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Uwaga, kieszonkowiec! Nie odjechał
Targowisko miejskie to jedno
z ulubionych miejsc dla złodziei: tłum,
niefrasobliwi klienci, zaabsorbowani
sprzedawcy. Tym razem kieszonkowcy
upatrzyli sobie mieszkańca Knurowa
Niecka w rejonie Czarnawki to jedno z wrażliwszych miejsc na
ul. Niepodległości. I tym razem powstało spore zalewisko, kierowcy
przebijali się przez nie ostrożnie, niektórzy jednak uznali, że nie
warto ryzykować i zawracali...

KNURÓW

Znowu nas zlało
Na szczęście nie tak bardzo, jak
w poprzedni czwartek. I nie tak
drastycznie, jak w Małopolsce,
gdzie woda zrywała asfalt z dróg,
niszczyła mosty, topiła auta i maszyny,
a zawierucha demolowała dachy
W poniedziałkowe popołudnie
można było doznać swoistego „déjà
vu”, gdy przez godzinę z nieba lały
się strumienie wody. Wizja powtórki
potopu sprzed kilku dni wydawała się
całkiem realna. Na szczęście sytuacja
się nie powtórzyła.
Co nie znaczy, że Natura nie
pokazała, że potrafi dać się we znaki. Szczególnie odczuli to kierowcy
i mieszkańcy przy ul. Wilsona.
Przez dłuższą chwilę przejazd
w kierunku (i ze) Szczygłowic był
mocno utrudniony, gdyż na głównych ulicach powstały obszerne
zalewiska. Tradycyjnie w najbardziej wrażliwych miejscach – na ul.
Niepodległości w rejonie warsztatu
Auto-Bum i na ul. Wilsona, od szkolnej „Dwójki” w stronę przejazdu
kolejowego.
Nieco mniejszy, ale jednak, problem mieli jadący ulicami Szpitalną
i Zwycięstwa, przez chwilę stawik

pojawił się na ul. Lignozy, a obszerna
taf la wody przykryła część terenu
przy ul. Ułanów. Ponownie kłopot
mieli mieszkańcy kamienicy przy ul.
Wilsona – tego lata trudno im osuszyć piwnice, gdyż co kilka(naście)
dni je zalewa...
– Takiego lata to długo nie pamiętam, prawie co dzień jak nie burza, to
ulewa... – kręci głową pan Andrzej.
Knurowianin próbował przebić
się do centrum od Zacisza, ale zrezygnował.
– Eee, „czinkusiem” to nie zaryzykuję... – wyjaśnił. Musiał nadrobić
prawie 10 km, objazdem przez Kuźnię Nieborowską i Mysią Górę.
Niebo postraszyło, ale się zlitowało. Przestało padać. Wieczorem
po ulewie praktycznie nie było śladu.
Poza zalanymi piwnicami, które nieprędko da się całkowicie osuszyć. Jeśli się da, bo aura tego lata kapryśna...
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

foto-migawka
Foto: stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom

Wykorzystując nieuwagę mężczyzny, złodziej skradł mu saszetkę
wraz z dokumentami. W saszetce
był dowód osobisty, karty płatnicze

Dobrze zabezpiecz noszone przy sobie dokumenty i pieniądze. Zwracaj szczególną uwagę na osoby znajdujące się tuż przy Tobie. Nie noś przy sobie więcej
gotówki, niż wynika to z potrzeby zakupów w danym dniu. Pieniądze trzymaj
przy sobie w dwóch miejscach – pozwoli to zmniejszyć ryzyko utraty całej
kwoty. Nie demonstruj zawartości portfela, gdy widzą to przypadkowe osoby.
Własne torby i pakunki trzymaj przed sobą. Zwróć uwagę na osoby,
które tworzą sztuczny tłok. Obserwowane – nie dokonają kradzieży.
Unikaj noszenia torebki na pasku z tyłu. Torebkę należy odwracać zamkiem „do siebie”, a nie na zewnątrz. Portmonetka powinna zawsze
znajdować się na dnie torebki. Podczas mierzenia garderoby, pakowania zakupów, płacenia w sklepie – NIE odstawiaj od siebie torebki, na
podłogę lub ladę – złodziejowi wystarczy nawet taki krótki moment.
Klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty z adresem
– jeżeli złodziej zdobędzie taki komplet, może okraść Twoje mieszkanie
zanim zdążysz zareagować. W sytuacji zagrożenia – usiłowania kradzieży
kieszonkowej – wszczynaj alarm. Głośny okrzyk zwracający uwagę innych
osób potrafi skutecznie zniechęcić złodzieja.
Źródło: mat. Policji

To niesprawiedliwe
– Wstrzymywałem się, wstrzymywałem, ale nie wytrzymałem. Tak się
złożyło, że nie zapłaciłem za czynsz,
co skończyło się inter wencją komornika. Spłacam zaległości łącznie
z odsetkami. Zaciskam zęby i płacę,
nie kombinuję, żyję uczciwie. Ale widzę, jak inni dostają na tacy, to co ja
muszę ciężko wypracować, bo z renty
mi nie wystarcza. Dostają z miasta
mieszkania, zapomogi, dostają dodatki
i... śmieją mi się w twarz, bo mają,
a robić nie muszą i nie chcą. I nikt tego
nie sprawdza, nikt nie chce widzieć,
że – dajmy na to – węgiel, który im
przyznano na opał, nigdy nie trafia do
chlewika, bo „na pniu” jest przez nich
sprzedawany. Że łażą pijani, śmiecący
i śmierdzący, w d... mający starania
innych o porządek i czystość. Nie
orzą, nie sieją, a zbierają... Tymczasem tacy, co naprawdę mieszkania
potrzebują, to go nie mają, ciągle
czekają. I tu druga sprawa. Chodzę
codziennie, to widzę, ile jest wolnych
mieszkań w okolicy – przy Kościuszki,
na Słoniny. Niektóre stoją puste dwa,
trzy lata. Jedno takie, wytynkowane,
wręcz prosi się o lokatorów. Ale ich
nie ma. Za chwilę to tam znowu grzyb
się zalęgnie i powtórnie trzeba będzie
je remontować. Na co czekają? A jeśli
o pustych mieszkaniach, to może ktoś
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skontroluje, gdzie się podziali najemcy
niektórych z lokali? Bo powyjeżdżali
do Niemiec i USA, podnajęli innym,
dostają pieniądze, a tacy co naprawdę
mieszkania potrzebują, to nie mają
gdzie się podziać. Skoro są za granicą
rok czy dwa, to przecież nie potrzebują
mieszkać tutaj. Niech więc oddadzą
lokale, a miasto je rozdysponuje sprawiedliwie, wedle prawdziwych potrzeb.
Jakby tak wszystko było do porządku,
to uczciwi lokatorzy mniej by za czynsz
płacili. Bo my teraz finansujemy te
pustostany. I 20 zł warto byłoby mniej
zapłacić, a się nie da, bo za innych
wykładamy... Nie wiem, czy coś to da,
ale przyszedłem podzielić się swoimi
przemyśleniami. Widzę i czuję niesprawiedliwość, dotyka mnie to i boli...
Mieszkaniec
A4 gorsza od A1?
– Nie wiem, co kierowało premierem
Tuskiem, gdy zdecydował się na wprowadzenie bezpłatnych weekendowych
przejazdów autostradą A1, pomijając
przy tym A4. Może chce zaoszczędzić
jeżdżąc do domu w Gdańsku? Może
ma coś do nas na Śląsku? Jakby się
raz tu przewiózł, ale nie rządową lancią
z „kogutami” i policyjną asystą, lecz
prywatnie, i postał na bramkach w Gliwicach w piątek wieczorem, to z miejsca
zmieniłby decyzję.
J.
Not. bw

/bw/

KNURÓW

Interwencja

W miniony poniedziałek wieczorem
patrol Straży Miejskiej natknął się na
kobietę leżącą przy ul. Wilsona. Kobieta
skarżyła się na ból w okolicy brzucha.
Strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe,
które przewiozło chorą do szpitala.
/bw/

WILCZA

Piknik
ogórkowy

W piątek (15.08) na boisku LKS
Wilki odbędzie się XIII Piknik Ogórkowy. W programie m.in. rozstrzygnięcie
konkursu na „Ogórkowe smaki”, gry,
zabawy, konkursy dla dzieci. Wystąpią
zespoły ADI i New For You. Początek
imprezy o godz. 15.
/bw/

CHUDÓW

Rycerze i damy
Zamek Chudów zaprasza na XV
Jarmark Średniowieczny. Oficjalne
otwarcie warownego obozu rycerskiego
– 16 sierpnia o godz. 14. Pół godziny później rozpoczną się zmagania na śmierć
i życie, m.in. turniej dam i rycerzy (godz.
14.30) czy średniowieczny turniej bojowy
(godz. 15.30). O godz. 17 pokaz dawnych
tańców. Dzień zakończy średniowieczna
bitwa. W niedzielę, 17 sierpnia, jarmark
rozpocznie się w samo południe od finału turnieju łuczniczego. O godz.13.30
rycerze do udziału w zabawach średniowiecznych zapraszają publiczność.
O godz. 15 finał turnieju bojowego, godzinę później kolejna bitwa i walki rycerskie zwieńczone tańcem pokoju. – Przez
cały czas jarmarku zapraszamy na kramy
rzemieślnicze – zachęcają organizatorzy.
Wstęp wolny.
jb

nekrolog

Odzyskana
zguba
W pilchow ickim parku pojawiły się urządzenia do ćwiczeń. Można
ćwiczyć solo albo w duecie. Mieszka ńcy chętnie skorzystali z darmowej siłowni. Ćwiczyli mięśnie ramion i brzucha, bo i śmiechu było co
niemiara. – Warto przyjść, bo pogoda sprzyja – zachęca stowarzyszanie
Pilchow iczanie Pilchow iczanom.

jb

Jak ustrzec się przed kieszonkowcami? Rady Policji

KNURÓW

PILCHOWICE

i 300 zł. Knurowianin oszacował
straty na 350 zł. Nie jest znana tożsamość złodzieja. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.

W niedzielne popołudnie w rejonie
Oczka Wodnego uwagę strażników
miejskich zwrócił nastolatek usiłujący
odjechać motocyklem marki Honda.
Jak się okazało, chłopak nie posiadał
odpowiednich uprawnień do jazdy
motorem, a pojazd nie miał przeglądu
technicznego. Dalsze czynności w tej
sprawie prowadzi Komisariat Policji.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
rodzinie Zmarłego

W piątek wieczorem strażnicy miejscy patrolowali rejon ul. Kazimierza
Wielkiego. W pewnym momencie do
funkcjonariuszy podeszła mieszkanka
Knurowa, po czym przekazała im telefon komórkowy, który znalazła na ulicy.
Strażnicy przekazali aparat do Komisariatu Policji. Wkrótce potem telefon trafił
w ręce prawowitego właściciela.
/bw/

Gerarda OGIERMANNA
składają
Wójt Gminy Pilchowice
Joanna Kołoczek-Wybierek
z Pracownikami Urzędu
Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice
Andrzej Ogórek z Radnymi
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aktualności
We wtorek przed południem doszło do dwóch wypadków
z udziałem samochodów dostawczych. W Knurowie jeden
z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, w Pilchowicach
TIR w czasie wyprzedzania zaczepił o naczepę ciężarówki.
W zdarzeniach ucierpiała jedna osoba

KNURÓW

Stoicki spokój
złodziejowi
nie pomógł

Pechowy wtorek
dostawczaków
KNURÓW, PILCHOWICE

19-latek spokojnie wyjmował rzeczy
z samochodu. Szkoda tylko, że nie
ze swojego... Mieszkańca powiatu
gliwickiego zatrzymała policja

Siła uderzenia była tak duża, że betonowy
słup złamał się niczym zapałka

Foto: Roman Matysik/miastoknurow.pl

Był czwartek, godzina 20. Patrol
policji zwrócił uwagę na młodego
chłopaka wyciągającego z opla różne
rzeczy. Auto stało zaparkowane przy
ul. Ułanów. Mężczyzna był bardzo
pewny siebie, sprawiał wrażenie
jakby samochód należał do niego.
Policyjny nos jednak nie zawiódł.
- Okazało, że policjanci mieli przed

sobą włamywacza - informuje policja.
- 19-letni mieszkaniec powiatu wyłamał zamek w drzwiach bagażnika i w
ten sposób dostał się do wnętrza opla
astry. Ukradł elementy wyposażenia.
Wartość strat nie jest jeszcze
oszacowana. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
jb

KNURÓW

Pijani dziadkowie
10 sierpnia około godz. 20 funkcjonariusze policji zatrzymali dwoje
mieszkańców Knurowa, zamieszkałych przy ul. Kazimierza Wielkiego: 52-letnią kobietę i 54-letniego
mężczyznę.
- W stanie nietrzeźwości opiekowali się małoletnimi wnuczkami – 2- i
5-latką, narażając ich na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - informuje Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Pijanym dziadkom grozi od 3
miesięcy do 3 lat więzienia. Zostali
zatrzymani w Pomieszczeniu dla
Osób Zatrzymanych KMP w Gliwicach. Postępowanie prowadzi
knurowski komisariat.
jb

KNURÓW

Pojazd ucierpiał, na szczęście
ludziom nic się nie stało

Na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicz i Słoniny zderzyły się dwa samochody dostawcze marki Ford Transit
i Volkswagen LT.
- Usłyszałam straszny huk - opowiada mieszkająca niedaleko Małgorzata Bałaga. - Wyszłam z domu
zobaczyć, co się dzieje.
Okazało się, że kierowca samochodu dostawczego nie zatrzymał
się na znaku stopu, tylko z impetem
wjechał na skrzyżowanie, uderzając w
prawidłowo jadący samochód. Jeden z
pojazdów wbił się w pobliski budynek.
- Prędkość samochodów nie była
duża, więc budynek nie został uszkodzony- informuje Wojciech Gąsior,
dowódca Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie.
W momencie uderzenie doszło
do uszkodzenia zbiornika na pali-

wo. Strażacy z JRG zabezpieczyli
wyciek oleju.
Na szczęście kierowcom nic się
nie stało. Nie ucierpiał także nikt z
mieszkańców.
- To miejsce, gdzie bawi się sporo
dzieci, o wypadek było więc nietrudno
- dodaje Małgorzata Baługa.
Wypadek wzbudził niemałą sensację. Co bardziej natrętnych obserwatorów policja musiała niemal
siłą „prosić” o opuszczenie miejsca
wypadku. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

ZŁAMAŁ SŁUP

W Pilchowicach na ulicy Gliwickiej kierowca TIR-a w czasie
manewru wyprzedzania ciężarówki
zaczepił o jej naczepę.
- Widocznie był zbyt blisko wy-
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Foto: Roman Matysik/miastoknurow.pl

Potrącona
dziewczynka

przedzanego pojazdu - tłumaczy
Wojciech Gąsior, dowódca JRG.
W wyniku nieudanego manewru, wyprzedzana przez TIR-a ciężarówka wioząca ziemię zjechała z
drogi i uderzyła w przydrożny słup.
Siła uderzenia była na tyle duża, że
betonowy słup się złamał.
W wypadku ucierpiał kierowca
ciężarówki.
- Skarżył się na ból barku i klatki
piersiowej. Trafił do szpitala - informuje Wojciech Gąsior.
Kierowca TIR-a wyszedł z wypadku bez szwanku. Odpowie za
spowodowanie wypadku. Z pomocą
poszkodowanym pośpieszyła Ochotnicza Straż Pożarna z Pilchowic. Złamanym słupem zajęło się pogotowie
energetyczne.

38-letnia mieszkanka Krakowa
potrąciła 12-letnią knurowiankę.
Do zdarzenia doszło w niedzielę, gdy
krakowianka jechała samochodem
marki Citroen przez aleję Piastów w
Szczygłowicach.
- Dziewczynka doznała obrażeń

w postaci ogólnych potłuczeń i otarć
naskórka - informuje Marek Słomski, rzecznik KMP w Gliwicach.
Kierująca była trzeźwa. Trwa
wyjaśnianie, dlaczego doszło do
wypadku.
jb

ogłoszenie

PRZETARG
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach
ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu o którym
mowa w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego, na zadanie: „Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Gliwickiej w Przyszowicach.” Informacje
oraz specyﬁkację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie Spółki: ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice tel. (32) 301
15 21. Termin składania ofert upływa 21.08.2014 r. o godz. 9.00.
reklama

jb, bs
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aktualności
KNURÓW

Robotnicy nie próżnują
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach projektu
„Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów” kontynuuje
roboty. Sprawdziliśmy stan prac w niektórych miejscach

Na ul. Kościuszki prace już się zakończyły. PWiK po
przebudowie systemu kanalizacyjnego odtworzyło
nawierzchnię ulicy wraz z chodnikiem po obu jej
stronach. Mieszkańców ucieszył finisz remontu.
– Tyle było hałasu i śmieci, że głowa boli. Dobrze, że już
po – śmieje się mieszkanka ul. Kościuszki.
– Może i było ciężko, ale za to teraz jeździ się jak po
stole – dodaje pan Tomasz, który codziennie jeździ tędy
na rowerze. – Szkoda, że niektóre inne ulice jeszcze
takie dziurawe...

Trwają prace montażowe związane z budową kanalizacji
sanitarnej przy ul. Szpitalnej. Jak informuje PWiK,
roboty zostały wznowione po krótkiej przerwie
wymuszonej odkryciem kolizji z niezapisaną na mapach
infrastrukturą podziemną. W związku z pracami na
trudny przejazd narzekają kierowcy.
– W tym miejscu i tak jest ciasno, a tu jeszcze roboty
drogowe – skarży się kierowca punto. – No, ale
rozumiem, że muszą to zrobić. Trzeba się widocznie
uzbroić w cierpliwość.

– Mamy na ten odcinek jeszcze dwa tygodnie –
usłyszeliśmy od robotników pracujących przy
odtwarzaniu nawierzchni przy ul. Niepodległości, tuż za
sklepem „Biedronka”. Wcześniej w tym miejscu trwała
przebudowa systemu kanalizacyjnego. Trwa kładzenie
kostki. Stojący na przystanku ludzie z zaciekawieniem
przyglądają się pracom.
– Dobrze, że coś się dzieje! – śmieje się pani Gertruda.
– Będzie chodnik jak malowanie!
Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Zielone światło dla skrzyżowania
Jeszcze w tym roku na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wilsona
powstanie sygnalizacja świetlna. – W końcu – wzdychają
z ulgą kierowcy

Jeden fragment ulicy Reymonta jest już gotowy...

KNURÓW. REMONT UL. REYMONTA

Lepiej się chodzi
Foto: Justyna Bojko

Na pierwszym odcinku odnawianej
ul. Reymonta można już stąpać bez
obawy, że skręci się kostkę
Równy chodnik i jezdnia z betonowej kostki wyrzuciły w zapomnienie poprzednie wertepy.
Remont odby wa się etapami.
Prace trwają na drugim odcinku.
Wymianie podlega nawierzchnia

Skrzyżowanie ulic 1 Maja i Wilsona nie należy do najbezpieczniejszych; kierowcy i piesi zmian
wyczekiwali od dawna

na.

Sygnalizacji wyczekiwali od daw-

– Ulicą 1 Maja przejeżdża sporo
samochodów. Usiłując się na nią włączyć z ul. Wilsona, nieraz trzeba liczyć
na uprzejmość jadących główną drogą
kierowców. A nuż przepuszczą...
Codziennie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji – mówi pan Maciej
z Knurowa.
Projektanci uznali, że w tym
miejscu powinien zostać wdrożony
system sygnalizacji... acyklicznej
z akomodacją grup kołowych, pra4

cującą w trybie „wszystko czerwone”.
Wielu kierowców jest zdania, że
lepiej od sygnalizacji sprawdziłoby
się rondo. Drogowcy uważają, że
miejsca na nie jest za mało.
– Niestety, obecnie występujący
układ przestrzenny uniemożliwiał
zaprojektowanie ronda zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjęcie prawidłowych parametrów technicznych przewidzianych dla rond
– przekonuje Aleksandra Wielgosz,
zastępca dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Gliwicach.

Na inwestycję przeznaczono około 350 tys. złotych. Na współudział
w kosztach zgodziła się Gmina
Knurów. Miasto dofinansuje 50 proc.
projektu, ale zastrzegło, że nie może
wydać więcej niż 175 tys. zł.
– Jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy. Do rozpoczęcia prac przystąpimy nie wcześniej niż przed 1
września – dodaje wicedyrektor
Wielgosz.
Nowa sygnalizacja powin na
działać przed końcem października.
jb

wraz z podbudową. Wykonywane jest
też odwodnienie ulicy. Nie zabraknie
też nowych miejsc parkingowych.
Prace prowadzi firma Eurotech
z Zabrza. Koszt inwestycji to 313 tys. zł.
/bw/ Foto: Dominik Trygar

... na drugim nadal pracuje ciężki sprzęt
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GÓRNICTWO. KOPALNIA KNURÓW-SZCZYGŁOWICE – PIERWSZE DNI W JSW SA

Nowy właściciel,
nowe nadzieje

reklama

Od dwóch tygodni kopalnia Knurów-Szczygłowice ma
nowego właściciela. - Nastroje są pozytywne – mówią
zagadywani przez nas górnicy. – Jak jest wydobycie,
nie ma przestojów, wszystko idzie sprawnie, to są
pensje i praca. I na tym nam zależy...
Foto: Dominik Trygar

- Dla kopalni Knurów-Szczygłowice wejście w struktury Jastrzębskiej
W 100-letniej historii knurowska kopalnia
Spółki Węglowej miałoby pozytywne
doświadczyła niejednej zmiany...
konsekwencje. Stałaby się częścią
dużej i stabilnej firmy z dobrymi
perspektywami na kilkadziesiąt lat
– zapewniał w listopadzie Jarosław
Zagórowski, prezes JSW SA w rozmowie z Przeglądem Lokalnym.
- Przecież nie kupilibyśmy jej po to,
żeby ją zamykać. Przeciwnie – chcemy
się rozwijać...
Minęło dziewięć miesięcy. Kompania Węglowa i JSW porozumiały
się i kosztem 1,49 mld zł jastrzębska
spółka nabyła kopalnię Knurów-Szczygłowice. Od 1 sierpnia ponad
5600 pracowników zakładu ma nowego pracodawcę.
- To niecałe dwa tygodnie, trochę
za wcześnie mówić o wielkich zmia- Rozpoznaliśmy jakie są po- lata bywało, ale nigdy nie było tak
nach – mówi górnik, knurowianin w
średnim wieku. – Owszem, numery trzeby związane z procesem inwe- złych nastrojów jak na początku maja.
oddziałów stały się czterocyfrowe, stycyjnym. W pierwszej kolejności
- Podobno nie musimy się obajest nowe logo, inne wewnętrzne te inwestycje dotyczyć będą zakładu wiać o miejsca pracy, bo JSW zatelefony, w biurach ruch, ale to dla przeróbczego, tak aby węgiel wydo- pewnia nas o bezpieczeństwie zamnie taka drobnica. Najważniejsze bywany w kopalni mógł być jak naj- trudnienia, ale kryzys ekonomiczny
korzystniej sprzedany na rynku jako powoduje różne reakcje, nie zawsze
będzie to, co się pod ziemią zmieni.
- Dostaliśmy list od zarządu. Kie- węgiel koksowy – powiedział Trybu- dobre dla wszystkich – mówi górnik z
rownictwo zapewnia, że spółka chce nie Górniczej prezes Zagórowski [TG kilkuletnim stażem. - Słyszałem też,
wykorzystać zasoby kopalni i rozwi- nr 32 z 7.08.2014 – dop. red.]. – Pro- że mają zostać przywrócone różne
nąć nasz potencjał, że wiąże plany na ces inwestycyjny będzie dokładnie świadczenia, ale jak to wszystko bęprzyszłość z naszym świetnej jakości przygotowany wspólnie z dyrekcją dzie wyglądać, to chyba jeszcze nikt
węglem koksowniczym – dodaje kopalni i weryfikowany w oparciu nie wie. Może w przyszłym roku coś
o potrzeby ukła- się wyjaśni.
jego kolega. – No,
du produkcyjnego
zobaczymy, choć
Pani Agnieszka, żona jednego z
Kompania dołuje...
całej Jastrzębskiej górników, też ma nadzieję, że jeśli
mamy nadzieję, że
700 mln zł straty – z takim
wynikiem zakończyła 2013 rok
Spółki i możliwo- nie będzie lepiej, to przynajmniej się
przejście kopalni
Kompania Węglowa. Węglości rynkowe.
do JSW przyniesie
nie pogorszy.
koks uzyskał prawie 125 mln
Ta k ie i n fornam lepszą przy- W tej chwili to przyszłość to niezysku, JSW SA - 82,2 mln zł, a
KHW - 44,2 mln zł.
macje uspokaja- wiadoma – mówi. - Krążą pogłoski,
szłość.
ją. To ważne, bo że mają podnieść pensje i to chyba
- Wszyscy libranża przeżywa najbardziej cieszy. Ale najważniejsze,
czą na podwyżki. Podobno po Nowym Roku coś się ruszy – zastanawia trudne chwile. Ostatnich miesięcy w żeby mąż miał pracę, bo mamy trudne,
Kompanii Węglowej nikt dobrze nie niepewne czasy, a trzeba żyć, płacić
się jego młodszy kolega.
Atutem kopalni są bogate zasoby wspomina.
rachunki, wychowywać dziecko...
- Jak nas wysłali na przymusowy
dobrej jakości węgla (wedle szacun- My z kolegami to mówimy tak:
urlop, to tylko myśl o przejściu do JSW jak jest wydobycie, nie ma przestoków - 1,26 mld ton).
Jednak, aby po nie sięgnąć, trze- podtrzymywała nas na duchu – przy- jów, wszystko idzie sprawnie, to są
ba sporo zainwestować. Zdaniem znaje pan Stanisław, który pracę w pensje i praca - mówi górnik z KnuDomu Maklerskiego BZ W BK, szczygłowickim zakładzie rozpoczął rowa. - I na tym nam zależy...
/bw, bs/
nawet 1,4 mld zł w latach 2014-2016. w połowie lat 90. – Różnie przez te

Jastrzębska Spółka Węglowa
została utworzona 1 kwietnia 1993
roku jako jedna z siedmiu powstałych wówczas spółek węglowych. W
skład JSW wchodzą 5 kopalni węgla
kamiennego: „Bor ynia-Zof iówka-Jastrzębie”, „Budryk”, „Krupiński”,
„Pniówek” i „Knurów-Szczygłowice”
(od 1 sierpnia) oraz Zakład Logistyki
Materiałowej.
W 2013 r. w kopalniach JSW S.A.
wydobyto 9,8 mln ton węgla koksowego (w tym 7,8 mln ton koksowego typu
35) oraz 3,8 mln ton węgla do celów
energetycznych. W 2013 roku w koksowniach należących do JSW S.A.

wyprodukowano 3,9 mln ton koksu.
Ko p alni e J SW S. A . p o s ia daj ą
łącznie ok. 2,2 mld ton zasobów bilansowych węgla, w tym ok. 0,6 mld
ton zasobów operatywnych węgla.
Grupa zamierza powiększyć bazę
zasobów operatywnych, co umożliwi
utrzymanie mocnej pozycji na międzynarodowych rynkach przez okres
następnych 60 lat.
Grupa JSW prowadzi swoją działalność na Górnym i Dolnym Śląsku.
Produkty Grupy znajdują klientów w
Polsce, ale też Niemczech, Austrii,
Czechach, na Słowacji, w Indiach

Przegląd Lokalny Nr 33 (1119) 14 sierpnia 2014 roku

i Brazylii. Wśród największych zewnętrznych odbiorców węgla koksowego oferowanego przez Grupę
są ArcelorMittal Poland, voestalpine
Stahl, Moravia Steel, U.S. Steel i
Koksownia Częstochowa Nowa. Poza
odbiorc ami zewnętr znymi węgiel
dostarczany jest przez JSW do koksowni wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej JSW na potrzeby działalności koksowniczej Grupy.
Grupa jest jednym z największych
pracodawców w Polsce. Łącznie w
Grupie zatrudnionych jest ponad 35
tys. osób, w tym ponad 27 tys. w
JSW S.A.
Źródło: www.jsw.pl
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KNURÓW. BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
– SKORZYSTAJ Z OKAZJI I PRZEBADAJ SIĘ

Trzeba się pilnować
Rok w rok rak zabija tysiące Polek. Wiele z nich
żyłoby do dzisiaj, gdyby odpowiednio wcześnie
wykryły chorobę. Drogie panie, nie dajcie
się zabójczemu choróbsku. Zbadajcie się jak
najszybciej. Chodzi o wasze życie

Niedawno program o Dawidzie wyemitowała TVP Bydgoszcz; na zdjęciu kadr z programu

KNURÓW, TORUŃ

Dawidzie, obudź się...
Bogusława Stelmach bada się już po raz czwarty: – Kobiety powinny korzystać
z okazji, jaką daje przyjazd mammobusu do miasta i badać piersi. Mam wielu
znajomych, którzy chorowali na raka, bliska koleżanka, niestety, już nie żyje. Ja
również chorowałam na nowotwór płuc, leczenie się udało, dlatego warto kontrolować
i badać nasz organizm a w trudnych chwilach mieć nadzieję...

Mammobus z gliwickiego
Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie zatrzymał się w poniedziałek przy Intermarché (ul.
Szpitalna 42). W sumie postoi
tu tydzień. Chętne panie mogą
skorzystać z okazji i przebadać
się jeszcze w czwartek w godz.
10‒17 i w poniedziałek (18
sierpnia) w godz. 8.30‒15.30.
Badanie jest przeznaczone
dla pań między 50. a 69. rokiem życia. Wystarczy wziąć
ze sobą dowód osobisty. Jeśli
któraś z pań przechodziła
wcześniej takie badanie, dobrze byłoby, gdyby zabrała ze

sobą zdjęcie z tego badania.
Bezpłatną mammografię,
czyli rentgen piersi, można
wykonywać co dwa lata.
– Mieszkanki Knurowa
chętnie i bez oporów poddają
się badaniom. Zawsze jest
wzorowa frekwencja. Panie
dzwonią do nas na oddział
i pytają , kiedy przy jedzie
mammobus – mówi Agata
Dudzik z gliwickiego Centrum Onkologii. – W poniedziałek udało się przebadać
około 40 pań. Naprawdę warto
to uczynić, to może uratować
życie. Przestrzegam przed myśleniem w kategoriach: pójdę

z redakcyjnej poczty
Moje Szczygłowice
– Ostatnio park dostał nowe kosze na śmieci i psie odchody.
Zostały też odmalowane ławki. W niedzielę byłam w parku –
młodzież ponownie raczy się piwem na jego tyłach. Przed moim
ulubionym drzewem wandal złamał młodą jarzębinę.
Kowolka
Od redakcji: Autorka nie poprzestała na krótkiej wypowiedzi. Wzbogaciła ją... wierszem. Oto i on...
Mała ojczyzna
Może ktoś lubi
dalekie piękne kraje
ja od roku mieszkam w Szczygłowicach
i bardzo mi przaje
Tu czuję się jak w bajce
drzewa zielenieją
ptaki śpiewem mnie witają
a po stawie
łabędzie z młodymi pływają
Na placu targowym
od rana gwar, rozmowy
Park NOT-u zaprasza
na swoje łono,
więc idę, czując się z nim połączoną...
6

za rok, nie chcę wiedzieć...
Takie podejście jest bardzo
nierozsądne.
Ja k pod k reśla nasza
rozmówczyni, w tym roku
mammobus wyposażony jest
w jeszcze nowszy sprzęt.
– Jakość zdjęć jest znacznie
lepsza – mówi Agata Dudzik.
Mammografia jest w tej
chwili najlepszą metodą wykrywania nowotworu piersi.
Dawka promieniowania jest
tak niska, że nie stanowi niebezpieczeństwa. Samo badanie nie jest dokuczliwe, o czym
zapewniają knurowianki.
– Wszystko trwa chwilę.
Badanie nie boli. Przeprowadzane w intymnej atmosferze,
dlatego nie ma się czego wstydzić – mówi 52-letnia pani
Ewa z Knurowa. W badaniu
bierze udział po raz drugi.
– Zdaję sobie sprawę, jak to
ważne. Tym bardziej, że moja
mama 25 lat temu zmarła na
raka piersi... – dodaje. – Szkoda, że wówczas nie było takich
udogodnień jak teraz.
– Rak to nie wyrok – przekonuje pani Stanisława. – Tak
było z moją siostrą, która trzy
lata temu dowiedziała się, że
ma raka piersi. Po badaniu
w mammobusie przyszło zawiadomienie, że ma zgłosić
się na oddział onkologiczny.
Udało się ją uratować. Dziś ma
65 lat, żyje i czuje się dobrze.
Wcześnie w yk r y t y ra k
daje się wyleczyć. Warto więc
skorzystać z okazji póki mammobus stoi i poświęcić chwilkę na badanie. Wyniki będą
do odbioru od 9 września
w Przychodni Rejonowej nr 2.
Tekst i foto:/bs/

5 października miną dwa lata od wypadku. Dwa
lata bólu i walki. Dwa lata życia w śpiączce.
Dawid Kopiec przetrwał wiele: sepsę, zapalenie
płuc, rozległe odleżyny. Od dwóch tygodni Dawid
jest w Toruniu, na oddziale Zakładu OpiekuńczoLeczniczego fundacji „Światło”. Budzi się...
Lekarze dawali mu 1 proc.
szans na przeżycie. Ten 1 proc.
wystarczył. Rodzice Dawida
nie tracili nadziei, nawet wtedy, gdy było jej niewiele.
– My wierzymy, a Dawid
walczy – mówi Norbert Kopiec, tata Dawida.
Tragedia brutalnie w yrwała knurowianina z nor-

Przez dwa miesiące knurowianin przebywał w nowo
otwartym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Knurowie. Dzięki pracy i zaangażowaniu personelu udało się na
tyle podleczyć odleżyny, że nie
była konieczna operacja. Dwa
tygodnie temu Dawid trafił do
ośrodka fundacji „Światło”.

Dawid Kopiec jest absolwentem knurowskiego liceum i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niezwykle uzdolniony matematycznie,
laureat wielu konkursów i olimpiad przedmiotowych, członek
Mensy i stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz dzieci
wybitnie uzdolnionych.
Na początku października 2012 roku knurowianin uległ ciężkiemu wypadkowi. W trakcie wyjazdu integracyjnego, jadąc
na quadzie, z nieznanych przyczyn uderzył w drzewo. Dawid
doznał bardzo poważnych obrażeń klatki piersiowej i głowy.
Do tej pory walczy o życie.

malnego życia. Miał przed
sobą karierę, firmy biły się
o niego jeszcze wtedy, kiedy
studiował. Planował zaręczyny z ukochaną dziewczyną, może kupno mieszkania.
Uczył się chińskiego, żeby
sprowadzać części z Chin do
skonstruowania śmigłowca.
Tyle planów, tyle marzeń...
To miał być fajny wyjazd
integracyjny. Skończył się
w szpitalnym łóżku, z połamanymi żebrami, śpiączką
mózgową, ostrą niewydolnością oddechową.
Rodzice Dawida nie patrzą
wstecz. Walczą, aby syn do
nich wrócił. Aby znowu się
uśmiechał, przeszedł kawałek
o własnych siłach. Wiedzą,
że nie będzie tak jak dawniej.
Choć w życiu Dawida było już
tyle cudów, że może zdarzy się
następny.

– To miejsce dla dorosłych
osób w śpiączce – tłumaczy
Norbert Kopiec. – Próbujemy
wybudzić Dawida.
O osobach w śpiączce lekarze mówią czule „śpiochy”.
Ich serce bije, oddychają, tylko
nie potrafią powiedzieć, co ich
boli, czego potrzebują. Żyją
jakby w innej rzeczywistości, bardziej wewnętrznej, za
murem. Każdego dnia Dawid
jest poddawany rehabilitacji,
pracuje z logopedą, leczone są
odleżyny.
– Wybudzenie syna to tysiące małych kroczków i każdy

jest ważnym sukcesem – podkreśla Norbert Kopiec.
Dzięki cyberoku, urządzeniu do komunikacji z osobami
niepełnosprawnymi, wiemy,
że Dawid jest świadomy. Za
pomocą ruchów gałki ocznej
przesuwał myszką po wirtualnej klawiaturze. Knurowianin
słucha poleceń i je rozumie.
Ostatnio Dawid znowu zaskoczył: sam przewrócił się
z prawego boku na plecy. Tylko Dawid wie, jaki to musiał
być dla niego wysiłek.
– Św. Augustyn pisał, że
dopóki walczysz jesteś zwycięzcą. Dawid walczy nieustannie
od dwóch lat – zaznacza pan
Norbert.
Knurowian poddawany
jest dogoterapii. Niedługo pan
Norbert zabiera do Torunia
ukochanego pieska Dawida. Liczą się każde bodźce.
Wszystko, co pomoże mężczyźnie nawiązać konta kt
z otoczeniem.
Tydzień temu w ośrodku
„Światło” wybudził się pan
Grzegorz. To już 34 wybudzony w historii zakładu. Rodzice
Dawida wierzą, że ich syn
będzie następny, że w końcu
chwyci ich za rękę i powie:
„Mamo, tato, już jestem”.
jb

Leczenie Dawida jest bardzo kosztowne. Datki można wpłacać
na dwa konta.
Pierwsze: Fundacji Votum, ul. Wyścigowa 56 i, 53‒012 Wrocław, nr konta 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000, Tytułem:
dla Dawida Kopiec.
Drugie: Chrześcijańska Wspólnota Domowa, ul. Jęczmienna
41E, 44‒190 Knurów, nr konta: 75 1240 1343 1111 0010 2327
8757, tytułem: Na pokrycie leczenia i rehabilitacji Dawida
Kopca.
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REGION. FIO – RUSZA NABÓR PROJEKTÓW

Kasa do wzięcia
4 sierpnia ruszył Program „Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich – Śląskie Lokalnie”. To dobra
sposobność do pozyskania dofinansowania.
Szanse na to mają zarówno młode organizacje
pozarządowe jak i grupy nieformalne z terenu
województwa śląskiego
O w ięcej sz cz egółów
związanych z projektem poprosiliśmy Mateusza Papkalę
i Izabelę Woźniak z Forum
M łod zież y Sa morz ądowej
(FMS) – organizacji, która
je st Biu rem Pa r t nersk i m
w programie realizowanym
na terenie województwa śląsk iego prz ez Operatorów
Fu ndu sz L ok a l ny R a m ż a
oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.
Bogusław Wilk: – Kto
może ubiegać się o dotacje?

Mateusz Papk a la , prez es
For u m M łod zie ż y Sa morządowej: – Mogą to czynić
„młode” organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej (np. spółki,
spółdzielnie) zarejestrowane
nie wcześniej niż 18 miesięcy
od dnia złożenia wniosku.
Co istotne, kwota przychodu
takiego podmiotu za ostanich
12 miesięcy nie może przekraczać 25 tys. zł. Wnioski mogą
składać również grupy nieformalne, nieposiadające osobowości prawnej, liczące nie
mniej niż trzy osoby. Mogą
ubiegać się o dofinansowanie
samodzielnie lub z innym
podmiotem realizującym zadania z zakresu działalności
pożytku publicznego.
– Na co można przeznaczyć dotacje?

Izabela Woźniak, wiceprezes FMS, animator Programu
FIO: – Fundusze w przypadku młodych organizacji pozarządowych oraz podmiotów
ekonomii społecznej można

przeznaczyć na rozwój podmiotu, które mogą między
innymi obejmować: zakup
sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem
działań organizacji, oprogramowania komputerowego i księgowego, adaptację
lokalu , podniesienie kwalif ikacji pracowników lub
wolontariuszy, jak również
na opracowanie i wdrożenie
planów rozwoju podmiotu
na okres nie krótszy niż 12
miesięcy. Natomiast grupy
nieformalne przyznane fundusz mogą przeznaczyć na
realizację wszystkich zadań
w sferze pożytku publicznego.
– Jakie są warunki składania wniosków?
M.P.: – Trzeba uwzględnić trzy istotne warunki. Po
pierwsze, wnioskodawcy muszą być osobami pełnoletnimi
oraz zamieszkującymi teren
województwa śląskiego (nie
muszą być zameldowane).
Po drugie, decyduje wspomniane wcześniej kryterium
działalności, czyli nie więcej
niż 18 miesięcy, i kryterium
przychodów – nie więcej niż
25 tys. przychodu. Po trzecie, wnioskodawca musi zapoznać się z regulaminem
Programu oraz zarejestrować
się w generatorze, który dostępny jest na stronie www.
sl a skielok alnie .pl , z a po średnictwem którego można
wy pełnić i złożyć wniosek
o dof inansowanie zgodnie
z instrukcją dostępną również na wymienionej stronie.
Najwa żnie jsz e je st to,
by pamiętać, że po złożeniu
wniosku na podany mail przy
rejestrowaniu się w generatorze przyjdzie potwierdzenie
złożenia wniosku oraz po złożeniu wniosku zostanie wygenerowane potwierdzenie,
które należy w ydr ukować
i podpisać przez uprawnione
osoby, po czym dostarczyć do
siedziby operatora.
– Do kiedy należy składać wnioski o dofinansowanie projektów i o czym
je sz cz e mu sz ą pa m ię t a ć
wnioskodawcy?
I.W.: – Termin naboru
tr wa do 25 sie r pnia 2014
roku (decyduje data wpływu
do operatora) na projekty
realizowane w okresie od 8
września 2014 do 31 listopada 2014 roku.
Należy pamiętać, że projekty muszą być realizowane
na terenie województwa ślą-
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skiego. Kwota dofinansowania, o jaką mogą starać się
wnioskodawcy musi mieścić
się w granicach od 1.500 zł
do 5.000 zł. Do kwoty dotacji
wnioskodawcy muszą dołożyć wkład własny (finansowy
lub r z e cz ow y) w y nosz ą c y
minimum 10 proc. wartości
dotacji.
– W jak i sposób będzie odbywać się składanie
wniosków?
M.P.: – Wnioski o dofinansowanie można złożyć
jedynie poprzez generator
dostępny na stronie www.
slaskielokalnie.pl.
– Co będzie podlegało
ocenie?
I.W.: – Obejmie ona kryteria formalne i merytoryczne. W pierwszym przypadku
chodzi o to: czy wniosek został złożony w wersji elektronicznej w terminie, czy potwierdzenie złożenia wniosku
w wersji papierowej wpłynęło
w terminie do operatora, czy
sumy kontrolne na wniosku
w wersji elektronicznej oraz
na potwierdzeniu złożenia
wniosku są tożsame.
W d r u g i m p o d uwa g ę
brana będzie zwłaszcza trafność, spójność i racjonalność
działań, skuteczność i adekwatność nakładów, a także
z a angaż owanie społeczne
oraz zgodność realizacji projektu z regulaminem. Wykaz
kryteriów branych pod uwagę
przy ocenie merytorycznej
wniosku znajduje się w regulaminie konkursu.
– Kto dokona tej oceny?
M.P.: – Niezależni eksperci powołani przez operatora na podstawie wytycznych
zawar tych w karcie oceny
merytorycznej. Każdy wniosek badany jest przez dwóch
niezależnych ekspertów. Co
ważne, od tej oceny nie przewidziano możliwości odwoławczej.
– Gdzie można uzyskać
szczegółowe informacje?
I.W.: – Biuro Partnerskie
w Zabrzu przy ul. Dworcowej 8/12 otwarte we wtorki
i czwar tki w god z . 10‒18 .
Można też kontaktować się
telefonicznie pod nr. 32 757
13 80. Do dyspozycji zainteresowanych jest też infolinia
(tel. 881.201.333 – od poniedziałku do piątku w godz.
9‒16) oraz strona projektu
(www.slaskielokalnie.pl).
Rozmawiał Bogusław Wilk

KNURÓW, CHORZÓW. W ODWIEDZINACH U ŚW. WAWRZYŃCA

Przyjeżdżajcie częściej.
To nasz wspólny kościół...
– Przyjeżdżajcie częściej. To jest zarówno nasz, jak
i wasz kościół – mówił do knurowian ks. Eugeniusz
Błaszczyk, proboszcz parafii św. Wawrzyńca
w Chorzowie. W niedzielę delegacja z Knurowa
wzięła udział we mszy odpustowej w dawnym
knurowskim kościele
Drewniana świątynia od
końca XVI wieku do 1935 roku
była częścią knurowskiego krajobrazu. Dzieje kościoła św.
Wawrzyńca nieodłącznie związane są z górnictwem. Dzięki firmie Skarboferm, czyli Polskim
Kopalniom Skarbowym, udało
się odnowić św. Wawrzyńca.
Firma za symboliczną kwotę
odstąpiła miastu Chorzów teren
pod kościółek. Kredyt udzielony
przez Skarboferm i Urząd Województwa Śląskiego pozwolił
miastu Chorzów przeprowadzić
renowację.
– Dzisiejsi górnicy także chcą
dbać o zachowanie dziedzictwa
narodowego i kontynuować
dzieło Skarbofermu. Stąd nasza
obecność na obchodach – mówi
Bogusław Szyguła, kustosz
Izby Tradycji i członek Bractwa
Gwarków.

Kościół św. Wawrzyńca na- dent Chorzowa, Andrzej Kotala,
dal jest bliski sercu knurowian. przedstawiciele Bractwa Gwar10 sierpnia, podobnie jak 14 lat ków oraz liczna grupa miesztemu, mieszkańcy na zapro- kańców Knurowa. W czasie odszenie proboszcza Błaszczyka pustu była możliwość zwiedzemodlili się wspólnie z chorzo- nia kościółka. Odbyła się także
wianami w drewnianej perle promocja nowego numizmatu
architektury dawnej.
z wizerunkiem świątyni.
jb
– Knurowian zachwycił
Foto: Grzegorz Szyguła
pięknie odnowiony kościół –
dodaje Bogusław Szyguła.Trochę żal, że
nie ma go już
w Knurowie, ale
powinniśmy być
wdzięczni miastu Chorzów za
uratowanie kośBogusław Szyguła (pierwszy z prawej)
cioła św. Waw- i Jerzy Mańka, wiceprezes Bractwa
rzyńca.
Gwarków (pierwszy z lewej) dziękują
W uroczy- ks. Eugeniuszowi Błaszczykowi i
s to ś c i w z i ą ł prezydentowi Chorzowa Andrzejowi Kotali
udział prezy- za opiekę nad kościołem św. Wawrzyńca

fotografia z dawnych lat

W fabryce jak w domu
Stare zdjęcie pracowników
Lignozy, opublikowane trzy
tygodnie temu (PL nr 30/2014),
wzbudziło spore zainteresowanie.
Wśród osób, które fotografia
zaciekawiła, jest Stefan Makselon

– Dostrzegłem na zdjęciu mojego ojca, Józefa Makselona – informuje nas pan Stefan. – Siedzi
przy stole pierwszy z prawej.
Tato pana Stefana był kierownikiem zaopatrzenia w Zakładach Chemicznych Krywałd
(bo tak wówczas brzmiała nazwa
zakładu). Pracował tam do 1949
roku, do śmierci. Rok później

w fabryce rozpoczął pracę pan
Stefan. – Miałem wówczas 15 lat,
byłem pracownikiem młodocianym – wspomina tamte czasy nasz
Czytelnik. W krywałdzkim zakładzie spędził 5 lat. W 1955 roku
przeniósł się do KWK Knurów.
Rodzinnych związków Makselonów z fabryką jest więcej. –
W laboratorium pracował też mój

brat, Gerard – mówi pan Stefan.
Zdaniem pana Stefana, jako
czwarty od lewej siedzi pan Rzepczyk: – Bardzo dobry fachowiec.
To prawdopodobnie on wynalazł
sztuczne ognie, których produkcją
fabryka się chlubiła, gdyż pięknie
sprawdzały się w efektownych
pokazach.
Mieszkająca w Pilchowicach
Agnieszka Robok, która użyczyła
nam tę ciekawą fotografię, przypuszcza, że została ona wykonana
w kasynie w Krywałdzie, choć nie
wyklucza, że mógł być to lokal
Michalskich w Szczygłowicach.
– W drugim rzędzie pierwszy
z lewej to mój pradziadek Franciszek Sekuła. W pierwszym rzędzie
jako trzeci od prawej siedzi Feliks
Michalski – mówi pani Agnieszka.
Kim są pozostali panowie
i panie, którzy spotkali się – jak
widać na zdjęciu – przy czymś
mocniejszym, pozując przed
ścianą obwieszoną rysunkami
z roznegliżowanymi paniami?
Ktoś pamięta, ktoś wie? Będziemy
wdzięczni za podpowiedź...
/bw/

7

aktualności
Foto: Archiwum MOSiR-u Knurów

SZCZYGŁOWICE. UDANE ZAWODY DZIECI I MŁODZIEŻY

Wędkarski narybek na rybach
Martyna Kiełb i Tomek Mrozek cieszyli się ze zwycięstwa
w zawodach wędkarskich rozegranych nad stawem Jaskinia
w Szczygłowicach

Połów im obfitszy, tym lepszy – sędziowe ważą zdobycz
Foto: Archiwum MOSiR-u Knurów

Foto: Archiwum Koła

Szczygłowiccy wędkarze dochowali się młodych i zdolnych następców – zawody dzieci i młodzieży
cieszą się niesłabnącą popularnością

KNURÓW. AKTYWNI EMERYCI

Nie liczą godzin i lat
Zaliczyli Dolinę Kościeliską, zajrzeli do
Jaskini Mroźnej i dotarli nad Morskie
Oko, podziwiając piękno Tatr. Knurowscy
seniorzy z Koła nr 4 stawiają na aktywny
wypoczynek
Foto: Archiwum Koła nr 4 PZERiI w Knurowie

Członkowie Koła nr 4 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów słowem i czynem promują
zdrowy styl życia.
– Tym razem wybraliśmy się na
wakacyjną wycieczkę do Rogowa
oraz trzydniową wyprawę do Zakopanego – mówi przewodniczący koła
Stanisław Rudzki. – Zobaczyliśmy
najbardziej urokliwe zakątki miasta,
zachwycaliśmy się urodą Tatr z Gubałówki, ożywiliśmy wspomnienia
sukcesów Adama Małysza pod Dużą
Krokwią, przeszliśmy Jaskinię Mroźną, ścieżki Doliny Kościeliskiej i zamoczyliśmy dłonie w Morskim Oku.
Dużą atrakcją okazały się termy
w Białce Tatrzańskiej i wieczorna zabawa przy dźwiękach wygrywanych
przez góralską kapelę.
– W miniony czwartek wybra8

liśmy się zwiedzać piękny zamek
w Pławniowicach – dodaje przewodniczący Rudzki. – Byliśmy też
na Górze św. Anny oraz w pałacu
w Kamieniu Śląskim, gdzie znajduje
się sanatorium.
W najbliższy piątek 50-osobowa
grupa seniorów wyjeżdża do Bardo
na sześciodniowe zwiedzanie urokliwych okolic nad Nysą Kłodzką.
4 w rześnia w Rogow ie koło
Wodzisławia odbędzie się Biesiada
Integracyjna dla wszystkich osób
zrzeszonych w knurowskim rejonie
PZERiI.
– Serdecznie zapraszamy członków kół z Chudowa, Paniówek, Przyszowic, Gierałtowic, Pilchowic, Wilczy, Szczygłowic i Knurowa – zachęca
do udziału Stanisław Rudzki.
/bw/

Niczym diabeł
święconej wody,
tak złodzieje
wystrzegają się
znakowanych
rowerów. Nic
dziwnego, że
akcja znakowania
jednośladów
cieszy się rosnącą
popularnością
wśród knurowian

Impreza została zorganizowana
przez Zarząd Koła Wędkarskiego
przy KWK Szczygłowice i Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, przy wydatnej pomocy ZZ
Solidarność 80 kopalni Szczygłowice
i wędkarzy koła.
W zawodach udział wzięły dzieci
i młodzież w wieku 7‒15 lat z terenu
Szczygłowic. Pomysłodawcą imprezy,
która doczekała się trzeciej edycji,
jest Krzysztof Stolarek, dyrektor
MOSiR-u.
W sobotę nad stawem Jaskinia
młodzi uczestnicy zawodów próbowali swoich sił. Wierzyli w umiejętności, liczyli też na szczęście, bo tego
przecież nigdy dość.
Jak się niebawem okazało, w kategorii 7‒10 lat największe powody
do radości miał Tomasz Mrozek.
Drugie miejsce zajęła Kinga Mrozek,

a trzecie Oskar Michalski. Wśród
nastolatków w wieku 11‒15 lat zwyciężyła Martyna Kiełb. Drugi był
Daniel Pawlik, trzeci Patryk Walder.
Nie tylko najlepszym, ale wszystkim uczestnikom zawodów, podziękowali i pogratulowali starsi,
bardziej doświadczeni koledzy z Koła
Wędkarskiego przy KWK Szczygłowice, z przewodniczącym Leszkiem
Rejkowiczem włącznie. Przywilej
wręczenia nagród przypadł w udziale
dyrektorowi Stolarkowi i Jerzemu
Kiełbowi – wiceprzewodniczącemu
ZZ Solidarność 80.
Na gratulacjach i nagrodach
przyjemności młodych wędkarzy się
nie skończyły. Mieli jeszcze okazję
posmakować pieczonych kiełbasek
i lodów, ufundowanych przez Agnieszkę Pogodę.
/mosir, bw/

Anna Hahn przyjechała z Farskich Pól. – To pożyteczna akcja, warto
z niej skorzystać – nie ma wątpliwości knurowianka

KNURÓW. ROŚNIE POPULARNOŚĆ AKCJI STRAŻY MIEJSKIEJ

Złodzieje znakowanych rowerów
Znakowane nie nęcą
(prawie) nie tykają
W ubiegłą środę plac przy garażu
Straży Miejskiej zakorkowały rowery.
– Dawno takiego ruchu nie mieliśmy – przyznaje Andrzej Dobrowolski, zastępca komendanta SM
w Knurowie.
Trzech strażników dwoiło się
i troiło, by oznaczyć jednoślady.
– To efekt artykułów w Przeglądzie Lokalnym – nie ma wątpliwości
Dobrowolski. – Zarówno informacji,
że złodzieje połasili się tylko na 2 proc.
oznakowanych rowerów, jak też opisania sytuacji, gdy prawowity właściciel
jednośladu odzyskał swój pojazd dzięki temu, że go wcześniej oznakował.
– Od 1970 roku, czyli odkąd jestem w Knurowie, skradziono mi
z pięć rowerów – podlicza Kazimierz
Kopeć z osiedla 1000-lecia. – Ale jak
wnukowi ktoś przy hipermarkecie
skradł rower za 5 tysięcy, powiedziałem: Dość!
Pan Kazimierz do znakowania
zabrał dwa jednoślady – swój i żony.
– Jakbym nie wierzył, że coś to

da, to bym nie przyjeżdżał – mówi.
– Trzeba coś zrobić i utrudnić złodziejowi ile się tylko da...
Podobnego zdania jest Anna
Hahn. Z Farskich Pól przyjechała
z sąsiadką, Wandą Starościk.
– Skoro jest taka możliwość, warto skorzystać i oznaczyć swój rower
– przekonuje. – Strzeżonego Pan
Bóg strzeże, więc dobrze jest zadbać
o własność...
Knurowscy strażnicy znakują
jednoślady od trzech lat. W ich akcji
uczestniczyć mogą mieszkańcy Knurowa. Znakowanie jest bezpłatne.
Co trzeba zrobić, żeby oznakować rower? Wystarczy przybyć
w środę w godz. od 14 do 17 do
siedziby SM (ul. Niepodległości 5)
z rowerem, mieć dokument tożsamości ze zdjęciem oraz paragon
lub fakturę potwierdzającą zakup
pojazdu. Brak takiego paragonu? To
nie problem – wówczas właściciel
pojazdu proszony jest o złożenie
oświadczenia, w którym krótko po-

Spośród 227 rowerów oznakowanych przez Straż Miejską w Knurowie w latach 2011-2013 tylko 5
padło ofiarą złodziei.

daje okoliczności nabycia jednośladu.
Znakowanie odbywa się w obecności
i za zgodą osoby dorosłej – nie można
więc wysłać dziecka, rodzic musi mu
towarzyszyć.
Strażnicy miejscy grawerują
numer na ramie roweru. Specjalnym pisakiem oznaczają go – znak
będzie widoczny w promieniach
ultrafioletowych. Pojazd otrzymuje
też naklejkę informującą, że został
oznakowany. To dla potencjalnego
złodzieja znak, że nie warto kusić się
na ten łup, gdyż znajduje się w policyjnej bazie danych.
Cała procedura trwa kilkanaście
minut. I jak praktyka pokazuje, nie
jest to stracony kwadrans. W wielu
przypadkach pozwala właścicielowi roweru cieszyć z uroków jazdy na dwóch
kółkach znacznie dłużej niż posiadacze
pojazdów nieoznakowanych...
Tekst & Foto: Bogusław Wilk
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SMOLNICA, WIERSZYNA

W Polsce, czyli na Syberii

Syberia oszałamia bezkresem...

W 1910 roku kilka polskich rodzin wyruszyło na Syberię w poszukiwaniu lepszego
życia. 114 lat później tę samą drogę przebyli Piotr i Paweł Kulczynowie. Gnała ich
nie wola przetrwania, a ciekawość świata. Pokonali 8 tys. kilometrów, aby na własne
oczy zobaczyć jedyną polską wieś na Syberii – Wierszynę
walka z przyrodą, bieda sprawiła, że
wierszynianie każdego podróżnika
przyjmują z otwartymi ramionami,
dzieląc się tym, co mają. I pomimo
braku utwardzonej drogi, wiosennego błota, braku bieżącej wody i
kłopotów ze znalezieniem żywności
potrafią się uśmiechać.
– Mieszkańcy zaskoczyli nas

Na dalekiej Syberii, wśród lasów dziewiczej tajgi i niebieskich
wstążek rzek, wyrasta Wierszyna.
Zbudowana na marzeniach Polaków,
przetrwała huragany historii, będąc
po dziś dzień oazą polskości: świadectwem hartu ducha i niepojętej siły.

Z POLSKI NA SYBERIĘ

Polacy osadnicy przybyli na
Syberię z całymi rodzinami, wioząc
na saniach dobytek życia. Podróż,
opłacona przez carskich urzędników,
trwała miesiąc. Skuszeni obietnicą
bogactw, przyszli mieszkańcy Wierszyny opuścili domy w Małopolsce
i Zagłębiu, aby założyć nowe na
wiecznej zmarzlinie.
– Otrzymali od cara po 300 rubli
w złocie (podobno niektórzy mieszkańcy jeszcze je posiadają) i ziemi
tyle, ile zdołają wyrwać tajdze – opowiada Piotr Kulczyna.
Pierwszym przystankiem osadników był Irkuck, ale im marzyła
się własna ziemia obiecana. Założyli
osadę 100 kilometrów dalej, tuż nad
rzeką Idą, wśród niewielkich wzgórz,
na wierchu, stąd podobno nazwa
– Wierszyna. Osadnicy nie mieli
prawie nic. Małą Polską budowali od

– Nasze wspaniałe gospodynie pani Franciszka i Halina przyjęły nas
jak członków rodziny – mówi Piotr Kulczyna

fundamentów. Mieszkali w ziemiankach, choć temperatura zimą spada
w tym regionie do -40 stopni. Przez
kilka tygodni karczowali las i oswajali
przyrodę. Walcząc z okrutną zimą
i wieczną zmarzliną, dzięki pomocy
Buriatów, rdzennych mieszkańców,
z trudem przetrwali. W 1913 roku
Polacy wybudowali kościół: niewielki,
drewniany, tonący w malowniczym
krajobrazie. Od tamtej pory każdej
niedzieli słychać płynące ze świątyni
polskie pieśni, śpiewane z małopolskim i śląskim akcentem. Od 5 lat
w kościele posługuje ks. Karol. Przybył do rodaków aż z Olesna.

WIERSZYNIANIE = ŻYCZLIWOŚĆ

Paweł Kulczyna
z ojcem Karolem

Piotr i Paweł Kulczynowie, ojciec
i syn, odwiedzili Wierszynę 11. dnia
syberyjskiej wyprawy. W ramach
fundacji Romualda Koperskiego
przy wieźli ze sobą prezenty dla
polskiej szkoły działającej we wsi.
W Wierszynie jest 125 polskich
domów, wielu mieszkańców nadal
mówi po polsku i kultywuje polskie
tradycje.
– Przyjęła nas pani Franciszka
z córką Galiną. Pani Franciszka to
82-letnia Polka z pierwszego pokolenia wierszynian urodzonych na
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Syberii – opowiada Piotr Kulczyna.
– Zostaliśmy ugoszczeni jak rodzina:
pyszna kolacja, kąpiel w prawdziwej
syberyjskiej bani i szklanka wspaniałego samogonu.
Na wieść o przyjeździe Ślązaków,
Wierszynę odwiedził biskup diecezji
irkuckiej Cyryl Klimowicz.
– Niesamowity człowiek! Bardzo
otwarty i ogromnym poczuciem humoru. Zjedliśmy obiad i gawędziliśmy
do samego wieczora – śmieje się pan
Piotr.
Mieszka ńc y Wierszy ny ż y ją
skromnie, bez kanalizacji i bieżącej
wody. Drewniane domy otaczają
drewniane, pięknie wymalowane,
płoty. Wieś wygląda trochę jak skansen: żurawie przy studniach, piaszczyste drogi, ludzie rozmawiający na
ławkach przed domem. Pięknie tu,
jakby czas się zatrzymał. Wokół pola,
zalesione góry, tajga, gdzie okiem
sięgnąć. Nocą widać morze gwiazd.
Wystarczy podnieść głowę do góry,
aby ujrzeć wieczność.
Mieszkańcy Wierszyny związani są z lasem. Las dostarcza im
żywności, daje ciepło. Las pozwala
przetrwać. Kiedyś jeżdżono do pracy
do Irkucka, ale i tam teraz bieda i bezrobocie. Surowy klimat, nieustająca

DLACZEGO SYBERIA?

Syberia przez wiele lat była krainą
zapomnianą przez Boga i ludzi, miejscem zesłania i katorgi. Niejedna syberyjska droga powstała na kościach
skazanych, niejedno miasto pamięta
krzyk bitych zesłańców. To wszystko
prawda, ale nie cała prawda.
– Syberia to też wspaniała przyroda: oceany drzew, bezkresny lazur
nieba. To ludzie: otwarci i szczerzy,
serdeczni i prostolinijni – opowiada
Piotr Kulczyna. – Tu gościnność nie
jest wyuczona. Tu serdeczność ma
się w duszy i sercu. Tu nie liczy się

Domy zachwycają pięknymi
ozdobami i kolorami

W 1913 roku mieszkańcy
Wierszyny zbudowali kościółek
– służy im do dziś

swoją życzliwością. Są biedni, ale nie
narzekają, nie narzucają się ze swoimi
problemami. Jakby naprawdę niewiele potrzebowali, aby się uśmiechnąć.
Każdy ma swoje zajęcia. Ludzie są
szczęśliwi – opowiada Piotr Kulczyna. – Prezenty od nas ich speszyły.
To bardzo skromni i życzliwi ludzie.
W Wierszynie działa polska
szkoła. W 2013 roku uczęszczało do
niej 34 uczniów. Zajęcia prowadzi
m.in. pani Ludmiła, która studiowała w Polsce, na Uniwersytecie
Gdańskim.

pieniądz, bo opłata za gościnę obraża
gospodarza.
Polacy stworzyli w Wierszynie
małą Polską, małą ojczyznę. Nie
chcą wracać, mówią, że jest im tutaj
dobrze, bo są u siebie. Piotr i Paweł
Kulczynowie wrócili z Syberii pełni
opowieści.
– I kiedy zamykam oczy wciąż
widzę tajgę i chciałbym ten obraz zatrzymać jak najdłużej – mówi tęsknie
Piotr Kulczyna.
Justyna Bajko,
foto: arch. Piotra Kulczyny.

Dom Polski w Wierszynie

9

rozmaitości

rozrywka nr 33

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko i Dominik Trygar

Małgorzata Konstanciak z Knurowa
ur. 24.07.2014 r., 3060 g, 50 cm

Aleksandra Wojdyła z Knurowa
ur. 8.08.2014 r., 2880 g, 49 cm

Sandra Arendt z Gierałtowic

ur. 10.08.2014 r., 3180 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
podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
W związku z błędem, jaki przytrafił
się nam w diagramie do krzyżówki nr 31,
honorowaliśmy – tak jak zapowiedzieliśmy przed tygodniem – hasła takie jakie

„wychodziły” z ułożenia oznaczonych
kratek („Kędior”; słowo dajemy, że nie
wiemy, co to znaczy...), jak i te, które miały być docelowo („Kędzior”; niektórzy z
czytelników zabawili się w odgadywankę
i podsunęli obydwa rozwiązania...).
W losowaniu szczęście uśmiechnęło
się do Anny Podrazy. Gratulujemy! Po
odbiór nagrody – podwójnego biletu do
Kina Sceny Kultury – zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Oskar Nieradzik z Gierałtowic

ur. 11.08.2014 r., 2900 g, 55 cm

Zuzanna Niedziela z Knurowa

ur. 8.08.2014 r., 2950 g, 50 cm

Magdalena Polok z Rybnika

ur. 9.08.2014 r., 3810 g, 55 cm

Marta Neudek z Paniówek

ur. 11.08.2014 r., 3490 g, 53 cm

Liliana Szolc z Gierałtowic

ur. 11.08.2014 r., 2200 g, 48 cm

Wielki błękit
- godz. 20.00
15-20.08. 2014 r.
PIĄTEK- ŚRODA
14.08. 2014 r.
CZWARTEK

33

Liliana Gadawska z Knurowa

ur. 12.08.2014 r., 3410 g, 53 cm
Wakacje Mikołajka
- godz. 15.00, 17.00

Dawid Kliś z Zamarsk

ur. 12.08.2014 r., 3760 g, 53 cm

reklama

Tarzan. Król dżungli 2D
- godz. 10.00, 16.30

Hercules 3D
- godz. 18.00

Strażnicy Galaktyki 3D dubbing
- godz. 18.45
Bobry
- godz. 21.00

www.kinoscenakultura.pl
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aktualności
sztuką postawić kamerę i coś
tam nakręcić, ale żeby stworzyły ekipę filmową, która ze sobą
współpracuje – mówi Marcin
Kondraciuk.
Na warsztatach uczestnicy
wyrażają siebie, spełniają swoje
marzenia. Pani Gizela chciała
zagrać zakochaną damę. I zagrała. Rafał udawał fotografa.
Asia – babcię krzyczącą na
wnuczka. Klaudia wymachiwała szablą. Martyna wcieliła
się w rolę uciekającej Rzymianki. Nikt nie jest zmuszany
do występu przed kamerą,
wtłaczany na siłę w jakąś rolę.

Kamera! Akcja!

KNURÓW

Zróbmy razem film

Tomek i Marcin poznali
się na warsztatach terapii zajęciowej w Gliwicach. Tomek
był uczestnik iem, Marcin
terapeutą. Tomek marzył o zagraniu w filmie, Marcin filmy
tworzył.
Filmoterapia zaczęła się
od marzenia Tomka, który
pewnego dnia zapytał: Panie
Konradzie, bo tak się do Marcina Kondraciuka zwracał,
a kiedy my wystąpimy w pana
filmie?
– To był impuls. Pomyślałem, dlaczego nie? Zróbmy razem
film – opowiada Marcin Kondraciuk, pomysłodawca i twórca
filmoterapii oraz prezes Gliwickiego Klubu Filmowego Wrota.

Tomek zagrał w pierwszym filmie w ramach filmoterapii. Przygotował sobie
skórzaną kurtkę i potężny
karabin. Na parę chwil nie
było Tomka, tylko terminator.
Filmoterapia łączy środowisko artystów z osobami niepełnosprawnymi. Przesuwa
granice wyobraźni, przełamuje społeczne bariery i wzajemną nieufność.
Warsztaty przygotowuje
profesjonalna ekipa filmowa:
operator kamery, operator
dźwięku, główny oświetleniowiec i reżyser, choć Marcin
Kondraciuk wolałby pewnie
nazwę „przewodnik”. Osoby
niepełnosprawne biorą udział

KNURÓW
ZA TYDZIEŃ PARAFIALNY FESTYN RODZINNY

Rybiński
z Bajerami
Sporo atrakcji przygotowali
organizatorzy corocznego
Parafialnego Festynu
Rodzinnego przy parafii
Matki Bożej Częstochowskiej
Impreza odbędzie się 24 sierpnia (niedziela) na boisku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7. W programie
liczne gry, konkursy i zabawy. Na scenie pojawią się
znani i lubiani muzycy. Wśród nich Andrzej Rybiński
i zespół Bajery.
Na festyn zapraszają Parafia MBCz i Domowy
Kościół (Oaza rodzin) Ruch Światło – Życie.
/b/
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w każdym etapie produkcji
filmu.
Mieszkańcy Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych
w trzech grupach po kilka
osób przez pierwsze dni uczyli
się jak w ykreować postać,
ćwiczyli wyrażanie emocji,
poznawali sprzęt. Kolejnym
punktem było stworzenie planu zdjęciowego. Uczestnicy
warsztatów przejęli kontrolę
nad planem.
– Cisza na planie! Kamera!
Akcja! Poszła! – pokrzykiwała
Asia przed każdą sceną, a Rafał stanął za kamerą.
– Do tego dążymy, aby
osoby niepełnoprawne nie tylko
wystąpiły w filmie, bo nie jest

Ma wybór.
– W przypadku wielu terapii zauważamy, że osoba
niepełnosprawna nie jest prowadzona, a sterowana. My
nie podpowiadamy, pozwalamy robić im tysiące błędów
i wybierać co dobre, a co złe –
podkreśla prezes Gliwickiego
Klubu Filmowego Wrota.
Mieszkańców Ośrodka
Mat ka Boż a Uzdrow ienie
C hor yc h uc ie s z y ł ud z i a ł
w warsztatach.
– Nie bałem się kamerymówi Rafał. – Od 8 lat występuję w naszym teatrze, więc
strachu nie było.
Ma r t y na zagra ła R z ymiankę, śmieje się, że najtrud-

niej było biegać w miejscu.
Warsztatom przyglądała się
terapeutka z ośrodka Teresa
Błazińska.
– Bardzo profesjonalnie
i ciekawe zajęcia. Uczestnicy
mieli możliwość pokazania
siebie, swoich emocji i osobowości- mówi Teresa Błazińska. – Zaskoczyła mnie pani
Gizela. Odkryłam w niej pasję,
odwagę, którą do tej pory skrywała, i spory potencjał.
Filmy nakręcone w czasie
filmoterapii będzie można
zobaczyć w połowie września
na dużym ekranie w czasie
gali premierowej w Knurowie.
Tekst i foto: Justyna Bajko

POWIAT

Korona na dożynki
Kto chętny, ma jeszcze prawie
tydzień na wykonanie miniatury
dożynkowej korony, która
stanie się ozdobą Wojewódzkich
Dożynek
Dożynki – wojewódzkie,
powiatowe i gminne – odbędą się 24 sierpnia (niedziela)
w Pilchowicach.
Starostwo Powiatowe i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Gliwicach zapraszają do
udziału w konkursie na najładniejszą miniaturę dożynkowej korony. Udział może
wziąć każdy mieszkaniec Powiatu Gliwickiego. Korony
można tworzyć indywidualnie
bądź zespołowo (druży ny
maksymalnie 4-osobowe).

Korona pow inna mieć
w podstawie nie więcej niż
40 cm x 40 cm, może sięgać
do 60 cm wysokości. Należy ją wykonać ze zbóż, traw
i kwiatów, trwałych owoców.
Materiały sztuczne (takie jak
wstążki, bibuła) powinny być
wykorzystane w minimalnym
stopniu.
Wykonane prace konkursowe zaopatrzone w metryczkę w należy dostarczyć do Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach (ul. Zygmunta

Foto: Bogusław Wilk

Pani Gizela chciała zagrać zakochaną damę. Ubrana
w turkusową suknię, ze wstążką we włosach
czarowała uśmiechem. Rafał wolał być po drugiej
stronie kamery. Przez tydzień w Ośrodku Matka
Boża Uzdrowienie Chorych trwały warsztaty
filmoterapii planowej, zorganizowanej przez
Gliwicki Klub Filmowy Wrota. Artyści i osoby
niepełnosprawne razem nakręcili film

Pani Gizela tym razem
w roli dźwiękowca

Ostatnie konsultacje z reżyserem

Rozmiar mini, piękno
bez miary – na
takie korony liczą
organizatorzy konkursu

Starego 17, pok. 206) w dniach
19-20 sierpnia 2014 r. w godz.
8-15.
Prezentacja i wręczenie
nagród odbędą się podczas
dożynek.
Dodatkowych informacji i
wyjaśnień na temat konkursu
udziela Grażyna Dittrich, Instruktor Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Gliwicach, pod
numerem telefonicznym 32
230-70-84.

DT

Dla Przeglądu

Joachim Machulik, wspólnota rodzin Domowego Kościoła: – Coraz bliżej do dnia Parafialnego Festynu Rodzinnego.
W imieniu ks. prob. Jana Buchty, wspólnoty rodzin Domowego Kościoła i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie festynu serdecznie zapraszam do wspólnego spędzania czasu w niedzielne popołudnie, 24 sierpnia, na terenie
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7. Jestem przekonany, że
warto – przygotowujemy wiele atrakcji. Wśród artystów,
którzy tego dnia wystąpią na scenie, będzie też Andrzej
Rybiński, wybitny polski piosenkarz, aranżer i kompozytor,
współtwórca grupy Andrzej i Eliza (występował w niej 10 lat). Znany z wielu przebojów, choćby z piosenki „Nie liczę godzin i lat”, za którą otrzymał nagrodę na
festiwalu w Opolu. Trzy lata temu artysta wydał kolejną płytę, pt. „Całym sercem”.
Wielu zaprzysięgłych fanów ma zespół muzyczno-kabaretowy Bajery. Jego też
zobaczymy i usłyszymy w Knurowie. Wśród utworów Bajerów roi się od hitów na
śląskich listach przebojów. Publiczność będzie też miała okazję podziwiać – w co
nie wątpię – znanych i lubianych w naszym mieście, czyli grupę Jacka Żyły Jacke
Band i Sylwię Lipkę.
Klimat i żywotność tego festynu mocno złączona jest z dziećmi. W licznych zabawach i konkursach (które także w tym roku będzie prowadziła nasza młodzież)
dzieci zachwycają nas, dorosłych, energią i spontanicznością. To takie moje osobiste spostrzeżenie, jako że łatwiej mi dostrzec pozytywne cechy dzieci z pozycji
dziadka aniżeli wcześniej rodzica...
Loteria fantowa, pączki z niespodzianką i inne atrakcje wypisane na plakacie niech
będą zachętą, aby wziąć udział w zabawie, której celem też jest pomoc rodzinom
w trudnej sytuacji materialnej, wsparcie Parafialnego Funduszu Stypendialnego
i działalności misyjnej. Szczególnie mocno chcę podkreślić ciągłą otwartość darczyńców tego festynu – wielu osób i firm. Po raz kolejny patronem honorowym
naszej corocznej imprezy jest prezydent miasta Adam Rams. Wszystkim życzliwym nam osobom serdecznie dziękujemy. Wierząc w dobrą pogodę, jeszcze raz
serdecznie zapraszam wszystkich Czytelników Przeglądu Lokalnego do wspólnej
zabawy. Do zobaczenia na festynie. 			
Not. bw
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ogłoszenia
Do wynajęcia mieszkanie 3 pokoje, II piętro,
Knurów WP II. Mieszkanie umeblowane
i wyposażone m.in. w sprzęt AGD, przedpokój zabudowany szafami przesuwnymi.
Cena 1300 zł + media. Kaucja – 2 miesięczny czynsz. Kontakt 886 107 187

HANDEL I USŁUGI
50 000 rata 889 zł Tel. 32 423 56 17

29-35/14

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

27-35/14

7/14-odw.

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

19-35/14

31-33/14

Azbest – dofinansowanie do demontażu
i utylizacji. Tel. 792 013 569

Kawalerka do wynajęcia w Leszczynach.
Tel. 514 482 494

30-40/14

Brukarstwo. Tel. 601 472 791

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

33/14

21-45/14Y

Kupię lokal pod
Tel. 602 396 366

działalność.

32-35/14

Sprzedam dom z warsztatem samochodowym Wilcza. Tel. 604 283 374

1/14-odw.

30-33/14

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

Sprzedam dom. Tel. 508 192 750

28-52/14

D o c i e p l e n i a b u d y n kó w, e l ewa c j e.
Kompleksowe remont y pomieszczeń.
Tel. 665 639 146
30-35/14
3-52/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

31-40/14

SPRZEDAM
Sprzedam fotelik samochodowy/nosidełko firmy CHICCO 0 -13 kg. Stan
idealny! Cena 150 zł. Tel. 696 444 726,
608 879 429
29-35/14Y

30-35/14

EDUKACJA

Sprzedam działkę na Moczurach. Cena
do uzgodnienia. Tel. 606 263 494

Angielski. Tel. 792 237 177

Spr zedam mieszkanie 2- pokojowe,
46 m2, Knurów. Tel. 535 056 535

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

32-34/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

23-35/14

30/14-odw.M

Mieszkanie do wynajęcia w Gliwicach
48 m2, 2 pokoje. Tel. 517 120 769

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

33-37/14

26–35/14

Odnawianie napisów na nagrobkach.
Tel. 501 228 972

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe
3 pokoje + kuchnia, 62 m2, ul. Wilsona 5.
Tel. 782 365 074

31-33/14

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

32-33/14

1-35/14

Wynajmę garaż przy ul. Targowej, sektor A.
Tel. 509 122 010

w w w.BRUK ARST WOGLIWICE .pl
Tel. 502 611 988, 509 962 089

31-33/14

8-48/14

Wynajmę M-4 70 m2 w dobrej lokalizacji.
Tel. 607 269 261

30-33/14

NIERUCHOMOŚCI

33-48/14

SZUKAM PRACY
Emeryt – złota rączka szuka pracy dorywczej (niewymagającej dźwigania – stopień
niepełnosprawności umiarkowany). Tel.
604 775 450

23/14-odw.

Emeryt (stopień niepełnosprawności umiarkowany) poszukuje pracy w charakterze
stróża. Tel. 604 775 450
23/14-odw.

Do wynajęcia mieszkanie 1-pokojowe,
38 m2. Tel. 662 119 825 (wieczorem)

MOTORYZACJA

33/14

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

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe,
Koziełka. Tel. 602 365 617

27-35/14

32-33/14

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

15/14-odw.

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-odw.

Łany euro z pól
Foto: Bogusław Wilk

POWIAT. DOPŁATY DO GOSPODARSTW ROLNICZYCH
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13/14-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

13/14-odw.

Kucharz, kucharka potrzebny od zaraz.
Gwarantujemy dobre zarobki, umowę o pracę, rozwój swoich umiejętności dla młodych
kucharzy oraz świetną atmosferę w pracy.
Wymagania: mile widziane doświadczenie
lub bez. Stek Chata Gliwice. CV wraz ze
zdjęciem prosimy wysyłać na adres: stekchata@wp.pl
33/14

Samodzielnego mechanika zatrudnię
– Warsztat Samochodow y DZS Auto.
Tel. 532 097 017
33-35/14

Szukam pracy posiadam auto dostawcze
Fiata Ducato Max lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

25-odw.

Szukam pracy w charakterze ślusarza,
ukończony kurs wózków widłowych, uprawnienia suwnicowego. Tel. 698 418 129
20-35/14

OGŁOSZENIE
od dnia 4 sierpnia (poniedziałek)
Biblioteka Główna oraz Filia nr 2
zapraszają Czytelników
do zastępczych pomieszczeń
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 (I piętro).
Do dyspozycji Czytelników
będzie literatura piękna dla dorosłych, młodzieży
oraz dzieci.
SIERPIEŃ - godziny otwarcia
Biblioteka Główna
Filia nr 2
8.00 – 16.30
8.30-16.30
Soboty i niedziele – zamknięte
- W ramach Wspólnej Polityki
Rolnej mamy do zadysponowania
ponad 42 mld euro. Z tego na I filar
Wspólnej Polityki Rolnej, a więc na
płatności bezpośrednie, jest to kwota
23,5 mld euro, na rozwój obszarów
wiejskich – ponad 13,5 mld euro.
Natomiast jeszcze mamy 5,2 mld
euro na inwestycje w obszarach wsi
realizowane w ramach polityki spójności – głównie przez samorządy,
przez regionalne programy operacyjne – wyliczał minister Sawicki.
Jak te ogólne kwoty mają się do
sytuacji poszczególnych rolników?
Mają spore możliwości uzyskania
dopłat. Są m.in. płatności: na zazielenienie, dla młodych rolników, dla
małych gospodarstw, związane z
produkcją i dodatkowe (nawet decyzja o pozbyciu się gospodarstwa może
wiązać się z gratyfikacją...).

Nawet 600 euro dopłaty do hektara będą mogli otrzymać
polscy rolnicy w najbliższych latach. Płatności bezpośrednie
były głównym tematem spotkania ministra rolnictwa
i rozwoju wsi Marka Sawickiego z rolnikami powiatu
gliwickiego

Średnia stawka płatności od
hektara przekroczyć ma 200 euro.
Można uzyskać znacznie więcej.
Producenci pomidorów dostaną
po 300 euro/ha, buraków cukrowych – 366 euro/ha, a inwestujący
w chmiel nawet 480 euro/ha. Rekordziści, w odpowiednich okolicznościach, mogą „wyciągnąć”
przeszło 600 euro/ha.
Poza dopłatami, uczestników
spotkania interesowały też kwestie związane m.in. z melioracją,
pszczelarstwem i energią odnawialną.
Podczas wizyty w starostwie
ministrowi towarzyszyli Stanisław
Dąbrowa – członek Zarządu Województwa Śląskiego i Roman Włodarz – prezes Śląskiej Izby Rolniczej,
/sisp, bw/

Urodziny w kinie

Spotkaniu
z ministrem
towarzyszyła
wystawa
płodów
rolnych
i pszczelarstwa

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

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).

Foto: Bogusław Wilk

Do spotkania doszło w ubiegłą
środę w Starostwie Powiatowym w
Gliwicach. Sala sesyjna z trudem
pomieściła wszyst k ich uczestników – okolicznych rolników,
społeczników i samorządowców.
Knurów reprezentowali prezydent
Adam Rams i przewodniczący
Rady Miasta Jan Trzęsiok, gminę
Gierałtowice – wójt Joachim Bargiel, a gminę Pilchowice – wójt
Joanna Kołoczek-Wybierek i przewodniczący Rady Gminy Andrzej
Ogórek.
- Prawie 57 proc. powierzchni na szego powiatu
zajmują tereny typowo rolnicze – poinformował zebranych
wicestarosta gliwicki
Waldemar Dombek.
- Rolnicy, producenci
i samor z ą d owc y są
zatem bardzo zainteresowani aktualną sytuacją w tym sektorze
gospodarki.
Minister Sawicki
omów i ł now ą p e rspektywę finansową
na lata 2014-2020 i
funkcjonowanie
Ws p ó l n e j Po l i t y k i
Rolnej.

6/14-odw.

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

DAM PRACĘ
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Liga Orlika

Uczestnicy tegorocznej sztafety
na Przystanek Woodstock

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KNUROWIE

Stalowi znów
na czele

Po kolejnych dwóch seriach
spotkań Ligi Orlika na czoło tabeli powróciła drużyna Teamu
Stalmet. Najpierw została ona
poddana ciężkiej próbie przez
ekipę ZZ Kadry, która dysponowała najlepszym możliwym
składem i miała wiele argumentów, by pokonać faworyta,
który nie miał ani jednego rezerwowego. „Stalowi” wybrnęli
jednak z tej opresji zwycięsko
w ygry wając różnicą jednej
bramki. Na uwagę zasługuje
pierwszy gol w tym spotkaniu
zdobyty przez Bartłomieja Flisa, który przepięknym uderzeniem z okolic połowy boiska
trafił w samo „okienko” bramki
rywala. W drużynie Kadry
kolejne trzy gole strzelił Przemysław Jędrzejczak, który powiększył swój ligowy dorobek
do 36 bramek i zdecydowanie
prowadzi w klasyfikacji strzelców z przewagą aż 18 goli nad
Tomaszem Machą z IPA.
Pozycję lidera musiał opuścić po kilku tygodniach Tritech
Big-Bud, który w meczu na
szczycie uległ TKKF-owi. O
wygranej drużyny Marcina
Polywki, która awansowała na
drugie miejsce, zadecydowała silna ławka rezerwowych.
Wydaje się, że o końcowym
triumfie w trzeciej edycji Ligi
Orlika zadecyduje mecz TKKF
Mistral Intermarché z Teamem
Stalmet, który odbędzie się w
ostatniej kolejce -18 sierpnia.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 10. KOLEJKI Z DNIA 30.7.2014.
Veritax Gumiland - TKKF Mistral Intermarché 3:10 (2:5)
R. Nowosielski, M. Nowakowski, M. Gmyz – M. Michalak 3, Andrzej Niewiedział 2, M. Odrobina 2, P. Mastyj 2, Burliga
żółta kartka: M. Nowakowski (Veritax Gumiland).
Tritech Big-Bud – ZZ Kadra 3:2 (2:1)
M. Kopczyński, R. Jachimowski, M. Wende – P. Jędrzejczak 2
żółta kartka: G. Górka (Tritech Big-Bud).
IPA Knurów - Vibovit Studio DENIM 13:6 (4:4)
T. Macha 4, J. Stępień 3, M. Milczarek 3, D. Kozdroń 3 – M.
Kuźnik 2, M. Bagiński 2, M. Mularczyk, P. Zieliński
Vibovit Studio DENIM – IPA Knurów 7:11 (4:5)
T. Dura 3, M. Mularczyk 2, P. Zieliński, M. Bagiński – T. Macha 5,
J. Stępień 2, K. Ferenstein 2, D. Kozdroń, M. Milczarek
żółta kartka: K. Ferenstein (IPA Knurów).

WYNIKI 11. KOLEJKI Z DNIA 4.8.2014.
TKKF Mistral Intermarché - Tritech Big-Bud 6:3 (3:2)
Artur Niewiedział 2, B. Pietras 2, Andrzej Niewiedział, P. Mastyj
– R. Jachimowski 2, M. Kopczyński
żółta kartka: P. Mastyj (TKKF Mistral Intermarché).
Team Stalmet - ZZ Kadra 5:4 (2:2)
B. Flis 2, D. Kraska 2, P. Molata – P. Jędrzejczak 3, A. Kasprzyk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Team Stalmet
TKKF Mistral Intermarché
Tritech Big-Bud
ZZ Kadra
IPA Knurów
Vibovit Studio DENIM
Victoria Pilchowice
Veritax Gumiland

10
10
10
10
10
10
10
10

24
22
21
15
15
13
3
3

63-28
80-37
56-37
61-61
59-54
60-75
27-81
34-78

8
7
7
5
5
4
1
1

0
1
0
0
0
1
0
0

2
2
3
5
5
5
9
9

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

Zaczęło się 10. lat temu
Kolejny - 20. już - festiwal
Woodstock przeszedł do historii. I tradycyjnie już towarzyszyła mu knurowska otoczka,
o którą zadbali członkowie
sztafety biegowej. Na jej czele
od dekady stoi Bogdan Leśniowski, który na oficjalnej
stronie sztafety tak wspomina
jej początki:
- Był rok 2004, starszy kolega, biegacz-amator przyszedł
do mnie z pewną sprawą...
Wiedząc, że wcześniej organizowałem imprezy biegowe,
które cieszyły się dobrą or-

ganizacją i uznaniem, to nie
miał obaw, aby przyjść do
mnie z następującą propozycją: - Bodek, mam pomysł!
Zróbmy sztafetę biegową na
Finał WOŚP! Pobiegniemy
zimą, będzie może ciężko, ale
zrobimy coś fajnego...
Początkowo bardzo sceptycznie odniosłem się do jego
pomysłu i na odczepnego powiedziałem, że napiszę e-maila
do Fundacji...
I tak całe to przedsięwzięcie się rozpoczęło.
Start tegorocznej sztafety

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Uwaga szkaciorze!

2 września w klubie LWSM „Gama” rozpocznie się rywalizacja w XVI Grand Prix Knurowa w skacie sportowym.
Początek o godzinie 16.30.

36
18
17
17
13
13
13

PiSk

Biegi
AKB

Najmłodsi reprezentanci
Amatorskiego Klubu Biegacza uczestniczyli w imprezie
biegowej w Mikołowie, plasując się na następujących
miejscach: 200 metrów - 1.
Fabian Szkodny, 2. Mateusz
Kopczyński, 3. Jakub Nowak,
400 m - 2. Karolina Nowak,
8. Igor Michalak, 600 m - 2.
Paulina Kopczyńska, 3. Igor
Szkodny, 5. Michał Domżoł.
PiSk

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie wakacyjnym zaprasza do
uczestnictwa w zajęciach i turniejach rekreacyjno-sportowych:

07.08 - godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”
Turniej Siatkówki Plażowej w kat. OPEN

13.08 - godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”
20.08 - godz. 15.00 – Kompleks Boisk ORLIK

ZZ Kadra
IPA Knurów
IPA Knurów
TKKF Mistral Intermarché
Vibovit Studio DENIM
TKKF Mistral Intermarche
Team Stalmet

na Woodstock miał miejsce z
centrum handlowego Merkury. Towarzyszyła mu muzyka i
ryk motocyklowych silników.
Wiele informacji o sztafecie oraz jej członkach dowiecie
się ze strony sztafetaknurow.eu

informacja

Turniej Siatkówki Plażowej w kat. OPEN

Strzelcy:
Przemysław Jędrzejczak
Tomasz Macha
Jarosław Stępień
Andrzej Niewiedział
Tomasz Dura
Paweł Mastyj
Bartłomiej Flis

Foto: Justyna Bajko

Foto: Waldemar Jachimowski

Fragment meczu
TKKF Mistral
Intermarché
- Tritech BigBud. O piłkę
walczą Bartosz
Lewandowski
i Andrzej
Niewiedział

Siatkarska Środa z Orlikiem

14.08 - godz. 11.00 – Kompleks Boisk ORLIK
Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6 - osobowych do lat 13

20.08 godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”

Turniej Piłki Nożnej Plażowej Drużyn 3 – osobowych do lat 16

26.08 godz. 11.00 – Kompleks Boisk ORLIK

Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6 – osobowych do lat 16

27.08 - godz. 15.00 – Kompleks Boisk ORLIK
Siatkarska Środa z Orlikiem

Runda rewanżowa rozgrywek
28.07, 30.07, 4.08, 6.08, 11.08, 13.08, 18.08
Zgłoszenia drużyn są przyjmowane pod nr tel. 32 335 20 14
lub u Organizatora 30 minut przed każdym turniejem.

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska
(mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu) DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu) WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk,
Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu Skład komputerowy własny.
Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl, Ewentualne pytania prosimy kierować na adres
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Infolinią Prenumeraty pod numerem: 22 693 70 00 – czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
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Concordia
kontra 3-ligowcy

IV liga

Bez zwycięstwa

Foto: Piotr Skorupa

Ruszyły 4-ligowe rozgrywki, ale piłkarze Concordii Knurów
i Jedności Przyszowice nie zdołali wywalczyć na inaugurację
kompletu punktów. Obie drużyny wystąpiły w roli gości.
Knurowianie zdołali wywieźć punkt z Kamienicy Polskiej,
z kolei Jedność rozpoczęła od porażki 0:4 z Drzewiarzem
Jasienica, który przez fachowców wymieniany jest w roli
faworyta sezonu

wyjazdowym, a rozczarowani,
bowiem mimo prowadzenia
nie zdołali zainkasować kompletu punktów.
Wspomniane prowadzenie dał Concordii Solomon
Mawo, który latem był testowany przez 2-ligowy Energetyk ROW Rybnik, a w ostatniej
kolejce minionych rozgrywek,
również strzelił gola w meczu
z LKS-em Kamienica Polska.
Dodajmy, że knurowianie
zagrali m.in. bez Łukasz Spórny, który grę próbuje pogodzić
m.in. z trenowaniem zespołu
trampkarzy i w czasie sobotniego meczu przebywał na
zgrupowaniu wraz ze swymi
młodymi podopiecznymi.
PiSk

1. KOLEJKA, GRUPA I:
LKS Kamienica Polska - Concordia 1:1
0:1 Mawo 10’, 1:1 Czerwiński 75’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Krzysztoporski, Paśnicki 64’ Mikulski (żk), Jaroszewski (żk), Bączkiewicz
1. Ruch
3
(żk) 70’ Śliwa, Żyrkowski,
2. Raków II
3
Maciejewski, Wieliczko, Ga3. Unia
3
jewski, Mawo 80’ Pietrasz.
4. Gwarek T.G.
3
Polonia Poraj - Przyszłość
5.
Slavia
3
Ciochowice 2:2, Górnik Pia6. Zieloni
1
ski - Slavia Ruda Śląska 1:2,
7. Sarmacja
1
Ruch Radzionków - RKS
8. Polonia
1
Grodziec 3:0, Zieloni Żarki 9. Przyszłość
1
Sarmacja Będzin 3:3, Unia
10. Kamienica Polska
1
Ząbkowice - MLKS Woźniki
11. Concordia
1
12. Woźniki
0
3:2, Raków II Częstochowa 13. Górnik
0
Pilica Koniecpol 3:0, Gwarek
14. Fortuna
0
Tarnowskie Góry - Fortuna
15. Pilica
0
Gliwice 2:1.
16. Grodziec
0

1. KOLEJKA, GRUPA II:
LKS Bełk - Unia Racibórz 5:1,
Unia Turza Śląska - Szczakowianka Jaworzno 2:2, GKS
Radziechowy Wieprz - Forteca Świerklany 1:4, Drzewiarz
Jasienica - Jedność Przyszowice 4:0, Czarni-Góral Żywiec - Gwarek Ornontowice
2:1, GKS II Katowice - Górnik
Pszów 4:2, Podlesianka Katowice - Iskra Pszczyna 0:2,
GTS Bojszowy - Krupiński
Suszec 0:2.

1. Bełk
2. Drzewiarz
3. Forteca
4. GKS II
5. Krupiński
6. Iskra
7. Czarni Góral
8. Szczakowianka
9. Turza Śląska
10. Gwarek O.
11. Pszów Unia
12. Podlesianka
13. Bojszowy
14. Radziechowy
15. Unia
16. Jedność

14

wami Piasta Gliwice.
Od 1/8 finału pucharową
przygodę rozpocznie pierwszy
zespół Concordii, któremu los
wyznaczył innego 3-ligowca
- Górnika II Zabrze. Mecze,
których stawką będzie awans
do ćwierćfinału zaplanowano
na 10 września.
PiSk

WYNIKI WEEKENDOWYCH MECZÓW PUCHAROWYCH:
Concordia II - LKS 45 Bujaków 4:2
Bramki dla zwycięzców: Tasak, Malinowski, Kruszyna, Karwowski.
Concordia II:
Grabowski, Guzera, Smętek, Pawlik, Wiszniowski, Kruk, Karwowski, Mastyj, Malinowski, Kruszyna, Tasak. W II połowie
zagrali również Losza, Niedbała i Sobczak.
Gwiazda Chudów – MKS Zaborze Zabrze 6:0, GKS Gwarek
II Ornontowice – KS Społem Zabrze 4:1, Korona Bargłówka
– Gwarek Zabrze 1:4, LKS 45 II Bujaków – Orły Bojszów 4:3,
Burza Borowa Wieś – Salveo Drama Kamieniec 6:7.

Zza biurka
Marzy mi się święto. Piłkarskie...

3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Prezentacji nie było

Zapowiadana na ubiegły czwartek prezentacja Concordii
została odwołana.
- Gdy planowaliśmy tę imprezę, to zamysł był taki, że Kąpielisko Leśne „Zacisze” w czasie prezentacji będzie wypełnione wypoczywającymi mieszkańcami Knurowa. Pogoda
zrobiła nam psikusa i gdy kilka godzin przed planowaną
prezentacją zaczął padać deszcz, postanowiliśmy odwołać
imprezę - wyjaśniają działacze Concordii.
Prezentacji nie było, ale nam udało się zrobić zdjęcie
knurowskiej drużynie, która w sobotę rozpoczęła kolejny
sezon 4-ligowy.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Concordia przystąpiła do
pierwszego meczu w sezonie
z jednym debiutantem, chociaż w przy padku Dawida
Gajewsk iego słowo debiutant nie za bardzo pasuje,
bo to przecież wychowanek
knurowskiego klubu, który
wrócił na Dworcową po kilku
latach gry w innych drużynach. W trakcie meczu szansę debiutu otrzymali z kolei
młodzieżowcy wypożyczeni
z Rybnika - Bartłomiej Śliwa
i Bartłomiej Pietrasz.
Owe trio dwoiło się i troiło,
by występ zaliczyć do udanych
i po ostatnim gwizdku sędziego mogli być zadowoleni, ale
i rozczarowani. Zadowoleni,
bo wywalczyli punkt w meczu

Solomon Mawo był
autorem pierwszej
bramki strzelonej
w nowym sezonie
przez Concordię
Knurów

Gdy „pierwszy garnitur”
Concordii walczył o 4-ligowe
pu n k t y w Ka mienic y Polskiej, „rezerwiści” knurowskiego klubu grali o awans do
1/8 finału Pucharu Polski na
szczeblu Podokręgu Zabrze.
Grali z zębem i po pokonaniu
4:2 LKS 45 Bujaków zagrają w
nagrodę z 3-ligowymi rezer-

Kończy się sobota. Za chwilę wybije północ, ale o śnie na
razie nie myślę. Nie, na bezsenność nie cierpię, ale od kilku
godzin chodzi mi po głowie pewien pomysł i mimo późnej pory
muszę się nim z wami podzielić.
Słuchajcie, a raczej czytajcie:
Kilka godzin temu - po zwycięstwie rezerw Concordii w
Pucharze Polski - okazało się, że
10 września w Knurowie odbędą
się dwa mecze pucharowe. Dwa!
Rozumiecie? Dwa mecze! W jednym, pierwszy zespół Concordii
zagra z Górnikiem II Zabrze. W
drugim, drugi zespół Concordii
zmierzy się z Piastem II Gliwice.
Oba mają się odbyć w Knurowie.
Nieprawdopodobne. W jednym
dniu do Knurowa przyjadą
przedstawiciele dwóch śląskich
klubów T-Mobile Ekstraklasy.
Jednym słowem - rewelacja.
I teraz zaczyna się problem,
bowiem te dwa mecze mają się
odbyć w tym samym dniu i o tej
samej godzinie. Słyszałem już
nawet, że rezerwy Concordii
zagrają na sztucznej murawie
przy Orliku, a pierwsza drużyna wybiegnie w tym samym
czasie na murawę przy Dworcowej. Wszystko fajnie, mecze
się odbędą, ktoś strzeli gola, ktoś
awansuje, ktoś inny przegra.
Można rzec, samo życie, tak to
już w sporcie bywa.
Tak, zgadza się. Tak to w
sporcie bywa, ale ja mam pytanie o kibica. Jednego, drugiego,
może setnego. Jak dwie Concordie zagrają w tym samym dniu i
o tej samej porze, na dodatek w
dwóch różnych częściach miasta,
to gdzie w całej tej układance jest
kibic? Rozdwoić się nie rozdwoi.
A na stadionach często słyszymy:
Piłka nożna dla kibiców!
Jeżeli to hasło nie ma być
tylko pustym sloganem, to mam
propozycję. Taką - chciałoby
się napisać - z gatunku nie do
odrzucenia. Zróbmy wspólnie z

tego 10 września święto. Takie
małe, lokalne, ale święto.
Wierzę, że przy odrobinie
dobrej woli działaczy, trenerów,
piłkarzy i paru jeszcze osób,
możemy być świadkami czegoś
wyjątkowego. I to z udziałem
kibiców. Odrobina dobrej woli
będzie potrzebna po to, by te
mecze zorganizować w jednym
miejscu. Obojętne, czy na Dworcowej, czy przy Orliku, chociaż
ten drugi obiekt chyba bardziej
się nadaje, bo jest wyposażony
w sztuczne oświetlenie. Pierwszy
mecz mógłby się rozpocząć o
16.00, drugi jakieś pół godziny
po jego zakończeniu.
Zmagania drużyn seniorów
można połączyć z promocją
dziecięcych grup, które tworzone są nie tylko w Concordii,
ale i w APN-ie oraz Piłkarskim
Przedszkolu. Tym najmłodszym można przy okazji zrobić
lekcję z historii piłki nożnej, bo
10 września, ale w roku 1972
Polska została mistrzem olimpijskim w tej najpopularniejszej
dyscyplinie sportu.
Widzicie, nawet data jest
świąteczna...
Co wy na to?
Piłka nożna dla kibiców?
Czy raczej: Piłka nożna bez
kibiców?
Przed podjęciem decyzji pamiętajcie - te słowa adresuję do
ludzi związanych z klubem - że
potencjalny sponsor zdecyduje
się na pomoc drużynie nie tylko
wtedy, gdy ta będzie wygrywać,
ale przede wszystkim wtedy, gdy
mieć będzie kibiców, a więc odbiorców ewentualnej reklamy,
za którą taki sponsor będzie
skłonny zapłacić.
Zapytam jeszcze raz. Idziemy po rozum do głowy i zapraszamy chętnych do świętowania, czy narzekamy, że trybuny
puste, sponsorów brak, a budżet
dziurawy?
Piotr Skorupa
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sport
Klasa A

Klasa okręgowa

Pierwszym liderem II grupy Klasy okręgowej zostały
Wilki Wilcza. Podopieczni Jana
Frączka bez problemu rozbili
4:1 spadkowicza z IV ligi - Wyzwolenie Chorzów, a na szczególną uwagę zasługują dwie
bramki autorstwa doświadczonego Piotra Gierczaka.
1. KOLEJKA
Wilki Wilcza - Wyzwolenie
Chorzów 4:1, Sokół Orzesze
- Zuch Orzepowice 0:3, Orzeł
Mokre - Czarni Pyskowice
2:0, KS 94 Rachowice - ŁTS
Łabędy 2:0, Wawel Wirek
- LKS 1908 Nędza 1:1, Buk
Rudy Wielkie - Tempo Paniówki 1:0, Energetyk ROW
II Rybnik - MKS Zabrze-Kończyce 2:1, Zamkowiec Toszek
- Urania Ruda Śląska 0:0.

Gwiazda, Jedność
i Naprzód

Foto: Piotr Skorupa

Inauguracja
marzenie

W nowym sezonie Klasy
„A” nasz region mieć będzie
trzech przedstawicieli. Podobnie, jak w ubiegłym sezonie zagrają na tym szczeblu
Naprzód Żernica i rezerwy
Jedności Przyszowice. Be-

W Wilczy mogą mówić o
wymarzonej inauguracji, natomiast drugi nasz przedstawiciel na tym szczeblu - Tempo Paniówki - na pierwsze
punkty musi jeszcze zaczekać. Oby tylko do najbliższej
kolejki.

TERMINARZ RUNDY JESIENNEJ

PiSk

1. Wilki
2. Zuch
3. Mokre
4. Rachowice
5. Energetyk II
6. Buk
7. Wawel
8. Nędza
9. Zamkowiec
10. Urania
11. Kończyce
12. Tempo
13. Łabędy
14. Czarni
15. Wyzwolenie
16. Orzesze

1. KOLEJKA

3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Nienaganny
tryb życia Piotra
Gierczaka
pozwala mu
czerpać radość
z gry nawet
mając 38
lat. Jednym
słowem, wzór
dla młodych
piłkarzy

17 sierpnia
Stal Zabrze - Ruch Kozłów,
Gwiazda Chudów - Gwarek
Zabrze, MKS Zaborze - Carbo Gliwice, Zryw Radonia
- Orły Bojszów, Tęcza Wielowieś - Salveo Drama Kamieniec, Sokół Łany Wielkie
- Społem Zabrze, Naprzód
Żernica - Walka Zabrze,
Młodość Rudno - Jedność
32 II Przyszowice,

2. KOLEJKA

Pozdrowienia z Czech

20 sierpnia
Ruch - Jedność 32 II, Walka Młodość, Społem - Naprzód,
Drama - Sokół, Orły - Tęcza,
Carbo - Zryw, Gwarek - Zaborze, Stal - Gwiazda,

3. KOLEJKA

23 sierpnia
Gwiazda - Ruch, Zaborze Stal, Zryw - Gwarek, Tęcza Carbo, Sokół - Orły, Naprzód
- Drama, Młodość - Społem,
Jedność 32 II - Walka,

4. KOLEJKA

30 sierpnia
Ruch - Walka, Społem - Jedność 32 II, Młodość - Drama,
Orły - Naprzód, Carbo - Sokół, Gwarek - Tęcza, Stal
- Zryw, Gwiazda - Zaborze,

5. KOLEJKA
Do naszej redakcji dotarły pozdrowienia z obozu sportowego z
czeskiej miejscowości Komorni Lhotka, gdzie przebywali juniorzy
starsi i młodsi z Concordii Knurów.
Dziękujemy za pamięć i życzymy udanego sezonu.

foto-migawka
Foto: pryw. archiwum

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

4. LIGA, GRUPA I
16 sierpnia, godz. 17
Concordia Knurów - Fortuna Gliwice

4. LIGA, GRUPA II
16 sierpnia, godz. 17
Jedność Przyszowice - Krupiński Suszec

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA II
16 sierpnia, godz. 11
Urania Ruda Śląska - Wilki Wilcza
16 sierpnia, godz. 17
Tempo Paniówki - Energetyk ROW II Rybnik

Spotkanie z mistrzem świata

Byli piłkarze Concordii Knurów mieli okazję spotk
ać się z
Lukasem Podolskim, który w czasie brazylijskiego
Mundialu
zdobył z reprezentacją Niemiec tytuł mistrza świata
. Złoty
meda l mogli zawiesić na szyi Bronisław Siwiec (na
zdjęciu z
prawej), Janusz Bodzioch i Zenon Gałach. - To była
niezapomniana chwila - uśmiecha się Bronisław Siwiec
dodając, że
w towarzystw ie „Poldiego” knurowskie trio zobac
zyło mecz
Górnika Zabrze z Cracovią i spotkało się na grillu
.
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niaminkiem będzie z kolei
Gwiazda Chudów.
W porównaniu z poprzednimi rozgrywkami w gronie
tym nie ma zdegradowanego
Orła Stanica (Klasa „B” sezon
rozpocznie 23 sierpnia).

KLASA A
17 sierpnia, godz. 17
Gwiazda Chudów - Gwarek Zabrze
Naprzód Żernica - Walka Zabrze
Młodość Rudno - Jedność II Przyszowice
20 sierpnia, godz. 18
Ruch Kozłów - Jedność II Przyszowice
Społem Zabrze - Naprzód Żernica
Stal Zabrze - Gwiazda Chudów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

3 września
Zabor ze - Ruch, Zr y w Gwiazda, Tęcza - Stal, Sokół
- Gwarek, Naprzód - Carbo,
Młodość - Orły, Jedność 32
II - Drama, Walka - Społem,

6. KOLEJKA

6 września
Ruch - Społem, Walka - Drama, Orły - Jedność 32 II,
Carbo - Młodość, Gwarek Naprzód, Stal - Sokół, Gwiazda - Tęcza, Zaborze - Zryw,

7. KOLEJKA

13 września
Zryw - Ruch, Tęcza - Zabor ze, Sokó ł - Gwiazda,
Naprzód - Stal, Młodość
- Gwarek, Jedność 32 II Carbo, Walka - Orły, Społem
- Drama,

8. KOLEJKA

20 września
Ruch - Drama, Orły - Spo-

łem, Carbo - Walka, Gwarek Jedność 32 II, Stal - Młodość,
Gwiazda - Naprzód, Zaborze
- Sokół, Zryw - Tęcza,

9. KOLEJKA

27 września
Tęcza - Ruch, Sokół - Zryw,
Naprzód - Zaborze, Młodość - Gwiazda, Jedność
32 II - Stal, Walka - Gwarek,
Społem - Carbo, Drama Orły,

10. KOLEJKA

4 października
Ruch - Orły, Carbo - Drama,
Gwarek - Społem, Stal Walka, Gwiazda - Jedność
32 II, Zaborze - Młodość,
Zr yw - Naprzód, Tęcza Sokół,

11. KOLEJKA

11 października
Sokół - Ruch, Naprzód - Tęcza, Młodość - Zryw, Jedność 32 II - Zaborze, Walka
- Gwiazda, Społem - Stal,
Drama - Gwarek, Or ł y Carbo,

12. KOLEJKA

18 października
Ruch - Carbo, Gwarek - Orły,
Stal - Drama, Gwiazda Społem, Zaborze - Walka,
Zryw - Jedność 32 II, Tęcza
- Młodość, Sokół - Naprzód,

13. KOLEJKA

25 października
Naprzód - Ruch, Młodość
- Sokół, Jedność 32 II - Tęcza, Walka - Zryw, Społem
- Zaborze, Drama - Gwiazda, Or ł y - Stal, Carbo Gwarek,

14. KOLEJKA

2 listopada
Ruch - Gwarek, Stal - Carbo,
Gwiazda - Orły, Zaborze Drama, Zryw - Społem, Tęcza - Walka, Sokół - Jedność
32 II, Naprzód - Młodość,

15. KOLEJKA

8 listopada
Młodość - Ruch, Jedność 32
II - Naprzód, Walka - Sokół,
Społem - Tęcza, Drama Zryw, Orły - Zaborze, Carbo
- Gwiazda, Gwarek - Stal.

sprostowanie

Józef, a nie Jan

Przed tygodniem pisaliśmy, że z Paniówek dotarła
do nas smutna informacja
dotycząca śmierci Józefa Organiścioka. W tytule tej informacji błędnie podaliśmy

jednak imię wieloletniego
prezesa Tempa Paniówki.
Rodzinę Józefa Organiścioka oraz wszystkich zainteresowanych przepraszamy.
PiSk
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SZCZYGŁOWICE. ZIEMIA ICH NIE RAJCUJE, ZA TO WODA – CZUJĄ SIĘ W NIEJ JAK W RAJU...

Bajtle jak rybki

O chodzeniu jeszcze nawet nie pomyślą, ale do wody rwą się
ile wlezie. Nawet trzymiesięczne maluchy uczą się pływać
w szczygłowickim basenie

Zabawa w wodzie sprawia ogromną frajdę malcom i ich rodzicom

Kaja miała trzy miesiące. Bardzo
podobały się jej zajęcia, chętnie wchodziła do wody, bawiła się z dziećmi.
Nie było płaczu, tylko sama radość.
Pani Marta dostrzega jeszcze
jeden plus: -Myślę, że dzięki zajęciom
szybciej rozwija się motorycznie. Na

pewno zapiszemy się na jesienny kurs.
Kolejna edycja – pod hasłem:
„Hartujemy dzieciaki na zimę” –
startuje we wrześniu. Zainteresowani
uzyskają informacje telefonicznie
pod nr. 512 787 697.
Tekst: bs
Foto: arch. Aleksandra Surdel

Zajęcia trwają po pół godziny. – To bardzo rodzinne chwile – podkreślają uczestnicy kursu

Kurs nauki pływania dla niemowląt? A dlaczego nie... Nawet
trzymiesięczne niemowlaki – gdyby
umiały – podpisałyby się oburącz
pod takim pomysłem. O starszych,
do czterolatków włącznie, nie wspominając.
Takie właśnie zajęcia odbywają
się w basenie w Szczygłowicach.
Prowadzi je Aleksandra Surdel,
wykwalifikowana nauczycielka wychowania fizycznego i instruktorka
nauki pływania.
– Kursy pływania dla niemowląt
i dzieci do 4 roku życia odbywają się
w Gliwicach i Rybniku. Pomyślałam:
dlaczego nie u nas... Pracuję i uczę
w knurowskim liceum, lubię pracę
z dziećmi, więc dość łatwo i naturalnie pojawił się pomysł na zorganizowanie takiej formy rekreacji dla dzieci
– opowiada pani Aleksandra.
Odpowiednie szkolenia w zakresie pływania dla dzieci i niemowląt
w Krakowie, kurs niesienia pierwszej
pomocy – ułatwiły taką decyzję.
Udział w kursie oswaja z wodą.
To bardziej zabawa niż stricte nauka
pływania. Ma wiele zalet. Przyspiesza
rozwój motoryczny dzieci. Hartuje je,
dzięki czemu mniej chorują.
Co ciekawe, dla trzymiesięcznych
maluchów to idealne rozwiązanie.
Kontakt z wodą w tym wieku zachowuje naturalny instynkt życia płodowego, czyli umiejętność wstrzymywania oddechu pod wodą. To
ułatwia nurkowanie i nie powoduje
zachłystywania się wodą. Ta ogromnie przydatna umiejętność zanika –
jeśli nie jest podtrzymywana – około
szóstego miesiąca życia.
– Pierwszy wiosenny kurs trwał
od marca do czerwca. Zajęcia odbywały się w niedziele, trwały po pół
godziny – mówi pani Aleksandra.
– To były bardzo rodzinne trzydziestominutówki.
Większości dzieci woda sprawia
autentyczną frajdę. Tylko niektóre
na pierwszych zajęciach wzbraniają

się przed wejściem do basenu i popłakują. Gdy się przełamią, trudno
je potem wyciągnąć z wody.
– Z dziećmi pracuje się cudownie.
Chętnie się angażują, mają wiele
entuzjazmu. Szybko widać postępy
w rozwoju – mówi instruktorka.
Wiele zależy od rodziców. Spokój
jest na wagę złota.
– Gdy dziecko się zakrztusi i zobaczy w oczach rodziców przerażenie,
otrzymuje sygnał, że woda jest czymś
złym. Może mieć opory przed kolejnym wejściem do basen – wyjaśnia
pani Aleksandra. – Często to właśnie dorośli muszą przełamać opory
i otworzyć się na nowe doświadczenia. Dlatego też na kursie poznają
bezpieczne metody chwytania dzieci
i uczą się, jak postępować z dzieckiem,
by nie czuło lęku w wodzie.
Zajęcia są dostosowane do wieku
dzieci i podzielone na grupy. Mniejsze oswaja się z wodą i przygotowuje
do nurkowania, te starsze pracują
z deską i uczą się skoków do wody
w pływaczkach.
– Dzieci mają do dyspozycji w wodzie specjalne maty, deski, wiaderka,
konewki, dmuchane zabawki, zestaw
do minikoszykówki, tunele. Staram
się, aby zajęcia były ciekawe, wesołe i przebiegały w przyjemnej oraz
przyjaznej atmosferze – dodaje instruktorka.
Basen jest odpowiednio przystosowany dla najmłodszych, woda ma
temperaturę 30 stopni C, są dostępne
przewijaki. Wszystko po to, by udogodnić pobyt rodziców z maluchami
na basenie.
– Kurs jest też świetną okazją
oswojenia dzieci z wodą, zwłaszcza
przed wakacjami. Słyszy się wiele
o wypadkach, utonięciach, dlatego dobrze jest wyrobić w dzieciach
umiejętność bezpiecznego zachowania w wodzie – zauważa Aleksandra
Surdel.
Obecność na kursie może nie
sprawi, że dzieci będą od razu pływać

kraulem, ale na pewno będą dobrze
przygotowane do podjęcia nauki
pływania w wieku 6‒7 lat.
Córka Marty Grobosz wyniosła
z zajęć wiele dobrego.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni
z kursu – zapewnia pani Marta. –

Kilkumiesięczne niemowlaki mają wrodzoną umiejętność
wstrzymywania oddechu pod wodą. Niepodtrzymywana zanika,
gdy mają około pół roku

PILCHOWICE. VI BAZYLIADA

Święto konika polskiego
Ponoć konie są niebezpieczne z przodu, niebezpieczne z tyłu
i niewygodne w środku. – To niesprawiedliwa opinia – uważają
wielbiciele koni rasy konik polski, którzy po raz szósty zjechali
się do Pilchowic na Bazyliadę
„Bazyliadę” organizuje Hodowla
Zachowawcza Konika Polskiego „Bazylia” z Pilchowic, przy współudziale
Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni i Związku Hodowców
Koników Polskich.
HZKP „Bazylia” od lat zwiększa
populację koników polskich – „wnuków” dzikich tarpanów. Klacze pasą

się na pastwiskach w Górach Świętokrzyskich. Tam też przychodzą na
świat źrebięta.
– Po ukończeniu trzeciego roku
życia młode konie trafiają do ośrodka
w Pilchowicach, gdzie przygotowywane są do pracy w zaprzęgu oraz
pod siodłem – wyjaśniają pracownicy
„Bazylii”.

Aby rozsławiać rasę koników
polskich, HZKP od sześciu lat organizuje święto pod nazwą „Bazyliada”.
3 sierpnia konno i samochodami
przybyli do Pilchowic miłośnicy
koników. Jeźdźcy mogli sprawdzić
się na torze przeszkód i w polowych
próbach dzielności, a zaprzęgi ścigały
się z wiatrem. Dużo emocji wśród
pań wzbudził pokaz rycerski – prawie
prawdziwa walka o względy damy
oraz... wystawa myszy rasowych.
Gości pożegnał koncert muzyki
myśliwskiej.
Kilkuletnie konie przygotowywane są do pracy w zaprzęgu

jb, foto: Andrzej T. Knapik

