nieznanych
przyczyn wjechał
do rowu przy
ul. Niepodległości.
78-latek trafił
do szpitala

przez świadków wypadku, Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza z Knurowa.
Strażacy z trudem wyciągnęli poszkodowanego. 78-latek skarżył się
ból nogi.
- Został przewieziony do knurowskiego szpitala - informuje Wojciech
Gąsior, dowódca JRG.
Nie są znane przyczyny zdarzenia.
Kierowca skody był trzeźwy. 78-latek
najprawdopodobniej zasłabł.

Tego d nia upa ł dawa ł się we
znaki. Policja ostrzega, że wysokie
temperatur y znacząco w ydłużają
czas reakcji kierowców i osłabiają
czujność. Zanim wybierzemy się w
podróż, warto zaopatrzyć się w wodę
i zdrowy rozsądek - nie wsiadać za
kierownicę, jeśli czujemy się osłabieni i zmęczeni.
jb

Knurów

Butelką Zmarzł czy co?
w twarz
Wyprawa do lokalu gastronomicznego przy ul. Szpitalnej
zakończyła się dla 38-letniego
knurowianina wizytą w szpitalu.
3 sierpnia o godz. 3 nad ranem w
trakcie zabawy został pobity przez
dwóch 32-letnich mężczyzn.
-Agresywni i pijani knurowianie rzucali w pokrzywdzonego butelkami - informuje Marek Słomski , rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. - Ofiara ma
rany cięte twarzy.
Napastnicy zostali zatrzymani przez knurowskich policjantów.
jb

Osiem grzejników padło łupem
złodzieja, który włamał się do restauracji przy ul. Parkowej. Lokal jest w
remoncie – sprawca wyłamał piwniczne drzwi. Oprócz grzejników zabrał
miedziane rurki instalacji centralnego
ogrzewania, 20 przęseł rusztowania

warszawskiego, cztery drewniane
stoły, ławkę oraz kosiarkę elektryczną.
Poszkodowana, mieszkanka
Katowic, szacuje straty. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w
Knurowie.

Potrzaskany VW wylądował w rowie

D

roga krajowa nr 78 jest wyjątkowo pechowa. Co rusz
zdarzają się wypadki. W poniedziałek około godz. 18 widoczność
była dobra. Wedle policyjnych ustaleń
26-letni mieszkaniec Rybnika, kierujący audi A6, jechał od strony Gliwic.
Między Wilczą a Nieborowicami w
trakcie wyprzedzania zderzył się z
jadącym z naprzeciwka kierowcą samochodu marki VW Touareg - 48-latkiem z gminy Racibórz. W wyniku
zderzenie touareg wpadł do rowu.
- Wypadek wyglądał bardzo źle.
Myśleliśmy, że nikt nie przeżył - mó-

wią świadkowie.
Samochody zostały mocno uszkodzone. Audi nadaje się do kasacji.
Z pomocą poszkodowanym ruszyły jednostki straży pożarnej, policji i pogotowia.
Kierowcy, obaj byli trzeźwi, mieli
sporo szczęścia.
- Skończyło się na siniakach - informuje Marek Słomski z KMP Gliwice.
Zdaniem policjantów winę za kolizję ponosi 26-latek z Rybnika. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Za
swoją brawurę odpowie przed sądem.

jb, foto: JRG Knurów

Aż trudno uwierzyć, patrząc
na to zdjęcie, że kierowca
prawie nie ucierpiał...

jb

Knurów

Znikające telefony
Najczęściej łupem złodziei padają telefony - szczególnie te nowe
i popularne wśród użytkowników
elektronicznych gadżetów. 30 lipca
knurowscy funkcjonariusze zatrzymali na ul. Stefana Batorego podejrzanego
o przywłaszczenie telefonu pochodzącego z przestępstwa.
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Dwa dni później mundurow i
otrzymali zgłoszenie o kolejnej kradzieży. Tym razem z ulicy Koziełka.
Telefon marki Samsung ACE 4 o
wartości 849 zł stracił 34-letni knurowianin. Trwa poszukiwanie złodzieja.
jb
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Knurów

Zabawa pod wiszącym
konarem
Knurów. Remont mieszkań przy ul. Janty 2

Będą jak nowe

Budynek przy ul. Janty 2 czeka gruntowny
remont. - Przebudowane zostaną cztery
lokale - informuje Mieczysław Kobylec,
dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji

W

- Nad piaskownicą wisi konar drzewa. Wystarczy
mocniejszy wiatr i nieszczęście gotowe - alarmowała
w środę nasza czytelniczka. - Czy chcemy powtórki
tragedii z Rabki, kiedy to gałąź spadła na dziecko?

P

lac zabaw tuż obok bloku przy
u l. Krasick iego jest często
odwiedzany przez większe i
mniejsze maluchy. Ale nie tylko. Z
huśtawek lubi też korzystać młodzież, a na ławkach odpoczy wają
starsi mieszkańcy.
Nad placem zabaw góruje wysokie
drzewo o rozłożystej koronie.
- Przechodziłam obok placu i
aż się przestraszyłam. Nad samą
piaskownicą wisi dorodna gałąź.
Przecież trzeba ją zabezpieczyć. Nie

można czekać, aż sama spadnie, bo
jeszcze stanie się tragedia - mówi
knurowianka.
Siejące spustoszenie, przechodzące przez Knurów, nawałnice przestraszyły mieszkańców. Trudno się
dziwić. Wiekowe drzewa łamały się
jak zapałki. Wiatr wyrywał szyldy i
przewracał ławki.
Knurowianka obawia się, że wisząca nad piaskownicą gałąź nie
wytrzyma kolejnej nawałnicy, a te,
z powodu rosnących temperatur, są

spodziewane w najbliższych dniach.
Sprawą zajął się Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska z knurowskiego
Urzędu Miasta. W ubiegły czwartek
przeprowadzono wizję lokalną w
udziałem urzędników, mieszkańców i
specjalistów. Wnioski?
- Gałąź została usunięta - informuje Teresa Golba, kierownik referatu
ds. ochrony środowiska z GKRiOŚ.
Tekst i foto: Justyna Bajko

śladem naszych publikacji
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Foto: Monika Wilk

– Rzeczywiście roślina miejscami
odrasta - mówi Teresa Golba, kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska
w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów. – Nadal
będziemy ją obserwować i sukcesywnie
usuwać. Wkrótce, jeśli tylko pogoda
pozwoli i nie będzie opadów, zostanie

Tekst i foto: Justyna Bajko

Nadzór nad SKOK

Ścięty i opryskany chwast odrasta, ale urzędnicy trzymają
rękę na pulsie

N

skie, montażowe i tynkarskie. Robotnicy wzmocnią i docieplą budynek.
Zostaną wymienione okna, posadzki
i drzwi. Nowy wygląd zyskają ściany.
Po przebudowie, każdy z lokali będzie odpowiednio wyposażony, m.
in w piec gazowy z funkcją grzewczą
i do podgrzewania wody, wannę,
kuchenkę, zlewozmywak - słowem:
wszystko, co jest potrzebne do życia.
Obecnie tr wa postępowanie
przetargowe. Referenci mają czas do
14 sierpnia na składanie ofert.
- Natychmiast pod wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy ruszy
przebudowa - mówi Mieczysław
Kobylec, dyrektor MZGLiA.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z
planem, remont zakończy się jeszcze
w tym roku.
Lokale na ul. Janty to nie jedyne,
które przejdą modernizację. Przebudowa czeka także mieszkanie przy ul.
Mickiewicza 9/18.

Knurów

Mają barszcz na oku
iedawno pisaliśmy o barszczu
Sosnowskiego, niebezpiecznej
roślinie, która może doprowadzić do poparzenia, a w skrajnych
przypadkach nawet do śmierci[ Niebezpieczeństwo czyha na ugorach,
nr 27/2015 PL, s. 4]. O tym, że groźny
chwast rośnie przy cmentarzu na ul.
1 Maja, zaalarmował nas Czytelnik.
Miasto zajęło się sprawą – kilka dni
później po barszczu zostały pozostały
jedynie kilkucentymetrowe łodygi.
Fakt, że roślina nie została całkowicie
wyeliminowana, zaniepokoił jedną z
Czytelniczek.
- Dwa tygodnie temu tylko ścięli ten
barszcz i nic poza tym, a teraz widzę, że
on znowu odrasta – mówi knurowianka. – Czy ktoś się tym jeszcze zajmie?
Jak zapewniono nas w Urzędzie
Miasta, sprawa barszczu jest monitorowana. Zgodnie z zaleceniami na
temat eliminowania tej rośliny, chwast
został ścięty, specjalistyczna firma
przeprowadziła oprysk, a urzędnicy
mają sprawę na uwadze.

nocy z 17 na 18 maja 2014
roku w budynku przy ulicy Janty 2 wybuchł pożar.
Ogień strawił lokal na pierwszym
piętrze, zamieszkany przez 86-letnią
panią Marię. W pożarze ucierpiało
także mieszkanie na parterze - w
lokalu runął sufit, który najprawdopodobniej nie wytrzymał naporu
wody użytej do gaszenia pożaru. Oba
lokale nie nadawały się do ponownego zamieszkania. Stały puste.
Rok po tragicznych wydarzeniach na Janty 2 wróci życie. Do tej
pory budynek straszył, przypominając o tym, co stało w feralną noc.
Administrator budynku, Miejski
Zespół Gospodark i Lokalowej i
Administracji, planuje gruntowną
przebudowę wszystkich mieszkań:
tych zniszczonych przez ogień i
dwóch pozostałych. Lokale mają od
41 do 45 m2.
Remont obejmie prace ogólnobudowlane, m.in. rozbiórkowe, murar-

przeprowadzony dodatkowy oprysk.
Będziemy obserwować, jak barszcz się
będzie zachowywać i w razie potrzeby
– kosić.
Pani kierownik zapowiada, że
być może w przyszłym roku koszenie
zostanie rozpoczęte wcześniej, niż w
tym sezonie.
MiNa

28 lipca Komisja Nadzoru Finansowego
podjęła decyzję o ustanowieniu zarządcy
komisarycznego w Powszechnej
Spółdzielczej Kasie OszczędnościowoKredytowej w Knurowie

N

a zarządcę komisaryczne- czego i kierować jego realizacją. KNF
go KNF powołał Krzysztofa przekonuje, że decyzja o ustanowieniu
nadzoru nie wpływa na sposób obsługi
Brejdaka.
Podobne rozstrzygnięcie zapa- członków SKOK.
dło też wobec Spółdzielczej Kasy
- Obie kasy nadal będą świadczyć
Oszczędnościowo-Kredytowej Polska usługi w pełnym dotychczasowym
w Warszawie. Według KNF aktywa zakresie. W mocy pozostają stosunki
obu SKOK-ów nie wystarczają na za- umowne łączące SKOK z ich członkami
spokojenie ich zobowiązań.
będącymi jednocześnie współwła- Pomimo pomocy
ścicielami kas. Nadal
Cały komunikat KNF do
finansowej udzielonej przeczytania na stronie obow iązują rów nież
umowy z pracownikami
obu SKOK przez Kasę www.knf.gov.pl.
i kontrahentami SKOK Krajową, obie SKOK
posiadają ujemne fundusze własne i tłumaczy KNF.
straty z lat ubiegłych oraz wykazują
KNF uspokaja, że depozyty zgrobieżące straty finansowe. Oznacza to, madzone w kasach oszczędnościoże dotychczasowa pomoc ze strony Kasy wo-kredytowych są chronione przez
Krajowej okazała się niewystarczająca Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
oprac. jb
w stosunku do sytuacji obu SKOK czytamy w komunikacie ogłoszonym
Szczegółowe informacje na temat
przez KNF.
systemu gwarantowania depozytów
są dostępne w serwisie internetoZarząd komisaryczny ma opracowym www.bfg.pl.
wać program postępowania naprawPrzegląd Lokalny Nr 31 (1169) 6 sierpnia 2015 roku
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Gierałtowice. Zanieczyszczona woda

Za dużo było coli
Foto: Archiwum Czytelników PL

- Woda nie nadaje się bezpośrednio do spożycia przez
ludzi – ten czwartkowy komunikat sanepidu
zaalarmował wielu mieszkańców Gierałtowic. Na
szczęście sytuacja szybko została opanowana, nie ma
już powodu do niepokoju
Knurów. Niefortunna zabawa dzieci...

Jak w Boże Ciało

W zeszłym roku Wspólnota Mieszkaniowa
Koziełka 43 otrzymała wyróżnienie w konkursie
„O piękniejszy Knurów”. Jury doceniło urokliwy
zakątek: pachnące hortensje i różane krzewy,
ławki ukryte wśród kwiatów bzów. Niestety, nie
wszyscy szanują ciężką pracę osób dbających
o zieloną przestrzeń

D

zieci znalazły się nową zabawę.
- Bawiły się kwiatami: zrywały
pąki i wyrzucały. Chodnik wyglądał
jak w Boże Ciało - cały był usłany
płatkami... - żali się mieszkanka
Koziełka. - Wielka szkoda! Takie
mieliśmy piękne róże, aksamitki i
hortensje... Wszystko zniszczone...
- Nie wiem, dlaczego dzieci nie

szanują zieleni. Może to wynik
bezstresowego wychowania? - zastanawia się.
Hortensje raczej ponownie nie
zakwitną w tym roku. Niestety,
znacznie łatwiej zerwać kwiat niż
go wyhodować.
Tekst i foto: jb

Zaczęło się od awarii, po usunięciu której wygląd wody płynącej z kranów odstręczał od picia
- badania sanepidu potwierdziły, że nadawała się do spożycia dopiero po przegotowaniu; po
interwencji służb wodociągowych sytuacja wróciła do normy...

W

ubiegł y ponied zia łek i
środę pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach pobrali
próbki wody w trzech miejscach na
terenie Gierałtowic, m.in. w przedszkolu. Analizy laboratoryjne wykazały obecność pojedynczych bakterii
grupy Coli.
- Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gliwicach stwierdza,
iż woda nie nadaje się bezpośrednio
do spożycia przez ludzi – czytamy w
komunikacie, ogłoszonym w miniony
czwartek, podpisanym przez dra Zbigniewa Bożka, dyrektora gliwickiej
PSSE.
PPIS przestrzegł, że woda z kranu
może być używana jedynie po przegotowaniu.
- Nie nadaje się do mycia owoców,
warzyw i innych produktów spożywczych, mycia zębów, przygotowania napojów i potraw, mycia naczyń
kuchennych, sztućców, podawania
zwierzętom – ostrzegał. – Dokonując
tych czynności, wodę należy wcześniej
przegotować.
Podkreślił, że kranówkę można
używać jedynie do celów domowych,
np. mycia podłóg, spłukiwania toalet,
kąpieli.
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Przyszowicach zostało
zobowiązane do wywieszenia komunikatu, że „woda [jest] warunkowo
zdatna do spożycia przez ludzi. Spożywać należy wodę po przegotowaniu”.
Informacja zaniepokoiła mieszkańców Gierałtowic. Obaw nie kryli

też knurowianie, zwłaszcza mieszkańcy Farskich Pól.
- W Knurowie nie było problemu
– uspokaja Krystyna Dunajczyk z
Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w
Gliwicach. – Próbki wody, pobrane
przy ul. Rybnej, nie wykazały przekroczenia norm.
- Mieszkańcom Knurowa nic nie
zagrażało – zapewnia też Bogusław
Tyszkowski, prezes Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji. – Na bieżąco monitorujemy sytuację, sprawdzamy
i dbamy o jakość wody.
Skąd się wzięło zanieczyszczenie
bakteriami?
- Być może był to skutek płukania
sieci wodociągowej jako następstwa
usuwania awarii – na taką możliwość
wskazuje Krystyna Dunajczyk. – Mogło wówczas dojść do odrywania się
osadów z rur i zanieczyszczenia wody
drobnoustrojami.
- Nie da się wykluczyć takiej właśnie przyczyny problemu – w podobnym tonie wypowiada się Bartosz
Wydra, prezes PGK w Przyszowicach.
– Faktycznie, mamy podstawy do takich przypuszczeń.
Krystyna Dunajczyk zwraca uwagę na jedną istotną kwestię: - To nie
były bakterie Escherichia Coli.
To ważne zastrzeżenie. Escherichia Coli, czyli pałeczka okrężnicy,
to bakteria mogąca powodować różne
schorzenia (np. zakażenia dróg moczowych, zatrucia pokarmowe, sepsę).
Natomiast obecność „zwykłych” bakterii grupy Coli nie ma tak groźnych
następstw. Wskazują one zazwyczaj
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na nieodpowiednie uzdatnienie wody,
wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w
uzdatnianej wodzie.
Pracownicy PGK przepłukali sieć.
- Woda została gruntownie zdezynfekowana – mówi prezes Wydra.
- Piątkowe badania, poszerzone o
dodatkowe parametry, dały pozytywne
wyniki – mówi Krystyna Dunajczyk.
– W poniedziałek wzięliśmy kolejne
dwie próbki.
- Woda nadaje się do spożycia przez
ludzi – jeszcze tego samego dnia ogłosił Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gliwicach.
- To były rutynowe czynności czy
czyjś sygnał? – niektórzy z Czytelników zastanawiają się, co było powodem kontroli sanepidu w Gierałtowicach w ubiegłym tygodniu.
Uzyskaliśmy zapewnienie, że PSSE
stale monitoruje sytuację w ramach
swoich statutowych zadań. Nie jest
przy tym obojętna na zgłoszenia od
mieszkańców. Tak właśnie było w
gierałtowickim przypadku – badania
zostały przeprowadzone w następstwie licznych telefonów od zaniepokojonych mieszkańców.
Czy odbiorcy wody w Gierałtowicach mają powody do obaw? Raczej
nie.
- Jakość wody w sieci wodociągowej
na terenie sołectwa Gierałtowice pozostaje pod wzmożonym nadzorem sanitarnym PPIS w Gliwicach – zastrzega
jednak dyrektor Bożek.

reklama

Bogusław Wilk
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Zlikwidować zatory, udrożnić trasę
Nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu obok starej straży miała
pomóc kierowcom włączającym się z ul. Wilsona na 1 Maja. I im pomaga,
ale też działa na nerwy jadącym ul. 1 Maja, zmuszonym do stania w korkach.
O problemie pisaliśmy w lutym („Światła pomagają i przeszkadzają”)
i w lipcu („Zlikwidować zatory, udrożnić trasę”). Jest ciąg dalszy...

Foto: Roman Matysik
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W godzinach szczytu skrzyżowanie przy starej
straży szybko się korkuje...

W nawiązaniu do artykułu „Zlikwidować zatory, udrożnić trasę” („Przegląd Lokalny nr 26 z 2 lipca br.), a
także wobec dużego zainteresowania mieszkańców miasta Knurowa sprawami drogowymi, pragnę przytoczyć kilka faktów, z którymi chciałbym zapoznać Czytelników tygodnika.
Istotnym problemem w przypadku ulicy 1 Maja w Knurowie jest zlokalizowana w niej duża sieć infrastruktury technicznej, niezwiązana z utrzymaniem i zarządzaniem drogą. Niepodejmowanie przez nas działań
na przedmiotowej drodze wiąże się zatem przede wszystkim z czasem oczekiwania na przebudowę występującej w ulicy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – po to, aby w przyszłości uniknąć ingerencji w
przebudowaną konstrukcję drogi. W chwili obecnej w trakcje realizacji jest wymiana sieci wodociągowej,
a w fazie projektowej – wymiana sieci gazowej na odcinku Wilsona – Kosmonautów.
Nie można powiedzieć, że zarządca drogi w tej sytuacji czeka i nic nie robi. Należy wspomnieć, iż Zarząd
Dróg Powiatowych w Gliwicach podjął działania przygotowawcze w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej na przebudowę w przyszłości tego ważnego ciągu komunikacyjnego. Jednakże dokumentacja
ta będzie wymagała aktualizacji z uwagi na zmianę lokalizacji uzbrojenia podziemnego drogi oraz uwzględnienia ewentualnego rozszerzenia opracowania o przebudowę skrzyżowania 1 Maja/Wilsona.
W tym miejscu pragnę odnieść się do kwestii usprawnienia ruchu na w/w skrzyżowaniu.
W mojej opinii obecny stan nawierzchni i przepustowość dróg powiatowych nie jest gorsza od większości ulic
na terenie Knurowa, czy – dla porównania – np. w Gliwicach. Należy pamiętać, iż zastosowanie sygnalizacji
świetlnej nie może powodować pogorszenia bezpieczeństwa ruchu, a sama sygnalizacja powinna wpłynąć
na poprawę warunków ruchu dla relacji podporządkowanych. Te cele zostały osiągnięte, o czym świadczą
choćby statystyki wypadków prowadzone przez Policję. W roku bieżącym na omawianym skrzyżowaniu
odnotowano tylko jedno zdarzenie z udziałem pieszego, podczas gdy w latach ubiegłych dochodziło do
4-5 wypadków samochodowych rocznie.
Niestety nie ma idealnego rozwiązania, biorąc pod uwagę obecne, a także rosnące nasycenie pojazdów na
polskich drogach. Potwierdzam, iż na ulicy 1 Maja może dochodzić do spowolnienia ruchu, co może mocno
denerwować i irytować kierowców, jednakże spowolnienie to występuje jedynie w godzinach szczytu z
uwagi na szybkie nagromadzenie się w jednym miejscu zbyt dużej ilości pojazdów. Poza tymi godzinami
przejazd drogą powiatową odbywa się bez większych zakłóceń i w sposób płynny.
Pragnę również wspomnieć, że przy budowie sygnalizacji świetlnej na omawianym skrzyżowaniu konieczne było dostosowanie rozwiązań sygnalizacji do lokalnych uwarunkowań oraz istniejącego układu geometrycznego. Oczywiście dobrym rozwiązaniem byłaby dobudowa dodatkowego pasa ruchu, na którym
mogliby sie ustawiać kierowcy skręcający w kierunku ul. Wilsona. Niestety nie powstanie on w ciągu kilku
miesięcy. Przy aktualizacji dokumentacji na przebudowę ul. 1 Maja zarządca drogi dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić koncepcję wykonania dodatkowego pasa do skrętu w drogę powiatową Nr 2982S (ul.
Wilsona) – pod warunkiem posiadania prawa do dysponowania nieruchomościami, których zajęcie będzie
konieczne w ramach planowanej przebudowy.
Jeśli chodzi o korzystanie ze środków zewnętrznych, to warto wspomnieć, iż Zarząd Dróg Powiatowych
w Gliwicach corocznie uzyskuje dofinansowanie do swoich zadań inwestycyjnych ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a stopień ich wykorzystania z pewnością jest znany Radnym
powiatowym.
Warto wspomnieć, iż w chwili obecnej pojawił się projekt nowego programu na lata 2016-2020 pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, który oczekuje na podjęcie stosownej
Uchwały przez Radę Ministrów. Nie ukrywam, że właśnie z tego programu Powiat Gliwicki będzie się starał
pozyskać środki na realizację kolejnych dużych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg, w
tym również drogi powiatowej nr 2981S (ul. 1 Maja). W mojej ocenie optymalny termin przystąpienia do
realizacji tego zadania to lata 2017-2018.
Jan Osman
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach
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rz y pom n ijmy. „Knurowscy
radni powiatowi stanęli murem,
domagając się modernizacji ul.
1 Maja. Chodzi nie tyle o upiększenie,
co udrożnienie drogi, która co rusz się
korkuje” – napisaliśmy, odnosząc się
interpelacji, zgłoszonej na sesji Rady
Powiatu Gliwickiego (25 czerwca)
przez radnego Dawida Ramsa w imieniu radnych z Knurowa. Pod dokumentem podpisali się też radni: Adam
Ostalecki, Krzysztof Stolarek, Michał
Nieszporek, Krzysztof Leśniowski,
Stanisław Rudzki oraz Marek Szolc
z Gierałtowic. Wniosek poparł również, nieobecny na sesji, Włodzimierz
Gwiżdż.
- Mając na względzie usprawnienie komunikacji w Knurowie, długo
wyczekiwanej przez mieszkańców
powiatu, zwracamy się o podjęcie
działań w celu realizacji modernizacji ulicy 1 Maja na odcinku od
ul. Wilsona do ul. Kosmonautów,
z e sz cz ególny m uw zg l ę dnie nie m
lewoskrętów w ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Wilsona – czytamy w
interpelacji.
Podpisani wskazali, że obecne
rozwiązania i ruch na wspomnianych
skrzyżowaniach przyczyniają się do
powstawania uciążliwych dla kierowców korków na drodze.

- W naszej ocenie zatory spowodowane są m.in. brakiem możliwości
płynnego przejazdu przez wymienione
skrzyżowania w ciągu ul. 1 Maja – tłumaczą sygnatariusze. – Tym samym
celowym wydaje się rozważenie zmiany
geometrii wymienionych skrzyżowań,
m.in. poprzez poszerzenie jezdni i
zastosowanie wyodrębnionych niezależnych lewoskrętów w ulice Wilsona i
Kazimierza Wielkiego, aby usprawnić
przejazd kierowcom poruszającym się
wyłącznie wzdłuż ul. 1 Maja.
Zdaniem interpelujących radnych,
przydałby się też niezależny pas do
skrętu w prawo z ul. 1 Maja na ul.
Wilsona.
Interpelacja nie była pierwszym
działaniem knurowskich radnych
powiatowych w celu poprawy sytuacji
na ul. 1 Maja. W styczniu radny Rams
ujął się za kierowcami, zirytowanymi
korkującym się skrzyżowaniem w
rejonie „starej straży”. Wskazał, że
nowa sygnalizacja świetlna, pomagając
włączającym się z ul. Wilsona na ul. 1
Maja, do szewskiej pasji doprowadza
jadących ul. 1 Maja. Złożył interpelację, argumentując, że „koniecznym jest
wprowadzenie korekty funkcjonującej
organizacji w celu poprawy płynności
ruchu w tym rejonie”.
Z wagi problemu zdają sobie samorządowcy, zarządca drogi też go nie
bagatelizuje.
- Nie można powiedzieć, że zarządca drogi w tej sytuacji czeka i nic nie
robi – przekonuje dyrektor ZDP Jan
Osman w piśmie, które przed kilkoma
dniami trafiło do redakcji PL. Poniżej
jego treść.
/bw/

informacja własna wydawcy
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Z kart historii. Socjalistyczne przodownictwo pracy

W Knurowie tyż tako
robota żech mioł...

Foto: Arch. autorki

ROZMAITOŚCI
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Czy ktoś jeszcze pamięta socjalistyczne współzawodnictwo pracy
w górnictwie? Nie ominęło też Knurowa, który dzięki temu zaistniał...
w piosence
W Polsce wzorem przodownika
pracy był Wincenty Pstrowski (19041948), rębacz dołowy w kopalni „Jadwiga” w Zabrzu. 27 lipca 1947 roku
wystosował list otwarty do górników,
nawołując do współzawodnictwa praźródło: wikipedia.org/lestat (Jan Mehlich)

S

ocjalistyczne współzawodnictwo
zapoczątkował w połowie lat
30. XX wieku Stachanow (19051977), rekordzista w wydobyciu węgla
w ówczesnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Przodownica
pracy (murarka)
w Tychach,
autorstwa
Stanisława
Marcinowa

źródło:www.pomnikowo.eu

Pomnik Wincentego
Pstrowskiego w Zabrzu

cy i przekraczania norm. Zaznaczył,
że sam przekracza kolejne normy: w
lutym wyrobił 240 proc., w kwietniu
293 proc. (wyrąbując 85 metrów chodnika), a w maju 270 proc. (wyrąbał 78
m chodnika). Do historii przeszło jego

Konkurs historyczny

K

Co to jest?

nurów na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Niektórych budynków już nie ma, inne wyglądają zupełnie
inaczej niż 50 lat temu. Wspólnie z Izbą Tradycji zapraszamy do udziału w konkursie. Dla naszych Czytelników
mamy zagadkę fotograficzną: gdzie zostało zrobione
poniższe zdjęcie?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji (ul.
Niepodległości 5), drogą mailową: redakcja@przegladlokalny.eu lub kontaktując się z nami telefonicznie (nr tel.
32 332 63 77).
Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez
Izbę Tradycji.

Foto: Archiwum Izby Tradycji KWK Knurów
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hasło: „Kto da więcej niż ja?”.
Po II wojnie światowej przemysł
wydobywczy, zwłaszcza górnictwo
węgla kamiennego, był traktowany
priory tetowo przez państwo. Nic
dziwnego, dźwigający się z wojennych
ruin kraj potrzebował energii do odbudowy.
Apel nie został bez odzewu. Każda
z kopalń dążyła do bicia kolejnych
rekordów. W tym czasie kopalnia
„Knurów” wydobywała rocznie ponad
milion ton węgla. Górnicy przekraczali dniówki 2-3-krotnie. Czynili
to w naprawdę ciężkich warunkach.
Dość przypomnieć, że w tamtych
latach ładowanie węgla na przodkach
kopalni „Knurów” odbywało się wyłącznie ręcznie, łopatami. A normy
ciągle rosły...
Szczyt socjalistycznego współzawodnictwa przypadł na początek
lat 50. W maju 1953 roku Rozgłośnia
Polskiego Radia w Stalinogrodzie
(tak przemianowano Katowice w 1953
roku; nazwa obowiązywała do 1956
roku) w ydała „Śpiewnik radiowej
czelodki” (zapisy nutowe i teksty).
Wśród 40 piosenek był utwór „Na Muchowcu”, często emitowany na antenie
radiowej. W tekście wychwalającym

Odznaki: „Przodowników Pracy”...

...i „Dyplom Honorowy MHP”

socjalistyczne współzawodnictwo jest
odniesienie do Knurowa:
„Na Muchowcu, w Czerwionce
Goniłech zające
W Łaziskach pod dębem żech społ
W Lipinach, w Knurowie
W Załężu i Pszowie
Tyż tako robota żech mioł”.
Rekordy wydobycia węgla „podkręcano”, były coraz wyższe. Przed
budynkami dyrekcji kopalń prezentowano sylwetki górników-przodowników pracy, rekordzistów dniówki.
Ustanowiona została specjalna
odznaka „Przodownikom Pracy”. Była
nadawana wyróżniającym się pracownikom, szczególnie w przemyśle
górniczym, hutniczym, energetycznym, włókienniczym, chemicznym i
spożywczym.
Maria Grzelewska

Rekord zamiast łagru
Aleksiej Stachanow (1906-1977),
górnik w kopalni „Centralnaja-Irmino”
w Kadijewce w Dombasie (Ukraina),
podczas jednej zmiany (30/31 sierpnia 1935 roku) wykonał... 1475 proc.
normy. Wydobył wówczas 102 tony
węgla.
Bicie rekordu było pomysłem Konstantina Pietrowa, szefa zakładowej
organizacji partyjnej. Miało na celu
uchronienie kierownictwa kopalni
od zesłania do obozu pracy, jako
kary za słabą wydajność. Stachanow
zgłosił się na ochotnika do bicia rekordu. Nie wzbudził tym entuzjazmu
współpracowników, obawiających się
zwiększenia planów do wykonania w
kolejnych okresach rozliczeniowych.
St ac hanow osią gną ł imponując y
w ynik. Jednak nie samodzielnie.
Na potrzeby bicia rekordu praca na
zmianie została przeorganizowana.
Stachanow nie musiał wyrąbywać
węgla i zabudowywać przodek. Do pomocy przy obudowie przodka dostał
dodatkowych górników: dwóch do ładowania i wywożenia węgla, dwóch do
stemplowania chodnika, jednego do
oświetlenia miejsca pracy. Wszystkim
towarzyszył dziennikarz. Cały urobek
zaliczono Stachanowowi, choć – jak
się wydaje – sprawiedliwiej byłoby
podzielić go między wszystkich górników uczestniczących w biciu rekordu.
Nazajutrz rano kopalniana komisja
partyjna przyznała rekordziście dom,
konia z bryczką, trzymiesięczną premię i dwa miejsca w klubie górniczym.
Inni górnicy mieli mieszane uczucia.

Jedni mu gratulowali, inni wygrażali
(musiał uciekać do domu, gdzie potem
się ukrywał).
Miesiąc później Stachanow został
wysłany na zjazd górniczych przodowników pracy. Osobiste gratulacje
złożył mu Stalin. Przy okazji nakazał... rozwieść się z żoną, która nie
była zwolenniczką bolszewizmu i nie
podzielała też nastawienia męża do
bicia rekordu. Minęły kolejne dwa
miesiące. Stachanowa wezwano na
stałe do Moskwy i zakwaterowano
w najbar dziej r epr ezent ac y jnym
apartamentowcu w stolicy. Administracja zakończyła jego małżeństwo
(bez wiedzy małżonków). Niebawem
bohater ZSRR ponownie się zakochał
i ożenił.
Gdy w 1941 r. Hitler rozpoczął wojnę
z ZSRR, Stachanow zgłosił się na
ochotnika do armii. Stalin nie pozwolił
mu na udział w walkach, lecz mianował dyrektorem w ministerstwie
przemysłu węglowego. Był symbolem
i jako taki miał żyć...
W czasach Chruszczowa zakazano
nazywania przodowników pracy stachanowcami. Sam Stachanow został
wysłany na prowincję jako niewiele
znaczący dyrektor w górnictwie. Popadł w alkoholizm.
Odzyskał łaski władzy za Breżniewa.
Obsypano go kolejnymi odznaczeniami i orderami. Jego zadaniem było
objeżdżanie zakładów pracy i dawanie
świadectwa, że „człowiek radziecki
potrafi”...
Źródło: wikipedia.org

Rekord Stachanowa został pobity...
...5 lat temu. W sierpniu 2010 r. uczynił to ukraiński górnik Serhij
Szemuk, który wyfedrował 170 ton. Uczynił to, korzystając z nowoczesnego młota...
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„Wolność w rytmie młodych”

Przetańczyli razem 20 lat

Choć Zespół Pieśni i Tańca „Knurów” rozpadł się 50 lat temu, knurowianie wciąż
wspominają wielkiego dyrygenta zespołu Czesława Jasicę, wciąż powracają myślami do
niezwykłych koncertów i strojów. Nasza ubiegłotygodniowa publikacja rozbudziła nowe
oczekiwania, wyrażone przez zainteresowanych Czytelników. Dlatego wracamy do lat 50.
i czasów, kiedy zespół święcił swoje największe triumfy

P

od koniec lat 50. do Knurowa
wracało życie. Ludzie, którzy
przetrwali wojenny koszmar,
chcieli celebrować codzienność: tańczyć, śpiewać, tworzyć. Już rok po
zakończeniu wojny Czesław Jasica,
kapelmistrz orkiestry dętej, wspólnie
z Janem Jęczmykiem utworzyli zespół
pieśni i tańca. Siedzibą grupy był miejscowy dom kultury. Jan Jęczmyk uczył
muzyki w gimnazjum przemysłowym.
Tam w yszukiwał utalentowanych
uczniów i zabierał ich na próby zespołu. Dbał, aby nie zmarnowali talentu,
ale przeciwnie, dzielił się nim z innymi. Ówczesny zrąb zespołu tworzyli
także Helmut Twardzik z Dębieńska
– ślusarz z zawodu i wspaniały tancerz, który w Knurowie odpowiadał
za choreografię (po jego odejściu
pałeczkę przejął Jan Sejda, choreograf
opery bytomskiej), oraz Paweł Kowol,
akordeonista z Czerwionki. Panowie
na co dzień pracowali na kopalni, a po
szychcie – tańczyli, śpiewali, grali…
Początki były trudne, ale zapał ogromny. Zespół rozwijał się prężnie: zgłaszało się coraz więcej muzyków, chórzystów i tancerzy, szyto stroje, budowano repertuar. Już 3 lata po założeniu
grupa liczyła 120 osób, tworzących
chór, balet i orkiestrę.
Repertuar zespołu tworzyły pieśni
ludowe zebrane i twórczo opracowane
przez Czesława Jasicę. Muzyk i dyrygent wyszukiwał zapomniane melodie
oraz skomponował „Suitę regionalną”,
zawierającą tańce i pieśni śląskie. Fragment jednej z piosenek śpiewanych
przez zespół zachował się do dzisiaj.
Brzmiał:
„W tym Knurowie dziołchy śpią,
Żadnego tam niy puszczą
Tylko jedna niy spała
na kochanka czekała
A łon przyszoł i budzi:
Stoń kochanko, łotwórz mi!”

W kolorach tęczy

Podziw publiczności budziły stroje
– szyte na miarę, mieniące się kolorami, oraz skórkowe buty robione na zamówienie dla każdego członka grupy
po dwie pary. Wsparcia finansowego
na zakup strojów udzieliły związki
zawodowe. W artykule Izabeli Urasińskiej „Mazur po 35 latach” zachowało
się wspomnienie Adeli Knapik, która
przez 27 lat była garderobianą zespołu.
- Gdy w dwa dni miałam uszyć 60
par długich majtek, całą dobę kroiłam,
a trzy krawcowe szyły – wspomina pani
Adela. - Największy problem był z konserwacją strojów. Wszystko trzeba było
ręcznie czyścić, krochmalić. Całymi
dniami prasowałam wielkie bufiaste
rękawy i sterczące koronkowe falbany.
Podobno każdy członek zespołu
miał odpowiednio dużą walizkę, a niej
starannie złożone stroje regionalne do
siedmiu tańców. Najdroższy był strój
łowicki. Plotka, krążąca po Knurowie,
głosi, że zespół „Śląsk ” na swoim
8

pierwszym koncercie wystąpił w pożyczonych knurowskich strojach...

Sukcesy

Zespół ciężko pracował na sukces.
Próby trwały po kilka godzin nieraz
kilka razy w tygodniu, a przecież
każdy z członków miał pracę i rodzinne obowiązki. Nie wolno było
palić i pić. W zespole występowała
zdolna knurowska młodzież: trzy
siostry Kocurówny, Józef Lukas, Anka
Zgolikowa, Paweł Stelmach, Renia
Starościk, Jan i Danuta Jędryczkowie,
Kolarowie, Otylia Lończykowa, Maria i Alfred Bismorowie, Pardubiccy,
Twardzikowie i siostry Porwołówny.
We wspomnieniach zapisała się również Regina Rosiak – niezwykle silna
osobowość, potrafiąca zdyscyplinować
zespół i zarazem stworzyć wyjątkowo
ciepłą atmosferę.
Zespół przy Hotelu Europa w Warszawie. Stoją od lewej: Henryk Krzyżan, Alojzy Czech, Brunon Bednorz (choreograf). Piąty
z lewej Tadeusz Wronowski. Klęczą: Gerard Zgodziński i Roman
Kukula. Pozostałych osób nie udało się rozszyfrować, ale może
nasi Czytelnicy wiedzą, kto jeszcze jest na zdjęciu?...

Występy zespołu były wydarzeniem. Zespół Pieśni i Tańca „Knurów”
konkurował z najlepszymi zespołami
folklorystycznymi w Polsce: z Łodzi,
Bielska, Cieszyna. Występował dla
ważnych osobistości na centralnych
akademiach górniczych, dożynkach i
odwiedzał sanatorium przeciwgruźlicze dla chorych górników, muzyką i
tańcem łagodząc ciężar choroby. Stefa-

Karta Uczestnika V Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży i Studentów

nia Grzegorzyca w szkicu poświęconym
knurowskiej kulturze [„Zeszyty knurowskie; nr 13-14 1996 rok] opowiada o
soliście zespołu Janie Klakli, który jak
nikt inny potrafił dogłębnie wzruszać
słuchaczy, z niezwykłą wrażliwością
śpiewając o makach na Monte Cassino.
- W Warszawie zaś opowiadano –
pisze pani Grzegorzyca – że kozierojkę
najlepiej wytańczył i wyśpiewał knurowski zespół.
Zespół przestał istnieć w latach
60, zastąpił go „Śląsk”, finansowany
przez państwo. Dalej śpiewał chór pod
batutą Czesława Jasicy.

Zespół ciężko
pracował na sukces.
Próby trwały po kilka
godzin nieraz kilka
Serce zespołu
razy w tygodniu,
Niezwykle ważną postacią dla
zespołu
i knurowskiej kultury był
a przecież każdy
Czesław Jasica. Kim był? Urodził się
z członków miał pracę 14 lipca 1911 roku w Sławkowie. Muod najmłodszych lat. Pierwsze
i rodzinne obowiązki. zykował
muzyczne kroki stawiał w wojskowej
elewów w Katowicach – grał na
Nie wolno było palić szkole
tenorze i skrzypcach oraz poznawał
tajemnice wojskowej orkiestry. Pod koi pić
niec lat 20. Jasica przyjechał do Knuro-

wa. Dołączył do orkiestry kopalnianej
i objął posadę pierwszego skrzypka.
Gwary śląskiej uczył się z miłości. W
1933 roku wybranką jego serca została
Gertruda Nalepa – to ona nauczyła
muzyka mówić „po naszymu”. W
czasie II wojny światowej Jasicowie
nie przyjęli obywatelstwa niemieckiego, w rezultacie czego pan Czesław
stracił miejsce w orkiestrze. Pracował
w fabryce. W trakcie jednej zmiany
maszyna obcięła mu prawą dłoń. Nie
poddał się i nie zrezygnował z muzyki: mimo kalectwa potrafił zagrać
na każdym instrumencie. Po wojnie
został kapelmistrzem orkiestry dętej
przy domu kultury, tworzył Zespół
Pieśni i Tańca „Knurów”, przez wiele
lat był także dyrygentem Górniczej
Filharmonii w Zabrzu. Jasica uważał,
że prawdziwy dyrygent to taki, który
maszeruje przed orkiestrą i nadaje jej
rytm. Po śmierci ukochanej żony, w
1975 roku, uznał, że jego kroki nie są

już tak pewne i rytmiczne – odszedł
na emeryturę, choć nie zostawił muzyki: prowadził chór kościelny i dalej
tworzył, m.in. skomponował utwór na
swój pogrzeb… Czesław Jasica zmarł
18 kwietnia 1982 roku.
- Znałam pana Jasicę z widzenia –
wspomina Stefania Grzegorzyca. – Zawsze wyprostowany, elegancki, grzeczny. Miał w sobie coś, co onieśmielało i
wzbudzało szacunek. W pamięci ludzi
pozostał jako człowiek wielkiej dobroci,
dusza towarzystwa, niezłomny Polak
i Ślązak z serca, znakomity muzyk i
doskonały szkaciorz.

Spotkanie

Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Knurów” spotkali się ponownie po
35 latach w Domu Kultury w Szczygłowicach. I choć nogi już nie te i głos
zmieniony, zaśpiewali i zatańczyli jak
za dawnych czasów.
jb, foto: arch. prywatne

Gliwice

O złudzeniach
i Olsztynie
W gliwickim Parku Chopina
ruszyło Parkowe Lato. 8 sierpnia
o godz. 19.30 wystąpi Czerwony
Tulipan. Zespół z Olsztyna jest
obecny na polskiej muzyce od 30
lat. W Gliwicach będzie świętować swój jubileusz. Grupa śpiewa
czasem lir ycznie, czasem satyrycznie... Na pewno interesująco.
Wstęp wolny.
jb
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Gierałtowice

Opowieść na ogon i cztery łapy
- Krzysiu był strasznym pieszczochem, kochał człowieka ponad wszystko. Mikan
uwielbia smakołyki: podbiega, zabiera i przybiega po kolejny, aż zorientuje się, że
dostał już trzy porcje - opowiada o swoich szczurkach Anika Bargiel-Madeja,
przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Hodowców Szczurów Rodowodowych
w Polsce i fotografka gryzoni
Szczurek modelem?

Anika Bargiel Madeja z Szarlejem

Czasem zdarza się świetny model,
który ustawia się w różnych pozach i
strzela ciekawe miny. Sprawia wrażenie, jakby to lubił. Najczęściej jednak
potrzeba troszkę czasu, żeby szczur
poczuł się pewnie na planie zdjęciowym i nie chciał z niego zwiać. Po
kilku chwilach zwiedzania nowego
terenu, obwąchiwania i przestawiania
rekwizytów, zwykle szczur uspokaja
się i ładnie pozuje. Chociaż… czasami
trafia się taki delikwent, który nie usiedzi nawet sekundy i po pół godzinie
usilnych prób, udaje się go w końcu
przekupić jedzeniem, żeby zatrzymał
się chociaż na czas wciśnięcia spustu
migawki.

Szczury a choroby

Jak to na początku było...

Moja fascynacja szczurami zaczęła się dawno temu. Ktoś kiedyś
powiedział mi, że to bardzo inteligentne i sympatyczne zwierzęta. Od
tamtej pory marzyłam, aby poznać
te zwierzaki. Intrygowały mnie, ale
pozostawały jedynie w sferze marzeń,
ponieważ mieliśmy w domu koty i psa.
Dopiero gdy wyjechałam na studia do
Wrocławia, pojawiła się możliwość
rozpoczęcia przygody ze szczurami.
Jako nastolatka czułam się szczególnie związana z postacią Parszywka,
szczura z książek o Harry’m Potterze.
Po latach obserwacji szczurów okazało
się, że co prawda Parszywek nie ma z
nimi zbyt wiele wspólnego, ale sentyment pozostał.

Przygody małych gryzoni

Pewnego razu rozwiesiłam pranie na suszarce w pobliżu szczurów
i poszłam spać. Po przebudzeniu
moi m ocz om u k a z a ło się pu ste

skrzydło suszarki i wciągnięte do
klatki ubrania. O dodatkowe dziurki wzbogaciły się moje 2 ulubione
bluzki, natomiast stara ścierka pozostała nietknięta. Jak szczur sobie
coś postanowi, to na pewno to zrobi.
Choćby miał kilkanaście razy wyciągać łapkę przez klatkę, w końcu
dosięgnie.
Fascynują mnie również relacje
stadne szczurów. Każde stado ma
hierarchię i swojego szefa - alfę. Uwielbiam je obserwować podczas iskania,
zabaw, eksploracji terenu, snu, jedzenia. Alfie nikt nie zabierze kawałka
jabłka z pyszczka. Drugi w hierarchii
(czyli beta) będzie próbował, ale mu
nie wyjdzie. Szczury szybko uczą się
jedne od drugich, co bardzo przydaje
się w oswajaniu czy nauce czystości.
Niestety, kiedy jeden wymyśli, jak
wejść do niedostępnego dotąd miejsca,
reszta to podpatrzy i wykorzysta. Jak
Pepper nauczył się wspinać po walizce
na biurko, to zaraz miałam tam 3 inne
szczury.

Beniamin

Przegląd Lokalny Nr 31 (1169) 6 sierpnia 2015 roku

Krzysiu

Szczur y nie przenosz ą wca le
większej liczby chorób niż koty, psy,
papużki czy inne zwierzęta towarzyszące. Większe ryzyko jest w drugą
stronę, ponieważ to człowiek wychodzi na dwór i może przynieść do
domu jakichś „pasażerów na gapę”, na
przykład na butach. Ponadto szczury
są bardzo czystymi zwierzakami często się myją, można je nauczyć
załatwiania się do kuwety (co nie
zmienia faktu, że trzeba im często
sprzątać klatkę ze względu na silny
zapach moczu). Dzikie szczury żyją
w kanałach, ponieważ lubią ciemne
i ciasne miejsca. Naszym domowym
pupilom możemy zapewnić tego typu
rozrywki, montując w klatce plastikowe rury oraz materiałowe hamaki
i tunele - będą wniebowzięte.

Czy szczury lubią ludzi?

Szczury są bardzo towarzyskie.
Człowiek staje się częścią stada, ponieważ przynosi jedzenie, głaszcze, bawi
się, można na nim pospać. Szczury
wręcz uwielbiają ludzi i interakcje z
nimi, choć, co prawda, nie wszystkie.
Może to wynikać z indywidualnego
charakteru, ale najczęściej po prostu
z niedostatecznej uwagi właściciela,
w czy też słabej socjalizacji w okresie
dorastania.

Szczury są bardzo
Szczurza samotność
Powszechne jest hasło, że jeden
towarzyskie. Człowiek
szczur bardziej się oswoi, więc najlepiej
staje się częścią stada, mieć tylko jednego. To nieprawda.
Samotność jest dla szczura katorgą.
ponieważ przynosi
Nawet gdyby człowiek poświęcił cały
dzień i noc, nie jest w stanie zastąpić
jedzenie, głaszcze,
szczurowi szczura (m.in. dlatego, że
bawi się, można na szczury rozmawiają ze sobą na poziomie ultradźwięków).
nim pospać.
Miejsce rodziny w życiu
miłośniczki szczurów

Mój mąż akceptuje moją pasję i
lubi szczury. Pod warunkiem, że nie
przybywa ich w tempie ekspresowym,
a każdy nowy członek stada jest przedyskutowany. Mąż jest więc głosem
rozsądku, kiedy moje GMR (Get More
Rats = szczuroholizm, nieodparta
potrzeba wzięcia kolejnego szczura do
stada) szaleje. Kiedy przyjeżdżamy do
domu rodzinnego ze szczurami, każdy
o nie pyta i chce je zobaczyć. Szczególnie mój Tata, który zawsze ma dla nich
jabłuszko czy zielony ogórek.

Siedmiu wspaniałych

Każdy mój szczurek jest inny i
w pewnym sensie ulubiony. Obecnie
mamy 7 szczurów: Peppera, Pringlesa, Szarleja, Reynevana, Mikana,
Totoro i Toffee. To siedem wspaniałych oswojonych chłopaków, a każdy
inaczej reaguje w różnych sytuacjach.
Jeśli natomiast miałabym wskazać
szczura, który szczególnie wbił mi się
w pamięć, to byłby to Krzysiu. Zwyczajnie umaszczony czarny kapturek
z zaburzeniami koordynacji ruchowej
i nadpobudliwością. Jego upośledzenie źle wpływało na kontakty z
innymi szczurami - tak jakby nie znał
szczurzego języka, więc zamieszkał z
babciami Mią i Ashanti (Krzysiu był
kastratem), którym nie przeszkadzało
zbyt mocne iskanie i zrywy Krzysia
do ucieczki. Był niesamowitym pieszczochem, zasypiał mi na kolanach,
na rękach, pod bluzą, uwielbiał być
w centrum uwagi i kochał człowieka
ponad wszystko.

Co warto wiedzieć
o szczurach, zanim się
je przygarnie?

Minimalna klatka dla 2 szczurów
powinna mieć wymiary 60x40x60cm i
być wyposażona w hamaki, koszyczki,
domki, itp. Ważny jest też wybieg na
odpowiednio zabezpieczony pokój
(chowamy kable, lekarstwa, cenne
rzeczy także, chyba że chcemy nowy
wzorek w ulubionej pościeli).
Odradzam kupno szczurów w
sklepach zoologicznych, ze względu
na częst y chów wsobny w masowych hodowlach. Zwykle szczurki
s ą n ie o s wojone , m aj ą p a s o ż y t y
skórne, a sprzedawcy nie potrafią
roz ró ż n ić p łc i . S a m ic a w c i ą ż y
kupiona w sk lepie jest nazy wana
„kinder-niespodzianką” i to wcale
nie są rzadkie przypadki. Mnóstwo
szczurów szu ka domów poprzez
adopcje, zwłaszcza teraz w okresie
wa k ac y jny m, w y st a rcz y z ajr z e ć
na fanpage „Szczurze Adopcje” na
facebooku.
Dobrze jeszcze wiedzieć, że szczury nie powinny mieć kołowrotka, z
wapienek najlepsza jest sepia dla ptaków. Nie warto ryzykować spacerów
ze szczurem na otwartej przestrzeni,
np. po ogrodzie, a pulsowanie oczami
i zgrzytanie ząbkami jest u szczurów
normalne i znaczy tyle co „coś mnie
boli”, „boję się” albo „ale mi dobrze” w zależności od sytuacji.
Wysłuchała Justyna Bajko,
foto: arch. Aniki Bargiel-Madei

Więcej informacji i zdjęć na stronie
www.ogonkowo.pl

Pringles
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rozrywka nr 31
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Syn pani Wójcik z Rudy Śląskiej
ur. 27.07.2015 r., 3450 g, 55 cm

Filip Bonk z Knurowa

Oliwia Bysiec z Leszczyn

ur. 29.07.2015 r., 3590 g, 55 cm

ur. 29.07.2015 r., 2700 g, 48 cm

Jan Stasik z Żernicy

Adam, syn Ewy i Patryka z Pilchowic

ur. 30.07.2015 r., 2720 g, 51 cm

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

Piotr Dziergawka z Knurowa

ur. 28.07.2015 r., 3290 g, 52 cm

ur. 31.07.2015 r., 4000 g, 54 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 29/2015 brzmiało: „PIĘŚCIARZ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje
Joanna Fibic. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Adam Gabryszewski z Knurowa

ur. 31.07.2015 r., 3360 g, 56 cm

Vanessa Pisula z Knurowa

ur. 31.07.2015 r., 2910 g, 53 cm

6.08.2015 r.
CZWARTEK
Koko smoko
- godz. 16.00
Ant-Man 2D (dubbing)
- godz. 17.45
Ant-Man 2D (napisy)
- godz. 20.00
Mały Książę 3D
- godz. 16.30
Z dala od zgiełku
- godz. 20.30

31

11.08.2015 r.
WTOREK
Mały Książę 2D
- godz. 10.00,15.30
Mały Książę 3D
- godz. 17.30
Z dala od zgiełku
- godz. 19.30

7-10.08.2015 r.
PIĄTEK-PONIEDZIAŁEK
Mały Książę 2D
- godz. 14.30,18.30

Igor Górecki z Bełku

ur. 1.08.2015 r., 2800 g, 53 cm

Lena Kuszowska z Rybnika

Nadia Banasiak z Czerwionki-Leszczyn

12.08.2015 r.
ŚRODA
Mały Książę 3D
- godz. 14.30
Mały Książę 2D
- godz. 16.30, 18.30
Z dala od zgiełku
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Bartosz Żulewski z Knurowa

ur. 31.07.2015 r., 4180 g, 54 cm

ur. 2.08.2015 r., 3200 g, 53 cm

ur. 3.08.2015 r., 3240 g, 54 cm
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Wakacje na półmetku

Lato pięknych wrażeń
N

Pilchowicki GOK zaproponował
równie interesujące propozycje. Są
wśród nich zajęcia warsztatowe i wycieczki edukacyjne. Wspaniałym pomysłem okazała się wizyta na lotnisku
w podkrakowskich Balicach. Wiele
niezapomnianych i intrygujących odczuć przyniosła dzieciom wycieczka
do ogrodu doświadczeń.
Sporo atrakcji mają dzieci, uczest-

niczące w zajęciach przygotowanych
przez knurowską LWSM. Konkursy
sprawnościowe, warsztaty kulinarne,
turnieje tenisa stołowego, zajęcia plastyczne, a poza tym wyjazdy do kina i
na basen – to tylko część z wielu propozycji. Dużą radość sprawiły dzieciom wycieczki do wioski indiańskiej
i do studia filmów rysunkowych.
Oprac.
Natalia Moczoł, Monika Wilk

Dom Przyrodnika to idealna okazja na poznanie otaczającego świata, a przede
wszystkim środowiska naturalnego. Młodzi knurowianie oglądali m.in. okazy
motyli, oszałamiające pięknem barw...
Foto: Archiwum GOK Gierałtowice

ajmłodsi mieszkańcy gminy Gierałtowice nudy nie
zaznają. Dba o to Gminny
Ośrodek Kultury, który przygotował
urozmaiconą ofertę. Są w niej wycieczki, zwiedzanie, seanse filmowe,
zajęcia świetlicowe, gry, konkursy
i zabawy. Na atrakcje „załapali się”
też dorośli – uczestnicy Rodzinnego
Rajdu Rowerowego.

Foto: Archiwum LWSM

Jak z bicza strzelił przemknęła dzieciom – a zapewne
i pedagogom - połowa wakacji. Spróbowaliśmy się
dowiedzieć, jak malcom upływa letnia kanikuła

Sporą popularnością cieszą się zajęcia w świetlicach
gminy Gierałtowice. Pod wprawnym okiem instruktorów dzieci wyczarowują plastyczne cudeńka.

Foto: Archiwum LWSM

Na niecodzienną wyprawę miliony lat wstecz wybrały się dzieci pod okiem opiekunów z GOK w Pilchowicach.
Prehistoryczne gady w Parku Ruchomych Dinozaurów w Zatorze zrobiły oszałamiające wrażenie. Równie ciekawe okazały się warsztaty paleontologiczne i zabawa w lunaparku.

Odwiedziny w indiańskiej wiosce to świetna wakacyjna przygoda. Przekonały się o tym dzieciaki biorące udział w wycieczce
organizowanej przez knurowską LWSM. Pióropusze i drewniane
instrumenty bardzo im się podobały.

Foto: Archiwum GOK Gierałtowice

Foto: Archiwum GOK Pilchowice

Wspaniałe wrażenia i piękne wspomnienia przywieźli uczestnicy
wycieczki na Jurę Krakowsko-Częstochowską, zorganizowanej
przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. – Dzieci były
zachwycone, zarówno przeciekawą historią zamków, zwłaszcza w
Ogrodzieńcu, jak i fascynującymi widokami – usłyszeliśmy od pracowników GOK-u.

Przegląd Lokalny Nr 31 (1169) 6 sierpnia 2015 roku

Kto się boi latać? Nikt! A już na pewno nikt z młodych uczestników
wycieczki na lotnisko w Balicach, przygotowanej przez GOK w Pilchowicach. Port lotniczy spodobał się małym gościom. Podziałał na wyobraźnię. Startujące i lądujące samoloty przyprawiały o zawrót głowy – były
fascynujące. Niejednemu z malców zamarzyła się podniebna wycieczka...
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USŁUGI

SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy jako opiekunka, niania. Tel. 793 953 727

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

18/15-odw.

1/14-odw.

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

Docieplenia budynków, wykonanie i mycie
elewacji, klinkier. Tel. 665 639 146

18/15-odw.

24-34/15

Mężczyzna lat 44 pilnie szuka pracy. Tel.
601 654 010

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

2/15-odw.

1-34/15

FINANSE
Atrakcyjna pożyczka minimum formalności.
Tel. 667 999 413

29-31/15

MOTORYZACJA
Kupię prywatnie samochód osobowy krajowy, 4-drzwiowy, poj. 1,4 – 2l w cenie 3 – 4
tys. Tel. 531 965 459
30-31/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

Do wynajęcia kawalerka 45 m2 ul. Sienkiewicza 850 zł. Tel. 507 135 676

31-32/15

Do wynajęcia umeblowane mieszkanie na
Sobieskiego. Tel. 513 013 763, 502 391 365

31-32/15

Do sprzedaży kilka działek budowlano-inwestycyjnych położ. w Knurowie przy ul. Rybnej, Astrów, Dworcowej i Dębowej. Możliwa
sprzedaż w różnej konfiguracji. Pow. 750 m2,
1500 m2, 2500 m2. Kontakt tel. 692 201 354
30-31/15

Sprzedam 2 pokoje Knurów. Tel. 535 056 535
23-34/15

Sprzedam tanio nowy dom. Tel. 508 192 750

13-34/15

ZDROWIE I URODA

20-43/15

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

27/15-odw.

Szukam pracy – pomoc do ogrodu.
Tel. 793 953 727

29/15-odw.

Szukam pracy w charakter ze opiekunk i d l a d z i e c i (15 l a t d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399
25/15-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
3/15-odw.

31/15

Urodziny w kinie
Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zw iedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla

Zamienię mieszkanie komunalne 2 pokojowe,
41 m2 z c.o., ciepłą wodą, II p. w Knurowie
na kawalerkę na parterze. Tel. 512 291 037
30-31/15

13-34/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
- wykaz nr 10/GD/15 nieruchomości gruntowych położonych
w Knurowie przy ul. Powstańców, ul. Dworcowej, ul. ks. Alojzego
Koziełka, ul. 1 Maja,
- ul. Szpitalnej przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Podejmę prace ogrodnicze: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
(kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem),
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084

29-31/15

ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO
25 TYS. Tel. 667 999 413

INFORMACJA

EDUKACJA

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

MATEMATYKA. Korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849
27–31/15

RÓŻNE
Wynajmę tablicę reklamową o wym. 4 x 2,5 m
(dwustronną) w Knurowie na ul. Dworcowej.
Kontakt tel. 692 201 354
30-31/15

DAM PRACĘ
Firma Komstal z Knurowa zatrudni kierowcę
z prawem jazdy kat. B. Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@komstal.pl

31-32/15

NIERUCHOMOŚCI

Przyjmę do pracy na myjnię samochodową.
Tel. 502 215 904

31/15

Zatrudnię fryzjerkę lub wynajmę zakład
fryzjerski na ul. Witosa 33. Tel. 609 606 641

23-32/15

WYNAJMĘ! Biura, gabinety – 50 m2 do 600
m2. Tel. 515 182 015

31/15

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, kuchnia. Tel. 607 269 261

31-34/15

I N F O R M A C J A

W związku z trwającymi pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

od dnia 13 maja będą zamknięte do odwołania.
O terminie otwarcia Biblioteki w nowych, wyremontowanych
pomieszczeniach poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu
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Zapraszamy do:

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96
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la miłośników gry w plażową odmianę siatkówki
odległość dzieląca miejsce
zamieszkania od miejsca zawodów nie ma znaczenia.
Udowodniła to w minionym
tygodniu m.in. para z Chałupek, która przyjechała do
Knurowa na towarzyski tur-

niej zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
W turnieju wzięło udział
11 par, a najskuteczniejsi pod
siatką okazali się Julia Kurpanik oraz Konrad Formela z
Rybnika i Żor.
K la sy f i k acja końcowa
(sześć najlepszych par): 1. Julia

Kurpanik / Konrad Formela,
2. Wioletta Komisarczyk /
Maciej Michel, 3. Kamila
Colik / Radosław Polnik, 4.
Urszula i Stefan Molscy, 5-6.
Dominika Sagan / Łukasz
Farana, Dominika Goździcka
/ Joachim Włodarski.
PiSk

Rock’n’rollowi
biegacze

P

pora, Przemysław Grzesica,
Krzysztof Chałupka, Maciej
Ruta i Paweł Jach z niepełnosprawnym synem Maćkiem.
- Maciek jest 12-letnim
niepełnosprawnym chłopakiem, który czerpie radość z
życia poprzez udział w rozlicznych imprezach biegowych, a pomaga mu w tym
jego ojciec Paweł. Maciek nie
może samodzielnie chodzić,
ale za pomocą specjalnego
wózka uczestniczy razem z
tatą w półmaratonach, maratonach i biegach górskich.
Od kilku lat organizują we

Wrocław iu impre z ę „ Maciek biega”, wspierając inne
d z ie c i nie p e ł no s p raw n e i
zbierając fundusze na zakup wózków inwalidzkich.
Rok temu przebiegli z nami
część trasy, ale to co później
się stało na woodstockowej
scenie przerosło nasze i Pawła
oczekiwania. Zawsze wrażliwy na osoby niepełnosprawne Jurek Owsiak przywitał
się z Maćkiem na scenie, a
później ku jego radości powiedział: Podnieście Maćka
do góry, niech cały Woodstock
go zobaczy! Czy są piękniejsze
chwile? - pyta na jednym z
portali społecznościow ych
Bogdan Leśniowski dodając,
że jest dumny, iż Maciek i
Paweł również w tym roku
byli członkami knurowskiej
grupy biegowej.
PiSk

Foto: prywatne

rzed tygodniem knurowska sztafeta biegowa pod kierownictwem
Bogdana Leśniowskiego i przy
dźwiękach grupy Krzysztofa
Skowrońsk iego ruszyła na
Przystanek Woodstock. Biegaczom i muzykom towarzyszyli też m.in. motocykliści,
którzy pierwsze kilometry
pokonali razem ze sztafetą,
którą w tym roku tworzyli:
Edward Włodarski, Szymon
Masarczyk, Lesław Kroczyk,
Adam Hasa, Bogumiła Sztulpa, Krzysztof Twardoch, Marek Młynarski, Łukasz Na-

Foto: MOSiR

Uczestnicy ubiegłotygodniowej rywalizacji w plażowej odmianie siatkówki

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

Real - Juve,
czyli wakacyjna
liga mistrzów
M
i mo up ł y w u lat .
piłkarska Liga Mistrzów wciąż zac hw yc a . Wc i ą ż w z bud z a
olbrzymie zainteresowanie
k ibiców i mediów. Wcią ż
należy do elitarnych rozgrywek klubowych na Starym
Kont y nencie. Nam do tej
europejskiej elity wciąż czegoś brakuje, a to oznacza, że
kolejni mistrzowie Polsk i
nie potrafią awansować do
rozgrywek grupowych.
W rozgrywkach prowadzonych przez UEFA sukcesy odnoszą najbogatsze kluby, których stać na zatrudnienie największych piłkarskich wirtuozów. Rozgrywki
na wzór tej prawdziwej Ligi
Mistrzów zorganizowano
ostatnio w Knurowie. I choć
po murawie nie biegał Ronaldo, Messi i Lewandowski,
emocji nie brakowało.
- Wiemy, że piłka nożna
cieszy się wśród najmłodszych mieszkańców Knurowa
olbrzymią popularnością,
a że mamy wakacje to postanowiliśmy zorganizować
turniej „Liga Mistrzów na
Orliku”. Pomysł okazał się
strzałem w „10”, bo do rozgrywek przystąpiło niemal
sześćdziesięciu miłośników
gry w piłkę - sł yszy my w
Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji.
Turniej odbył się na zasadzie rywalizacji „dzikich
dru ż y n”, które prz ybra ł y
nazw y markow ych, wręcz
topowych klubów z najlepszych lig Europy. Był więc
Manchester United, FC Barcelona, AS Monaco, Juventus

Foto: MOSiR

D

Foto: MOSiR

Przyjechali aż z Chałupek,
wygrali z Rybnika i Żor

Tur yn, Real Madr y t i nasz
„rodzynek” - Lech Poznań.
W ramach wakacyjnej ligi
mistrzów rozegrano 11 meczów, w których strzelono 76
bramek (nie licząc tych zdobytych z rzutów karnych).
W finale Juventus zmierzył się z Realem Madryt. Po
regulaminowym czasie gry był
remis 4:4, a w rzutach karnych
zwyciężył Real 2:0.
W Realu zagrali: J. Nowosielski, M. Nowakowski, Ł.
Kluszczyński, M. Witulski, B,
Barczyk, S. Szewczyk, J. Grączewski, M. Cich, D. Misiak,
M. Mikulski.

- Najlepszym zawodnikiem turnieju, po głosowaniu
kapitanów wszystkich drużyn, wybrany został Brandon
Zamojski z rocznika 2005,
który zaprezentował wysokie
umiejętności i został doceniony przez starszych kolegów. Z
kolei najlepszym bramkarzem
turnieju został Mateusz Podgórczyk - to jeszcze raz przedstawiciel MOSiR.
Klasyfikacja końcowa: 1.
Real Madryt, 2. Juventus, 3.
FC Barcelona, 4. Manchester
United, 5. Lech Poznań, 6. AS
Monaco.
PiSk
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W weekend inauguracja sezonu
w IV lidze i Klasie okręgowej
J

blach futbolowej hierarchii mamy czterech
przedstawicieli naszego regionu. W IV lidze
zagrają: Concordia Knurów i Jedność 32

Przyszowice, natomiast w Klasie okręgowej o punkty walczyć będą Wilki Wilcza i
Tempo Paniówki.

Z myślą o kibicach wymienionych klubów przygotowaliśmy terminarz na rundę
jesienną.

Foto: Piotr Skorupa

uż w najbliższy weekend piłkarski sezon
zainaugurują zespoły występujące w IV
lidze i w Klasie okręgowej. Na tych szcze-

Concordia Knurów

IV LIGA, GRUPA I
1 kolejka - 8/9 sierpnia
Polonia Poraj - Concordia
2 kolejka - 15/16 sierpnia
Concordia - Slavia Ruda Śląska
3 kolejka - 22/23 sierpnia
Zieloni Żarki - Concordia
4 kolejka - 29/30 sierpnia
Concordia - GKS GieKSa II Katowice
5 kolejka - 5/6 września
Sarmacja Będzin - Concordia
6 kolejka - 12/13 września
MKS Myszków - Concordia
7 kolejka - 19/20 września
Concordia - Przemsza Siewierz
8 kolejka - 26/27 września
Raków II Częstochowa - Concordia
9 kolejka - 3/4 października
Concordia - Górnik Piaski
10 kolejka - 10/11 października
Unia Ząbkowice - Concordia
11 kolejka - 17/18 października
Concordia - Przyszłość Ciochowice
12 kolejka - 24/25 października
RKS Grodziec - Concordia
13 kolejka - 31 października
Concordia - Ruch Radzionków
14 kolejka - 7/8 listopada
Górnik Wesoła - Concordia
15 kolejka - 14/15 listopada
Concordia - Gwarek Tarnowskie Góry

14

Jedność 32 Przyszowice

IV LIGA, GRUPA II
1 kolejka - 8/9 sierpnia
Jedność 32 - Gwarek Ornontowice
2 kolejka - 15/16 sierpnia
Krupiński Suszec - Jedność 32
3 kolejka - 22/23 sierpnia
Jedność 32 - Unia Racibórz
4 kolejka - 29/30 sierpnia
Drzewiarz Jasienica - Jedność 32
5 kolejka - 5/6 września
Jedność 32 - Unia Turza Śląska
6 kolejka - 12/13 września
Forteca Świerklany - Jedność 32
7 kolejka - 19/20 września
Jedność 32 - Iskra Pszczyna
8 kolejka - 26/27 września
Szczakowianka Jaworzno - Jedność 32
9 kolejka - 3/4 października
Jedność 32 - Tyski Sport II
10 kolejka - 10/11 października
Jedność 32 - GTS Bojszowy
11 kolejka - 17/18 października
Spójnia Landek - Jedność 32
12 kolejka - 24/25 października
Jedność 32 - ROW II Rybnik
13 kolejka - 31 października
Granica Ruptawa - Jedność 32
14 kolejka - 7/8 listopada
Jedność 32 - Radziechowy Wieprz
15 kolejka - 14/15 listopada
Polonia Łaziska Górne - Jedność 32

Tempo Paniówki

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA II
1 kolejka - 8/9 sierpnia
Jastrząb Bielszowice - Tempo
2 kolejka - 15/16 sierpnia
Tempo - MKS Zabrze Kończyce
3 kolejka - 22/23 sierpnia
Urania Ruda Śląska - Tempo
4 kolejka - 29/30 sierpnia
Tempo - Gwarek Zabrze
5 kolejka - 5/6 września
Gwiazda Skrzyszów - Tempo
6 kolejka - 12/13 września
Rymer Rybnik - Tempo
7 kolejka - 19/20 września
Tempo - Naprzód Czyżowice
8 kolejka - 26/27 września
Polonia Łaziska - Tempo
9 kolejka - 3/4 października
Tempo - KS 27 Gołkowice
10 kolejka - 10/11 października
Górnik Pszów - Tempo
11 kolejka - 17/18 października
Tempo - Wawel Wirek
12 kolejka - 24/25 października
Orzeł Mokre - Tempo
13 kolejka - 31 października
Tempo - Naprzód 46 Zawada
14 kolejka - 7/8 listopada
Przyszłość Rogów - Tempo
15 kolejka - 14/15 listopada
Tempo - Polonia Marklowice

Wilki Wilcza

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA III
1 kolejka - 8/9 sierpnia
Zameczek Czernica - Wilki
2 kolejka - 15/16 sierpnia
Wilki - Silesia Lubomia
3 kolejka - 22/23 sierpnia
KS 94 Rachowice - Wilki
4 kolejka - 29/30 sierpnia
Wilki - Rafako Racibórz
5 kolejka - 5/6 września
Dąb Gaszowice - Wilki
6 kolejka - 12/13 września
Wilki - Naprzód Borucin
7 kolejka - 19/20 września
Fortuna Gliwice - Wilki
8 kolejka - 26/27 września
Wilki - LKS 1908 Nędza
9 kolejka - 3/4 października
Zuch Orzepowice - Wilki
10 kolejka - 10/11 października
Wilki - ŁTS Łabędy
11 kolejka - 17/18 października
Naprzód Rydułtowy - Wilki
12 kolejka - 24/25 października
LKS Krzyżanowice - Wilki
13 kolejka - 31 października
Wilki - Czarni Pyskowice
14 kolejka - 7/8 listopada
Zryw Radonia - Wilki
15 kolejka - 14/15 listopada
Wilki - Jedność Jejkowice

Przegląd Lokalny Nr 31 (1169) 6 sierpnia 2015 roku

SPORT

www.przegladlokalny.eu

PiSk

Zza biurka

Krajobraz po „trąbie
powietrznej”
Jedni z najlepszych komentatorów sportowych zapraszając telewidzów na transmisję
z meczu na szczycie mówią, by
wygodnie usadowić się w fotelu
i zapiąć pasy, bo za chwilę
ruszamy. Chciałoby się użyć
identycznego sformułowania
przed czekającą nas inauguracją sezonu w IV lidze i Klasie
okręgowej, ale to przecież nie
ten poziom, nie ci zawodnicy,
nie te stadiony, nie ci kibice.
Cała reszta wydaje się taka
sama. Murawa, dwie bramki,
piłka, sędziowie, drużyny. Niby
to samo, a jednak coś innego.
Spójrzmy zatem na lokalne podwórko, gdzie tego lata
„trąba powietrzna” zmiotła
z powierzchni ziemi drużynę
występującą pod szyldem „Concordia Knurów”.

Na dzisiaj, a piszę ten tekst
we wtorek tuż po godzinie czternastej, z jedenastki, która rozpoczęła miniony sezon, ostał się
tylko jeden zawodnik - niezwykle sympatyczny Kameruńczyk,
Solomon Mawo.
Jesteśmy zatem świadkami
całkowicie nowego rozdania
przy Dworcowej. „Kart” do
gry ponoć nie brakuje, chociaż
trener Michał Budny nie miałby
nic przeciwko, gdyby w szatni
pojawiło się jeszcze dwóch,
może trzech zawodników. Z
drugiej strony nie narzeka, bo
od początku wiedział, że nie będzie lekko, łatwo i przyjemnie.
A jak wypadnie inauguracja? O tym przekonamy się już
w najbliższy weekend.
Piotr Skorupa

Piłkarskie propozycje
8 SIERPNIA, GODZ. 17.00
4 liga, grupa I
Polonia Poraj - Concordia Knurów
4 liga, grupa II
Jedność 32 Przyszowice - Gwarek Ornontowice
Klasa okręgowa, grupa II
Jastrząb Bielszowice - Tempo Paniówki
Klasa okręgowa, grupa III
Zameczek Czernica - Wilki Wilcza
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz
Podokręgu Zabrze.

Informacja
Godziny otwarcia obiektów

MOSiR Knurów

w okresie do 31.08.2015 r.
KASA - SIŁOWNIA, SAUNA, SALKA FITNESS,
HALA SPORTOWA
Knurów-Szczygłowice, ul. Górnicza 2
od 1 do 31 sierpnia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 12.00-20.00
w soboty i niedziele - nieczynna.

Nierówny mecz
na szczycie
Foto: Waldemar Jachimowski

Pierwsze mecze sparingowe,
jakie Concordia rozegrała tego
lata nie napawały optymizmem,
bowiem zespół złożony w 90
procentach z zawodników testowanych przegrał 1:3 z Gwarkiem
Tarnowskie Góry (gol: Mawo) i
0:4 z Unią Racibórz.
Niemal z każdym dniem
w kadrze zespołu zachodziły
zmiany, a w szatni knurowskiej
drużyny zaczęli pojawiać się
coraz bardziej wartościowi zawodnicy. Efektem były trzy kolejne zwycięstwa. Seria niosąca
ze sobą sporą dawkę optymizmu
przed meczami ligowymi rozpoczęła się od konfrontacji z Odrą
Miasteczko Śląskie. Concordia
wygrała to spotkanie 2:0 po
bramkach Młynka i wracającego
do Knurowa Górki, który kilka
ostatnich lat spędził w zespołach
juniorskich Piasta Gliwice.
Po pokonaniu Odry, podopieczni Michała Budnego wygrali 2:0 z Górnikiem Zabrze
(Centralna Liga Juniorów), a na
listę strzelców wpisali się kolejni zawodnicy testowani - Buchalik z Przyszłości Ciochowice
i Kurkowski z Odry Miasteczko
Śląskie.
W miniony weekend knurowianie rozegrali ostatni mecz
kontrolny gromiąc 7:3 KS 94
Rachowice (bramk i: Górka
2, Mawo 2, Młynek, Wende,
Szewczyk).
Ostatni tydzień przed inauguracją rozgrywek ligowych to
wzmożony czas pracy dla działaczy, którzy prowadzą szereg
rozmów z zawodnikami i klubami. W Concordii transferowa
karuzela osiągnęła maksymalne
obroty we wtorek. W tym dniu
przy Dworcowej rozmawiano
zarówno z zawodnikami, którzy
chcą odejść, jak i z tymi, którzy
chcą reprezentować biało-zielono-czarne barwy. W klubie
pojawili się również ci niezdecydowani. W tym gronie znalazł się
bramkarz Paweł Krasoń, który
zagrał co prawda w sparingu
przeciwko Concordii broniąc
dostępu do bramki KS 94 Rachowice, ale prawdopodobnie
pozostanie w Knurowie. Jego
kolega po fachu - Bartłomiej
Krzywicki zdecydował się na
przejście do GTS-u Bojszowy, z
kolei Bartłomiej Maciejewski w
nowym sezonie zagra w Slavii
Ruda Śląska.
Po stronie ubytków niebawem dopiszemy jeszcze zapewne
kilka, jak nie kilkanaście nazwisk. A po stronie nabytków?
Między słupkami na pewno
zobaczymy młodzieżowca wytransferowanego z Piasta Gliwice
- Denisa Chojnackiego, którym
zainteresowany był również Ruch
Radzionków. Z Piasta został wypożyczony inny młodzieżowiec
- Grzegorz Górka, a ponadto na
załatwienie wszystkich spraw
papierkowych czeka jeszcze w
kolejce kilkunastu zawodników,
którzy stanowić będą w nowych
rozgrywkach o sile Concordii.
- Na podanie wszystkich nazwisk jest jeszcze za wcześnie, bo
jesteśmy na etapie załatwiania
spraw związanych z uprawnieniem do gry nowych zawodników
- usłyszeliśmy w klubie we wtorek. Pełną kadrę podamy zatem
na naszych łamach za tydzień.

Liga Orlika

Solenizant Ariel Mnochy strzela na bramkę ZZ Kadra

S

pory zawód spotkał wszystkich zainteresowanych meczem na szczycie w rozgrywkach Ligi Orlika pomiędzy
drużynami ZZ Kadra a TS
10ka.pl Zabrze. „Kadrowcy”,
którzy jako jedyni z całej stawki byli w stanie urwać punkty
liderowi w pierwszej rundzie,
w rewanżu byli t ylko tłem
dla dobrze dysponowanego
zespołu z Zabrza. Ha low y
mistrz Knurowa dominował
pod względem kondycyjnym
i szybkościowym, a ponadto
był skuteczny. Warto tu dodać,
że z 13 goli dla „Dziesiątki”
siedem strzelił Ariel Mnochy,
który tego dnia obchodził 27.
urodziny.
Dużo więcej emocji dostarczyły pozostałe dwa poniedziałkowe spotkania. Przegrywający
początkowo mecz za meczem zespół CC Gliwice nieoczekiwanie
okazał się lepszy o jedną bramkę
od TKKF Mistral Intermarché, którego szanse na podium
znacznie zmalały, a Tritech po
zaciętym boju i golu Grzegorza
Górki w ostatniej akcji meczu
wygrał z Concordią 99.

SIŁOWNIA
czynna od otwarcia KASY do jednej godziny przed
zamknięciem KASY MOSiR Knurów
SAUNA
czynna godzinę po otwarciu KASY do zamknięcia
KASY MOSiR Knurów
HALA SPORTOWA
czynna codziennie po wcześniejszej rezerwacji
i wykupieniu biletu w KASIE MOSiR Knurów

WYNIKI 9. KOLEJKI Z DNIA 3.08.2015
TS 10ka.pl Zabrze – ZZ Kadra 13:2 (6:0)
A. Mnochy 7, D. Śmiałkowski 3, R. Wolniewicz 2, M. Chuptyś – P.
Mastyj, P. Jędrzejczak
CC Gliwice – TKKF Mistral Intermarché 4:3 (3:1)
M. Świątek 3, B. Świątkiewicz – B. Pietras 2, D. Flis
żółte kartki: B. Świątkiewicz (CC Gliwice) – B. Pietras (TKKF)
Concordia 99 - Tritech 5:6 (3:2)
M. Bogumiło 3, K. Wesoły, K. Bochniak - M. Wende 2, G. Górka
2, B. Lewandowski, J. Skowronek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TS 10ka.pl Zabrze
Tritech
ZZ Kadra
TKKF Mistral Intermarché
CC Gliwice
Veritax Gumiland
Concordia 99

STRZELCY
Ariel Mnochy
Przemysław Jędrzejczak
Dariusz Flis
Marcin Chuptyś
Miłosz Świątek

8
8
8
8
9
7
8

22
18
16
12
9
6
0

79-14
43-31
51-48
40-43
35-60
34-45
31-69

7
6
5
4
3
2
0

1
0
1
0
0
0
0

TS 10ka.pl Zabrze
ZZ Kadra
TKKF Mistral Intermarché
TS 10ka.pl Zabrze
CC Gliwice

0
2
2
4
6
5
8
38
19
12
10
10

PROGRAM 10 KOLEJKI (10.08.2015, PONIEDZIAŁEK):
CC Gliwice – Concordia 99 (18.00), Veritax Gumiland – ZZ Kadra
(18.50), TKKF Mistral Intermarché – Tritech (19.40).

PROGRAM 11 KOLEJKI (12.08.2015, ŚRODA):
CC Gliwice – ZZ Kadra (18.00), Veritax Gumiland – TKKF Mistral
Intermarché (18.50), Tritech – TS 10ka.pl Zabrze (19.40), awansem: Veritax Gumiland – TS 10ka.pl Zabrze (20.30).

Waldemar Jachimowski

foto-migawka
Foto: prywatne

Siedem i...?

Państ wo Niera dzik zorga nizow ali sobie rodzinny wyjazd do Kielc na mecz
piłkar skiej ekstr aklas y Korona - Ruch
Chorzów. W tym miejscu warto dodać
,
że Krzysztof Nieradzik jest trenerem
w
Akade mii Piłki Nożnej założonej przez
Marcina Brosza, obecnego szkoleniowc
a
Korony.

UWAGA!
W sierpniu pływalnia kryta
w Knurowie-Szczygłowicach
jest NIECZYNNA.
PŁYWALNIA KRYTA „aQuaRelax” i KASA
Knurów, ul. Szpitalna 23
do 31 sierpnia
- czynna od godziny 10.00 do 22.00
KOMPLEKS BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
Knurów, Aleja Lipowa 12
- czynny codziennie od godziny 6.00 do 22.00
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Pławniowicki pałac gościł wielu znamienitych muzyków
– w ubiegłym roku na dziedzińcu wystąpiły m.in. orkiestry
„Milkauer” z Powiatu Mittelsachsen (Niemcy) i KWK Knurów

Foto: Bogusław Wilk

www.przegladlokalny.eu

Knurów

Biesiadnie przy kręgu
Było gorąco – postarały się o to pospołu aura
i prowadzący oraz muzycy podczas niedzielnej
zabawy przy kręgu. Kto przybył, nie żałował

Pławniowice. Propozycja na lato

Jubileuszowy
koncert pałacowy
W niedzielę (9 sierpnia)
w Pławniowicach odbędzie
się kolejny koncert w ramach
Pałacowego Lata Muzycznego.
Szczególny, bo jubileuszowy
– czczący 130-lecie pałacu

T

ym razem przed publicznością
na Dziedzińcu Maryjnym pałacu wystąpi Edward Simoni – wirtuoz
Fletni Pana, fletu bocznego i skrzypiec. Koncert będzie recitalem najpopularniejszego od przeszło 20 lat
panflecisty w Europie. Wstęp wolny
– w czasie koncertu będzie zbierana
ofiara na bieżące utrzymanie zabyt-

kowego Pałacu w Pławniowicach.
Koncert rozpocznie się o godz. 19.
Cykl Pałacowe Lato Muzyczne
potrwa do 23 sierpnia. Tego dnia
na Dziedzińcu Maryjnym wystąpi
grupa „New For You”, prezentując piosenki znane ze śląskich list
przebojów.

/sisp, bw/

Ostatnie
wolne miejsca

T

O

rganizatorzy z Centrum Kultury i Stowarzyszenia Moja
Gmina Nasz Powiat zadbali,
by uczestnikom imprezy nie zabrakło
ani dobrej muzyki, ani humoru. O
pierwsze postarali się DuoBayer’s czyli
Klaudia i Remi wraz z duetem Iwona
& Piotr. Gwarancją drugiego, czyli
biesiadnego dowcipu, byli prowadzący – Andrzej Miś (znany wielu z radia
Silesia) i niezawodny Marek Biesiadny.
- To wręcz niewiarygodne, jak oni
potrafią złapać kontakt z publicznością
– nie kryje podziwu Marian Gruszka, współinicjator – wraz z radnymi
Włodzimierzem Gwiżdżem i Piotrem
Barchańskim – niedzielnej imprezy w
plenerze. – Niezwykły talent, ogromne
wyczucie i oczywiście także wrodzone
poczucie humoru to przymioty, z których potrafią czynić niezwykły użytek.
Ku radości znakomicie się bawiącej
publiczności...
Co racja, to racja. Do udziału w
grach, konkursach i zabawach nie trzeba było nikogo namawiać. Chętnych
nie brakowało.
- Śmiechu było co niemiara – mówi
Marian Gruszka. – Niektórzy z konkursowych uczestników zapewnie nie
zdawali sobie nawet sprawy, że drzemią

w nich ukryte zdolności aktorskie i
kabaretowe. Konferansjerzy wydobyli
z nich to co najweselsze.
Wiele radości mieli miłośnicy
śląskiego humoru. Prowadzący starali
się utrzymać imprezę w tej właśnie
konwencji.
- Pojawiła się mocna, bardzo lubiana, reprezentacja tak zwanej Śląskiej
Rodziny Biesiadnej – dodaje nasz rozmówca. – Dla wielu to był wręcz impuls

do jeszcze większej werwy w zabawie.
Nic dziwnego, że parkiet na kręgu
nie świecił pustkami. Gorące rytmy
zachęcały do tańca. Biesiadnikom
wieczór upłynął nie wiedzieć kiedy. Z
żalem się żegnali.
- To nie ostatnia taka zabawa w
tym miejscu – zapewniają organizatorzy. – Postaramy się, by następne były
równie udane.
/bw/

informacja własna wydawcy

Chudów

Knurów. Lato w Teatrze

o już ostatnia szansa, by wziąć
udział w bezpłatnych warsztatach w ramach Lata w Teatrze – w
grupie teatralno-aktorskiej w Miejskim Gimnazjum nr 1. Propozycja

Foto: Archiwum Iwony Kobryń

Na kręgu wszyscy świetnie się bawili, bez względu na wiek

Hucznie
i tanecznie

skierowana jest do uczniów szkół
podstawowych. Informacje i zapisy
pod numerami telefonów: 32 332 63
81 (Kino Scena Kultura) i 32 332 63
91 (Klub Sztukateria).

/bw/

Pokazy tańca w w ykonaniu
studia tańca Havana będą okrasą
Tanecznej Niedzieli w sąsiedztwie
zamku w Chudowie i oberży Czarny Koń. Oprócz tancerzy publiczności zaprezentuje się w hucznym
– także dosłownie – repertuarze
Orkiestra Borynia.
Początek zabawy o godz. 16.30.

/bw/
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