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Knurów

Knurów

Knurów

Zaplanowana Potrącona
akcja
Mieszkanie znajdujące się na
parterze w bloku przy Alei Piastów
wzięli sobie na cel złodzieje, którzy
26 stycznia wyruszyli na łowy. Nieznany sprawca (lub sprawcy) wypchnęli okno kuchenne i tak dostali
się do środka mieszkania. Ukradli:
telewizor marki Daewoo, dekoder
Cyfra Plus, sprzęt agd i biżuterię.
W sumie właściciele stracili podczas
włamania przedmioty o łącznej wartości około 2 tys. zł.

Justyna Walo

Knurów

Niszczą

Justyna Walo

Samochód pozostawiony na
ulicy, nawet jasno oświetlonej nie
zawsze jest bezpieczny. Zwłaszcza,
kiedy obierze go sobie na cel osoba,
która ma dojmującą potrzebę wyładowania agresji. 14 stycznia przy
ulicy Marynarzy nieznany sprawca
uszkodził samochód marki Hyundai
Getz. Efektem eskapady jest porysowana przednia szyba – właściciela
będzie to kosztowało ok. 800 zł.
23 stycznia podobna sytuacja
miała miejsce na ulicy Kapelanów
Wojskowych. Tym razem zniszczona
została tylna klapa Toyoty Yaris i
wycieraczka. Naprawa samochodu
to koszt około 500 zł.

Knurów

Kieszonkowcy

Regularnie, co tydzień na terenie targowiska miejskiego mają
miejsce drobne i większego kalibru
kradzieże kieszonkowe. Rano 17
stycznia mieszkance powiatu gliwickiego skradziono z torebki portfel i
dokumenty osobiste. Trwa ustalanie
strat.
Tydzień później, 24 stycznia
miała miejsce kolejna kradzież i
tym razem także zginął portfel z
dokumentami osobistymi i gotówką
(ok. 400 złotych). Radzimy uważać
na torebki.

Justyna Walo

Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza na dwuczęściowy koncert, który
połączy klasykę z nowoczesnością
oraz widzów w Polsce i Niemczech.
„Wieczór operowy”, który odbędzie
się jednocześnie na scenach w Gliwicach i Würzburgu, zaplanowano
na 16 lutego na godz. 19.00.
W pierwszej (klasycznej) części
koncertu na scenie Gliwickiego Teatru Muzycznego zabrzmią najpiękniejsze arie, duety i partie chóralne
ze słynnych dzieł operowych, m.in.
Giuseppe Verdiego, Georgesa Bizeta,
Gioacchino Rossiniego w wykonaniu
solistów związanych z gliwickim
teatrem oraz gości z Niemiec. Śpiewakom towarzyszyć będzie chór i
orkiestra Gliwickiego Teatru Muzycznego pod dyrekcją Sławomira
Chrzanowskiego (dyrygenta i dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej).
Muzycy zagrają ponadto „Chaconne
in memoria del Giovanni Paolo II”
Krzysztofa Pendereckiego.
W drugiej części wieczoru będzie
można usłyszeć prawykonanie koncertowe scen z opery „Merlin” niemieckiego kompozytora Jürgena Schmitta.
Całość poprowadzi Regina Gowarzewska-Griessgraber. Ta prezentacja będzie
transmitowana na żywo do Niemiec.
Kompozycja będzie stanowić „tło” dla
spektaklu tanecznego pokazywanego
w tym samym czasie przez artystów
baletu Gliwickiego Teatru Muzycznego
na scenie w Würzburgu, gdzie gościem
specjalnym będzie Krzysztof Penderecki. Ceny biletów wahają się od 12 do
27 zł. Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu: 032 232 11 01.
5ak



Foto: M. Pięciak

Dwa koncerty
w jednym

Knurów

Sprzęt
wyszedł

Właściciele sklepu ze sprzętem
AGD RTV znajdującego się przy
ulicy Niepodległości mogą mówić o
złym początku roku. 19 stycznia do
sklepu włamali się nieznani sprawcy
i wynieśli sprzęt RTV na kwotę około
8 tys. złotych. Przy okazji włamania
zniszczeniu uległ także zestaw do odbioru telewizji satelitarnej, którego
wartość to ponad 2 tys. złotych. W
sumie sklep stracił jednej nocy ponad
10 tys. złotych.
Justyna Walo

Knurów

Słabszego?

Kolejną ofiarą pobicia padł ostatnio 15 – latek z Knurowa. Został
zaatakowany 17 stycznia, na klatce
schodowej bloku przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Napastnik był o ponad
pięć lat starszy od pobitego chłopca.
Piętnastolatek doznał obrażeń ciała,
ma stłuczony nos.

Justyna Walo

Gliwice

Koncert
Dwa
grupy
w dwa dni
Strangebrew

Foto: J. Walo

23 stycznia na parkingu przy
ulicy Kosmonautów nieznany sprawca por uszający się samochodem
nieustalonej marki potrącił 13 – letnią mieszkankę Knurowa. Sprawca uciekł z miejsca wypadku nie
udzielając poszkodowanej pomocy.
Dziewczynka odniosła obrażenia
ciała. Śledztwo w tej sprawie trwa.

Justyna Walo

Knurów

Ferie
w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2 w Knurowie zaprasza dzieci
do korzystania z niej podczas ferii.
Chodzi nie tylko o wypożyczanie
książek. W godzinach przedpołudniowych w bibliotece będą się odbywać zajęcia plastyczne, będzie można
również skorzystać z internetu. Czas
trwania zajęć jest przewidziany na
około 2-3 godziny.

5ak
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Kasa

Złodzieje, którzy 23 stycznia
ze sklepu przy ulicy Zwycięstwa
ukradli kasę fiskalną, mogą mówić
o prawdziwym szczęściu. Sama kasa
była warta około 3 tys. złotych, a jej
zawartość oszacowano na ... kolejne
4 tysiące. W sumie złodzieje wzbogacili się podczas jednego skoku o
prawie 7 tys. złotych.
Justyna Walo

www.karmel.pl
Gliwice

Darmowe
zwiedzanie

5ak

Keith Thompson i Patsy Gamble
wystąpią 31 stycznia (sobota) o godz.
18.00 w knurowskim Kinie „Casino”.
Keith Thompson to jeden z najlepszych gitarzystów i wokalistów blues-rockowych w Wielkiej Brytanii.
Jego grę usłyszeć można na kilkudziesięciu albumach różnych artystów, w wielu filmach i programach
telewizyjnych. Ma na swoim koncie
współpracę m.in. z: Spooky Tooth,
Steve Winwood, Ruby Turner.
Patsy Gamble to saksofonistka
z wieloletnim stażem scenicznym,
występowała w wielu krajach świata.
Pracuje m in. dla Roda Stewarda,
Eugene „Hideaway” Bridgesa, Dolly
James, na stałe zaś z legendarnym
Mickiem Jaggerem z The Rolling
Stones. Na trasie koncertowej w Polsce, zespół wystąpi z cenioną polską
sekcją rytmiczną w składzie: Łukasz
Gorczyca - bas i Tomek Dominik
– drums.
Przedsprzedaż biletów na koncert trwa do 30 stycznia (cena 20 zł).
W dniu koncertu (31 stycznia) cena
biletów wynosić będzie 30 zł.

Paniówki

MiNa

Muzeum w Gliwicach w czasie
ferii zimowych (w dniach od 26
stycznia do 6 lutego) udostępnia
bezpłatnie swoje oddziały dla dzieci
i młodzieży szkolnej. Chętni mogą
obejrzeć wystawy prezentowane w
Willi Caro, Zamku Piastowskim,
Oddziale Odlewnictwa Artystycznego oraz Muzeum Historii Radia i
Sztuki Mediów – RADIOSTACJA
GLIWICE. Zwiedzać można zarówno indywidualnie, jak i grupowo.
Więcej informacji pod numerem
telefonu 032 335 44 03.

Knurów

Strona krakowskiej prowincji
Karmelitów Bosych oferuje różnego rodzaju pomoc w rozwoju
duchowości. Oprócz zdjęć klasztoru, rezerwatu i okolicy zakonu
znajdziemy tu także jego historię,
informacje na temat działalności,
a nawet łamigłówki. Główną zaletą strony jest jednak możliwość
pobrania na swój komputer różnego rodzaju tekstów religijnych
i okołoreligijnych. Znajdziemy tu
między innymi teksty nowenn na
każdy dzień.
Justyna Walo

Pilchowice

O kapliczkach

Stowarzyszenie „PilchowiczaniePilchowiczanom” organizuje spotkanie zatytułowane „Kapliczki i krzyże
parafii pilchowickiej - świadectwo
historii i pobożności”. Spotkanie
odbędzie się w piątek, 30 stycznia
2009 r. w sali OSP w Pilchowicach.
Początek o godz.18. Członkowie Stowarzyszenia serdecznie zapraszają
wszystkich zainteresowanych.
oprac. MiNa

Pilchowice

Siatka

Siatka ogrodzeniowa o wartości ponad 450 złotych padła łupem
złodziei, którzy nocą, 21 stycznia
włamali się na teren działki przy ulicy Spółdzielczej. Czyżby właściciel
ogrodził swoją posesję także siatką, a
ta nie stawiła odpowiedniego oporu?
Justyna Walo

Taki jest bilans kradzieży samochodów z 23 i 24 stycznia. W ciągu
zaledwie dwóch dni dwaj właściciele
musieli pogodzić się ze stratą swoich
samochodów. 23 stycznia z parkingu przy ulicy Górniczej wyjechał i
do tej pory nie wrócił Citröen C3.
Właścicielka – mieszkanka powiatu
wodzisławskiego, wyceniła wartość
pojazdu na około 30 tys. złotych.
24 stycznia z niestrzeżonego
parkingu przy ul. Kosmonautów
skradziony został Hyundai Atos.
Jego wartość wyceniono na ok. 8 tys.
złotych. „Strzeżonego...”
Justyna Walo

Knurów

Niechciany
lokator?

Czyżby powodem, dla którego
nieznany sprawca uszkodził drzwi
wejściowe do mieszkania przy ulicy
Staszica, były animozje pomiędzy
nim a pozostałymi lokatorami? A
może ktoś próbował się włamać do
mieszkania, a drzwi stawiły mu bohaterski opór? Faktem jest, że naprawa szkód wyrządzonych 25 stycznia
przez agresywnego sprawcę będzie
właścicieli mieszkania kosztować
około 300 zł.

Justyna Walo

Gliwice

Korki w kinie

Dla gimnazjalistów, uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i maturzystów kino „Amok” przygotowało
ciekawą ofertę - „Filmowe korki z
epoki 2009”. Jest to pomysł na powtórkę materiału i uporządkowanie
sobie wiedzy np. przed maturą. Projekcje filmów poprzedzą wykłady
dra Ireneusza Gielaty i dra Ryszarda
Koziołka. Pomogą one uzupełnić,
uporządkować i utrwalić zdobywaną przez cały rok szkolny wiedzę,
pokażą, jak czytać teksty kultury.
W pierwszym tygodniu ferii odbyły
się już dwa spotkania, na chętnych
czekają jednak kolejne: 29 stycznia
– Człowiek i jego cień. Antynomie
baroku. Film „Dziewczyna z perłą”.
Na drugi tydzień ferii przewidziano: 2 lutego – Zaczarować świat na
nowo (po oświeceniu). Romantyczne
marzenia. Film „Zakochana Jane”,
3 lutego – Realizm, pozytywizm,
nowoczesność. Film „Aż poleje się
krew”, 4 lutego – Zmęczenie wolnością. Demokracja i jej wrogowie.
Film „Fala”, a 5 lutego – Awangarda
i ponowoczesność. Film „Parę osób,
mały czas”.
Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 10.00. Ceny biletów wynoszą: dla uczniów - 48 zł
(całość); 32 zł (tydzień I lub II);
pojedyncze spotkanie: 10 zł, ulgowe
- 64 zł (całość); 40 zł (tydzień I lub
II); pojedyncze spotkanie: 12 zł, normalne - 72 zł (całość), 48 zł (tydzień
I lub II); pojedyncze spotkanie: 14
zł. Więcej informacji pod numerem
telefonu: 032 238 25 01.
5ak
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Knurów. Prokuratura Okręgowa w Szpitalu Miejskim

Foto: Mirella Napolska

Dyrektor dementuje

Knurów

Kapcie, kapsle,
paragony...

W środę rano miasto obiegła plotka, że do Szpitala Miejskiego
wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z powodu
działalności korupcyjnej jednego z ordynatorów. – Nie ABW, a
Prokuratura Okręgowa z Katowic i w sprawie, która nie dotyczy
żadnego z naszych lekarzy, ani tym bardziej ordynatorów
– dementuje Michał Ekkert, dyrektor szpitala
W oficjalnym stanowisku dyrektor Ekkert poinformował PL, że
w środę Szpital Miejski odwiedzili
pracownicy biura ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury
Okręgowej w Katowicach. – Zwrócili się do nas z prośbą o udo-

stępnienie dokumentacji lekarskiej
jednego z pacjentów oraz wykazu
pacjentów hospitalizowanych na
jednym z oddziałów. Podkreślam,
że sprawa nie dotyczy żadnego z
lekarzy pracujących w Knurowie,
ani tym bardziej ordynatorów na-

szego szpitala. Jeden z nich został
poproszony o pomoc, bo pacjent,
którym zainteresowała się prokuratura, leżał na jego oddziale
– wyjaśnia Ekkert.
Dyrektor, ordynator oraz pracownicy działu statystycznego
przekazali prokuraturze dokumentację. – Mamy nadzieję, że w ten
sposób pomogliśmy prokuraturze
w cz ynnościach operacyjnych
– dodaje.
/pg/

Knurów

Zafundowali alarm

Mieszkanka bloku z naprzeciwka
ma widok z balkonu właśnie na budynek, którego otoczenie jest notorycznie zaśmiecane przez „nieznanych
sprawców”. Butelki, puszki, papier,
niedopałki. Jak twierdzi Czytelniczka, na tyłach budynku to amatorzy
mocnych trunków urządzili sobie
enklawę. – Piją, śmiecą, rozrzucają,
gdzie popadnie – skarży się kobieta.
– Dziwię się, że osoba sprzątająca
bank nie zajmuje się uporządkowaniem tego terenu. Właściciel budynku
powinien coś z tym zrobić. Przecież tu
zaraz obok jest ośrodek kuratorski.
Jak się spojrzy na te libacje, na butelki
na zapleczu tego budynku, to jaki to
jest przykład dla tych dzieci? – pyta
retorycznie mieszkanka pobliskiego
bloku.
- Rzeczywiście, jest to problem i
będzie on istniał, dopóki ludzie nie
poznają pojęcia „kultura osobista”
– potwierdza kierowniczka sklepu
spożywczego mieszczącego się
obok banku. – Zrzucanie winy na
nas czy na bank jest niesprawiedliwe. W miarę możliwości staramy
się, by był tu porządek, ale przecież
nikt nikogo nie będzie brał za rękę.
Sprzątając, znajdujemy tu różne
rzeczy, na przykład ostatnio po Syl-

westrze stare kapcie, często zdarzają się psie kupki. Nie posprzątaliśmy
jeszcze po ostatnich śniegach. Leżą
tu niedopałki, paragony, kapsle,
jest paskudnie. W sklepie stoi kosz,
więc kto chce wyrzucić paragon
czy papierek po lodach, nie ma
problemu.
Zgodnie z przepisami kosz
powinien stać również na zewnątrz
sklepu. Jak wyjaśnia pani kierownik, przez pewien czas kosza nie
było, bo poprzedni został skradziony. W zeszłym tygodniu, po
interwencji Straży Miejskiej, przed
sklepem pojawił się nowy kosz.
– Interweniowaliśmy w tej sprawie
23 stycznia, po sygnale mieszkanki
– informuje Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej w Knurowie.
– Rzeczywiście na tym obszarze
było dużo śmieci, ale po interwencji
to miejsce zostało uprzątnięte, nieporządek dotyczy raczej terenu za
pobliską hydrofornią. Wykonujemy
doraźne kontrole tego obszaru,
jednak prosiliśmy osobę, która zgłaszała nam problem, aby na gorąco
informowała nas o konkretnych
zajściach – dodaje komendant.

foto: Adam Kozak

Pisaliśmy już o sprawie notorycznie
zaśmiecanego terenu wokół budynku
przy ulicy Szpitalnej, w którym mieści
się m.in. oddział Banku Śląskiego i
sklep spożywczy. Problem nie został
zażegnany – dotarł do nas kolejny
sygnał w tej sprawie
Czasami ludzka niefrasobliwość może
stać się przyczyną prawdziwej tragedii.
Na szczęście istnieją także osoby
czujne i odpowiedzialne

Wiele razy zdarza się, że wychodząc z domu wracamy się jeszcze,
żeby sprawdzić, czy nie zostawiliśmy
przypadkiem włączonego żelazka
albo czegoś gotującego się na gazie. 21 stycznia knurowska Straż
Pożarna musiała interweniować w
bloku przy ulicy Ułanów 11 właśnie z powodu beztroski lokatorów
jednego z mieszkań. Jak informuje

Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie,
wszystkiemu winna nieostrożność.
- Użytkownik mieszkania spalił na
gazie mięso, zalał spaleniznę wodą,
otworzył okno i wyszedł z mieszkania. Powstały w ten sposób swąd
rozprzestrzenił się szybko na klatce
schodowej. Dziwny zapach zaniepokoił sąsiadów, a ci powiadomili Straż

Pożarną, która musiała sprawdzić
przyczynę zajścia. Teoretycznie nie
istniało zagrożenie dla lokatorów sąsiednich mieszkań, ale okazało się to
dopiero w trakcie naszej interwencji
- opowiada kapitan Gąsior.
Po całym zajściu z pewnością
pozostał wśród mieszkańców bloku
jakiś niesmak.
Justyna Walo

reklama

M. Napolska

reklama
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INFORMACJA
Informacja o zmianie czasu pracy Centrum Kultury w Knurowie
Na podstawie Zarządzenia Nr CK/0161/1/09 Dyrektora CENTRUM KULTURY w Knurowie z dnia 16 stycznia 2009 r. wprowadzono następujące godziny pracy CENTRUM KULTURY
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

- 7.30 - 15.30,
- 7.30 - 15.30,
- 7.30 - 17.30,
- 7.30 - 15.30,
- 7.30 - 13.30.

ogłoszenie płatne

INFORMACJA
Od 1 lutego 2009 r. zmieniają się godziny urzędowania
Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie w:
poniedziałki, wtorki i czwartki:
7.30 – 15.30
środy:
7.30 -17.30
piątki:
7.30 – 13.30

Krywałd. Historyczna kapliczka ma szansę na odnowę

Święta Barbara
odzyska blask?
Po renowacji kapliczki św. Jana Nepomucena
miasto chciałoby odnowić kolejną kapliczkę
- tym razem św. Barbary w Krywałdzie
Choć Knurów to nie Kraków, to
jednak są w mieście obiekty historyczne, które sporo znaczą dla lokalnego

W związku z powyższym kasa będzie czynna w:
poniedziałki
10.30 – 14.00
wtorki
10.30 – 14.00
środy
10.30 – 15.30
czwartki
10.30 – 14.00
piątki
kasa nieczynna

INFORMACJA

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta – Kierownika Urzędu Miasta Knurów Nr 2/OR/08 z dnia 16.01.2009 r. uprzejmie informuję, iż od
dnia 1.02.2009 r. Urząd Miasta Knurów czynny będzie w dniach:
poniedziałek: 			
730-1530,
wtorek: 				
730-1530,
środa: 				
730-1730,
czwartek: 			
730-1530,
piątek: 				
730-1330.
Godziny dyżurów Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta
Miasta Knurów nie ulegają zmianie. Mieszkańcy przyjmowani będą w
każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.30 w budynku Urzędu
Miasta Knurów przy ul. Ogana 5.
Ponadto zmianie ulegają godziny otwarcia kasy w budynku
Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 (parter, pokój nr 11), która będzie
czynna w dniach:
1) poniedziałek, wtorek, czwartek:
745-1530,
2) środa:
745-1730,
3) piątek:
745-1330.
SEKRETARZ MIASTA
                                                                           Anna Karwot
reklama

foto: Krzysztof Gołuch

INFORMACJA o zmianie czasu pracy
Urzędu Miasta Knurów

dziedzictwa kulturowego, a tym samym
zasługują na szczególną dbałość.
Wymagają one dużej troski, ponieważ znajdują się na
terenach silnego wpływu eksploatacji górniczej. Na ich nienajlepszy
stan wpływ też miało
wieloletnie, szkodliwe
działanie zanieczyszczonego powietrza. Nie
bez wpływu były również - liczone w latach
- zaniedbania w postępowaniu z obiektami o
cechach zabytkowych.
Kilka ostatnich lat
pokazało, że miasto zaczęło doceniać materialne dziedzictwo kulturowe. Przykładem może
być renowacja kapliczki
św. Jana Nepomucena
prz y ul. Dworcowej,
rekonstrukcja nieczynnego cmentarza przy ul.
Koziełka, odnowienie
pomnika powstańców
śląskich oraz remont
ratusza miejskiego.

Dla Przeglądu
Adam Rams,
prezydent Knurowa:
- Kaplica św. Barbary
pochodzi z 1887 r. i
ufundowana zosta ł a
pr zez panią Paulinę
G u t t l e r - ówczes n ą
właścicielkę prochowni w Krywałdzie. Jej intencją było wzmocnienie
życia duchowego katolickich robotników w związku z narastającym
materializmem, jako zagrożeniem dla
wartości chrześcijańskich. Niewątpliwie kaplica była ważnym obiektem
kultu religijnego naszych przodków,
dlatego chcemy ją odrestaurować,
by nabrała blasku i cieszyła następne
pokolenia.

Do ważnych obiektów historycznych z pewnością należy krywałdzka kapliczka św. Barbar y
usytuowana przy ul. Zwycięstwa,
w sąsiedztwie stadionu. Jak się
dowiedzieliśmy, miasto rozważa
możliwość przy wrócenia walorów architektonicznych kapliczki.
Miałoby to się odbyć poprzez jej
odnowę, w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Aby tak się stało, konieczne
jest jednak przejęcie przez gminę
obiektu wraz z działką, na której
kapliczka się znajduje. Aktualnie
właścicielem jest parafia pod wezwaniem św. Antoniego.
Przed kilkoma dniami prezydent miasta wystosował pismo do
ks. Marka Kamieńskiego z prośbą
o przeanalizowanie i rozważenie
możliwości nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Knurów
działki i kapliczki. Gdyby obydwie
strony - parafia i miasto - doszły
do porozumienia, nic nie stałoby na
przeszkodzie, by w budżecie Knurowa zarezerwować odpowiednie
fundusze na renowację kapliczki.
/bw/

Sygnały i opinie Czytelników

Ulica Mieszka I dwukierunkowa?
- Samochody wyjeżdżające z
terenu centrum handlowego „Planeta” przy ul. Mieszka I muszą
pokonać 300 metrowy, jednokierunkowy, dziurawy i wąski odcinek
drogi. Niektórzy, żeby uniknąć tego

stresu, ryzykują i jadą „pod prąd” w
kierunku ul. Kazimierza Wielkiego,
narażając się na interwencję policji.
A może dałoby się poszerzyć ten
około 40-metrowy odcinek jezdni i
umożliwić legalny przejazd w obu

kierunkach? Zyskaliby nie tylko
kierowcy, ale także mieszkańcy
ul. Mieszka I dzięki mniejszemu
nasileniu ruchu.
Knurowianin

- Szkoda, że wraz z upiększaniem Knurowa, nic nie dzieje się
z garażami, straszącymi od dziesiątek lat przemierzających ulicę
1 Maja. A może warto by dojść do
porozumienia ze współwłaścicielami i wystawić teren na przetarg?
Wyłoniony z przetargu przecież
mógłby nie tylko zaspokoić własne
interesy, ale w ramach warunków
przetargu postawić schludne lub
nawet podziemne garaże, wkomponowane w nową estet yczną
inwestycję. Miasto zyskałoby na
wyglądzie, a współwłaściciele
otrzymaliby nowe, niewymagające
ciągłego remontowania miejsca
dla swoich samochodów.
Mieszkaniec
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Straszydła przy ulicy
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aktualności
- Niespotykany widok! Właścicielka mieszkania poruszała się
pomiędzy kartonami i psimi odchodami. Wszędzie panował
nieznośny fetor – opisuje sytuację w mieszkaniu przy ul.
Ułanów inspektor Straży Miejskiej – Piotr Michałów. Od kilku lat
sąsiedzi knurowianki skarżą się, że uprzykrza im życie hodowlą
16 psów. Jeden z mieszkańców dodaje, że ostatnio za drzwiami
kobiety słychać było... kaczki
Knurów. Uciążliwa hodowla w dwupokojowym mieszkaniu

Mówi się, że pies jest najlepszym
przyjacielem człowieka. Dla mieszkańców klatki B bloku przy ul. Ułanów 9 te
urocze stworzenia stały się zmorą.
Zaczęło się niewinnie, od hodowli
kilku psów w szopie przy ul. Korfantego, na nieużytkach Kompanii Węglowej. – Sfora psów biegała samopas
po okolicy stanowiąc zagrożenie.
Szopę Kompania rozebrała, a właścicielka przeniosła się z hodowlą na
działkę. Po protestach działkowiczów
i prezesa psy znalazły schronienie w
mieszkaniu przy ul. Ułanów – wspomina Andrzej Daroń, komendant
Straży Miejskiej w Knurowie. Problem trzykrotnie poruszaliśmy na
naszych łamach sześć lat temu [PL nr
31, 32, 50/2003].

Psi pat

Cztery lata temu do drzwi właścicielki czworonogów zapukała
komisja złożona z przedstawicieli
m.in.: Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektora
Weterynarii, Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami, administracji
Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”, MOPS, Policji i Straży
Miejskiej. Kobieta hodowała pięć
psów i dwa koty, żadne ze zwierząt
nie było szczepione ani zarejestrowane, o zapłaconym podatku tym bardziej nie było mowy. Z pisma, jakie
sporządzono po wizycie wynika, że
w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt nie można na podstawie decyzji
prezydenta (podjętej z urzędu lub na
wniosek innych organów) czasowo
lub na stałe odebrać zwierząt ich
właścicielowi, gdyż są one zadbane.
W niedł ugim czasie kobieta
zmarła. Ponoć przed śmiercią namaściła córkę Krystynę na swojego
następcę. Dla mieszkańców klatki
rozpoczęła się gehenna...
- Powiadomione zostały wszystkie możliwe instytucje, od MOPS-u
po Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. W majestacie prawa pozostaje nam jedynie kierować pisma do
odpowiednich instytucji. Lokatorka
ma prawo do mieszkania, gdyż regularnie płaci czynsz. Wizje lokalne z
udziałem odpowiednich służb wykazywały, że psy mają dobre warunki i
koniec – mówi Eugenia Małachowska, zastępca prezesa Spółdzielni
Mieszkaniowej „Knurowianka”.

Od przybytku
głowa boli

Stajnia Augiasza

Piotr Michałów, inspektor Straży
Miejskiej asystował podczas jednej
z wizji w mieszkaniu w 2006 roku.
– To był straszny widok. W dwupokojowym mieszkaniu było mnóstwo
kartonów, jakichś rzeczy. Właścicielka gotowała w tym czasie jedzenie
dla czworonogów. Z mieszkania
wydobywał się nieznośny fetor. Nie
zauważyłem, żeby znajdowało się
tam posłanie tej kobiety. Dwa najbardziej agresywne psy były odgrodzone
w drugim pokoju. Pozostałe biegały
po całym mieszkaniu. Nie sposób
było je wszystkie zliczyć.
Z dokumentacji Straży Miejskiej
wynika, że Sanepid zwrócił jedynie
uwagę na uciążliwość zapachową,
lekarz weterynarii stwierdził, że psy są
prawidłowo odżywione, żyją w dobrych
warunkach, a jedynym zastrzeżeniem
są kołtuny na sierści, którą należy rozczesać i przystrzyc. Nie stwierdzono
znęcania się nad zwierzętami, nie było
też przesłanek do czasowego odebrania
psów właścicielce. Członkowie Zarządu
Wspólnoty dodają, że lekarz zdecydował się wtedy wejść do mieszkania, ale
obowiązkowo w masce.
Krystyna Dunajczyk, kierownik
higieny komunalnej Powiatowej
Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach doskonale pamięta
przypadek knurowianki. – To komisja zwołana przez zarządcę budynku
z udziałem weterynarza stwierdza,
czy psy znajdują się w odpowiednich
warunkach. Lokator może mieć tyle
psów, iloma potrafi się zająć. Nie
mamy podstaw, żeby interweniować
w tym przypadku. Nie mamy prawa
wejść do cudzego mieszkania. Chyba,
że w przypadku wystąpienia choroby
zakaźnej, ale i to dopiero po wydaniu
opinii przez lekarza weterynarii.
Na patową sytuację zwraca uwagę Ewa Stasiowska ze Spółdzielni
„Knurowianka”. – Jedynym wyjściem
dla lokatorów jest wystą pienie na
drogę cywilną. Rozmowy z panią
Krystyną kończą się fiaskiem. Jednym z jej argumentów jest przedśmiertna wola matki...

Wszyscy bezradni

Przez te wszystkie lata Zarząd
Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Ułanów 9 zebrał ogromną dokumentację. – Pierwsze pismo, w którym
zażądaliśmy usunięcia hodowli psów,
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napisaliśmy do SM „Knurowianka”
w sierpniu 2001 roku. Bardzo liczyliśmy na zainteresowanie władz miasta. Każdy jest bezradny. Mieszkańcy
tej klatki regularnie płacą czynsz i
nie mają żadnych praw! Ważniejsze
są prawa zwierząt… Aneksowaliśmy
regulamin porządku domowego o
zapis, że każdy właściciel ma prawo
do jednego psa i jednego kota w
mieszkaniu. Sąsiadka nic sobie z tego
nie robi - rozkłada ręce jeden z członków Zarządu. Mieszkaniec klatki B
opowiada o 5-letnim dziecku, które
zanim doszło na czwarte piętro zdążyło zwymiotować z powodu smrodu
panującego na klatce.
Pomieszczenie po suszarni, znajdujące się pod mieszkaniem pani
Krystyny, lokatorzy zaadaptowali
na miejsce zebrań. Na suficie widać
plamy po zaciekach. – Zdążyłam już
wywietrzyć, bo śmierdziało, malowaliśmy tu już trzy razy, wymieniliśmy
przegnitą od psiego moczu posadzkę.
Sąsiedzi z pierwszego piętra zdążyli
się już wyprowadzić, wynajmują
mieszkanie innym, ale i ci mają
dość ujadania i tego smrodu. Na
balkon nie wychodzę, bo śmierdzi.
Dezynfekowaliśmy klatkę schodową
i piwnicę, bo była plaga pcheł. Boimy się zadłużenia tego mieszkania i
sytuacji, kiedy po eksmisji sąsiadki
nikt nie będzie chciał się tam wprowadzić. Mieszkanie jest przesiąknięte
psim moczem i odchodami…
Członkowie Zarządu są zmęczeni sytuacją. Nie są wstanie wymienić
instytucji, której problemu by nie
zgłosili. – MOPS, Sanepid, Towarzystwo Przyjaciół nad Zwierzętami,
Policja, Straż Miejska… Wszędzie
słyszymy, że powinniśmy sprawę
rozwiązać sądownie. W listopadzie
ubiegłego roku odbyło się postępowanie spadkowe, bo mieszkanie nie
miało właściciela. Dopiero teraz
możemy na zebraniu podjąć uchwałę o licytacji mieszkania, zgodnie z
art. 16 ustawy o własności lokali i
wnioskować o eksmisję sąsiadki i
jej psów.
Firmy zajmujące się przeglądem
instalacji w bloku notorycznie odmawiają przeprowadzenia kontroli w
mieszkaniu pani Krystyny. – Jeden z
pracowników, który robił taki przegląd opowiadał, że drzwi otworzyła
mu kobieta w gumowcach, która

stała w psich odchodach! Cały czas
zwracamy uwagę na fakt, że sąsiadka
może kiedyś stać się ofiarą miłości
do psów. Nie daj Boże coś jej się stanie, zasłabnie, straci przytomność...
Pieski gotowe są ją wtedy zagryźć..
– nie kryją obaw członkowie Zarządu Wspólnoty.

Kaczki do kompletu

Lokatorzy klatki B ostatnio
słyszą zza drzwi pani Krystyny odgłosy... kaczek.
Dwa miesiące temu w jednym z
mieszkań administrowanych przez
Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową kobieta hodowała dwie kury, kaczkę i gęś.
Lech Apryasz, członek zarządu
LWSM przyznaje, że problem udało
się rozwiązać. – Przeprowadzaliśmy
kontrolę w domu tej pani i nie stwierdziliśmy w nim drobnego inwentarza.
Ponoć kaczkę komuś oddała...
Dowiedzieliśmy się, że ta lokatorka jest... siostrą pani Krystyny.

Weselej jest w domu

Panią Krystynę zastaliśmy pod
blokiem. Stała z wiadrem pełnym
organicznych odpadków. W jednej
dłoni trzymała puszkę po karmie dla
psów. Niepozorna. Niepokój budzi
ślimacząca się rana przy lewym oku,
zabezpieczona wacikiem.
– To nie jest hodowla. Mam te pieski po pewnej starszej pani. 50 ich było
z początku. Nie znam się na rasach, ale
mam ich teraz 16, w tym dwa międzynarodowe! – chwali się kobieta.
Ilość psów potwierdza kontrola
Straży Miejskiej z listopada ubiegłego roku. Okazało się wtedy, że tylko
dwa są zaszczepione.
Z niedowierzaniem wypytujemy
panią Krystynę o jej hobby. – Zaczęło
się od suczki, nie mam takiej metody
na krzyżowanie piesków, nie jestem
lekarzem i nie wiem, kiedy mają
cieczkę. One się po prostu rodzą.
Bardzo dobrze się mają. Chwalę
sobie, lepiej niż z człowiekiem. Psy
nie przeklinają, nie zadają dziwnych
pytań, są spokojne. Wystarczy nakarmić. Przytrafiło się, to trzymam. To
są pieski z odrzutu, które mogłabym
oddać do schroniska, ale po co?
Skoro sama się nimi dobrze opiekuję
– mówi z przekonaniem.

Na pytanie, co stało się z resztą
psów z gromady liczącej 50 sztuk,
pani Krystyna odpowiada, że „poszły do piachu”. – Ich życie jest
bardzo krótkie. W zeszłym roku 10
piesków pochowałam, bo zachorowały. Nie wiedziałam, co się dzieje!
Podawałam im Biseptol. Zrobiły się
zimne jak głazy, zaczęły krwawić
z odbytów i sromów, nie było innej
rady – mówi ze smutkiem.
Knurowianka nie wyprowadza
całej szesnastki na spacery. Zapewnia, że cztery psy wychodzą
na podwórko. Reszta w razie potrzeby wychodzi na balkon i tam
się załatwia. – Weselej jest w domu,
wszystkie pokoje są dla nich, gdzie
chcą, wchodzą. Psy są tak zużyte
i wyniszczone, że pozostał im już
tylko uśmiech. Pieniędzy na nie mi
nie szkoda. Mama zostawiła przed
śmiercią, to z nich korzystam. Kupuję
środki dezynfekujące, jedzenie...Nie
myślę ich sterylizować, bo słyszałam
od weterynarza, że sterylizacja jest
bolesna. Chciałabym, żeby już się
więcej nie rozmnażały.

Nie mogę być inna!

Pani Krystyna przyznaje, że
nigdy nie lubiła zwierząt. Dopiero
na prośbę starszej osoby, jak później
przyznaje, matki, zgodziła się podjąć
wyzwanie.
– Mama zawsze mówiła: ty nie
wiesz, jak trzeba żyć. Jak ja umrę,
poznasz ludzi, nauczysz się pracy.
30 lat pracowałam, ale dopiero teraz
wiem, co mama miała na myśli. Jakby
psy się zgubiły, zaczęłabym nową
hodowlę. Nie mogę być inna! – mówi
pani Krystyna.
Kiedy wspominamy o sąsiadach
i ich pretensjach kobieta posępnieje.
– Z nimi w ogóle nie żyję, unikam
takich rzeczy. Wiem, że piszą do sądu
i w lutym będę mieć rozprawę. Ale ja
zapłacę te 200 zł i obiecuję wszystkie
psy zaszczepić.
Na pytanie, czy oprócz psów ma
w domu jeszcze jakieś zwierzęta, odpowiada, że dwie kaczki. –Kaczora
dostałam od siostry, a kaczka jest
ode mnie. Wyjadają resztki. Żyją z
psami, bardzo się lubią. Gdyby psy
mogły mówić, pewnie podziękowałyby swojemu gospodarzowi za
opiekę – uśmiecha się knurowianka
i przeprasza za kłopot.
Straż Miejska skierowała wniosek do Sądu Rejonowego w Gliwicach o ukaranie pani Krystyny za
brak aktualnych szczepień jej podopiecznych.
Paweł Gradek



rozmaitości
Paniówki
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Rodzina papieża

Przedstawiciele 18 śląskich szkół spotkali
się w Paniówkach na III Zjeździe Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II
wspominał swoje ostatnie spotkanie z
Janem Pawłem II, które miało miejsce
dokładnie cztery lata wcześniej – 13
stycznia 2005 roku. Po nabożeństwie
wszyscy doskonale się bawili na koncercie Magdy Anioł. Potem przyszedł
czas na program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły w
Paniówkach. Dzieci zaprezentowały
inscenizację przywołującą wizyty
papieża na śląskiej ziemi. Uczestnicy
zjazdu zwiedzili też wystawę pamiątek związanych z Janem Pawłem II,
jakimi dysponuje szkoła.
- Wszystko to odbyło się z inicjatywy naszej pani dyrektor Eweliny
Sitko – mówi Mariola Barczewska,
nauczycielka w szkole w Paniówkach. – To ona podczas zeszłorocznego zjazdu zadeklarowała
chęć zorganizowania kolejnego
spotkania. Jednak przedsięwzięcie
było tak duże, że właściwie każdy z
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W tych corocznych spotkaniach
uczestniczą zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja i licea z terenu
archidiecezji śląskiej. Wszystkie
łączy wspólny patron – papież Jan
Paweł II. Gospodarzem tegorocznego zjazdu była Szkoła Podstawowa
w Paniówkach. Zjechali się do niej
nauczyciele i poczty sztandarowe z
17 szkół. Jak co roku na spotkanie
przybył abp Damian Zimoń, wśród
gości byli: wójt Gierałtowic Joachim
Bargiel, przedstawiciele Kuratorium
Oświaty, sołtys Paniówek - Małgorzata Domin i proboszcz tutejszej parafii - ks. Michał Woliński. W sumie
szkoła gościła około 130 osób. Przybywających witały dźwięki orkiestry
dętej KWK „Makoszowy”. Spotkanie
rozpoczęło się nabożeństwem, które
ze względu na remont kościoła w
Paniówkach odbyło się w sali szkoły.
Podczas homilii arcybiskup Zimoń

Dzieci przedstawiły inscenizację utrzymaną w śląskich
klimatach
nekrolog

Redaktorowi Naczelnemu Przeglądu Lokalnego

Bogusławowi Wilkowi
oraz jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Teściowej
składają koledzy i koleżanki
z Redakcji i Centrum Kultury


Jak co roku na spotkanie przybył abp Damian Zimoń

nauczycieli był zaangażowany w jego
organizację.
W spotkaniu uczestniczyła również Barbara Han k us, dyrektor
Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II w Knurowie. – Po raz pierwszy brałam udział w takim zjeździe,

bardzo sympatyczna uroczystość
– dzieli się wrażeniami dyrektor
Hankus. – Było bardzo elegancko,
a przy tym bez pompatyczności. Dotychczas nie mieliśmy okazji wstąpić
do Rodziny, ale na pewno będę odpowiadała na zaproszenia do kolejnych
kontaktów.

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II
działa od kilku lat, wspierana przez
abpa Damiana Zimonia, jednak
dotąd jej istnienie było nieoficjalne. Podczas zjazdu w Paniówkach
poproszono arcybiskupa o formalne
utworzenie komórki Rodziny Szkół i
wyznaczenie jej duszpasterza.
MiNa

Knurów. Czterdzieści lat minęło…

Musimy zbierać, by coś
po nas zostało

Górnictwo to ulubiony temat filatelistów. - Poza papieżem jeszcze
chyba tylko motyw kobiety mógłby z nim konkurować – mówił Alojzy
Waler, prezes Zarządu Oddziału Polskiego Związku Filatelistów Rybnik
podczas spotkania z okazji 40-lecia Klubu Filatelistów Tematyków o
Zainteresowaniach Górniczych „Kopasyny”

W zeszły piątek członkowie „Ko- jest nam wsparcie władz terenowych. cztery odsłony. Po raz czwarty została
pasynów” i zaproszeni goście święto- Bez tego wsparcia ta mała kultura uruchomiona w listopadzie ubiegłego
roku dla upamiętnienia 100. rocznicy
wali 40-lecie istnienia Klubu. I choć zanika.
Klub liczy obecnie 25 członków obecności wizerunku św. Barbary w
„Kopasyny” wywodzą się z Kielc,
a od trzydziestu lat ich centrala jest mieszkających nie tylko na Śląsku, KWK „Knurów”, 90. rocznicy emisji
w Rybniku, to jubileusz obchodzili ale także w Toruniu czy Krakowie. Od pierwszych monet w mieście oraz 40.
z Knurowie. – Dlaczego tutaj? Bo lat organizują oni wystawy, inicjują rocznicy istnienia „Kopasynów”.
Podczas piątkowego spotkania
Knurów jest bazą, która ma ogromne działania wydawnicze, spotykają się
można było obejrzeć między
tradycje górnicze – tłuinnymi wyjątkowe znaczki,
maczył podczas spotkania
które zadowolą zarówno
prezes Waler. Spotkanie
filatelistów, jak i numizmaodbyło się w Klubie Gama,
tyków. Są wynikiem połąpodobnie jak otwarta w
czenia klasycznego znaczka
listopadzie wystawa filaz techniką wybijania motelistyczna, która zaponet, mają wyraźną fakturę i
czątkowała rocznicowe
okrągły kształt. Powstały w
świętowanie.
efekcie przyjaźni „KopasyNazwa „Kopasyny”
nów” z Januszem Ćwiertnią,
pochodzi od słowa „kopaopolskim mincerzem.
sy” – tak niegdyś określano
– Któregoś dnia dostałem
narzędzia używane przez
od prezesa Walera sitodruk z
pierwszych górników w
papieżem i nie dawało mi to
kraju Wiślan. Pierwotnie
spokoju – opowiada Ćwiertsporządzano je z rogów
nia. – Przez całą drogę do
jelenich. – Kopasyny to
Opola myślałem, jak tu ponajprawdziwsi górnicy, Jednym z wyróżnionych przez Klub
łączyć obie techniki.
pracujący pod ziemią , „Kopasyny” był Janusz Ćwiertnia (z prawej)
Niet y powe z nacz k i
podczas gdy gwarkowie to
kadra kierownicza, ci, którzy gwa- i dzielą pomysłami. To dzięki Klu- przedstawiają wizerunek świętej
rzyli – wyjaśnia Bogusław Szyguła, bowi „Kopasyny” zorganizowano w Barbary. Są unikatowe, zostały wyKnurowie w 1993 roku III Krajową dane zaledwie dwa złote i kilkanaście
kustosz knurowskiej Izby Pamięci.
- Musimy zbierać, bo inaczej co Wystawę Filatelistyczną, w ramach srebrnych. Dwa z nich, wystawione
zostawilibyśmy po sobie – tłumaczył której uruchomiono – po raz pierw- na internetowej aukcji, wsparły tegopasję filatelistyczną Alojzy Waler. szy w Polsce – podziemny „przewóz roczną Wielką Orkiestrę Świątecznej
– Ważne, byśmy umieli zaszczepiać szybowy”. Od tej pory działalność Pomocy.
Tekst i foto: M. Napolska
naszą pasję młodzieży. Potrzebne Poczty Szybowej miała w Knurowie
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Knurów

(Nie)wielka
pomoc potrzebna

Knurów. Budowa świetlicy przy ul. Koziełka idzie pełną parą

Nowocześnie i
jeszcze w tym roku

Zbliża się pora rozliczeń podatkowych. Ta monotonna
czynność, jaką jest wypełnianie druków, może jednak
przynieść także pewne korzyści. Niewielkim wysiłkiem
można przekazać 1 procent swojego podatku na
szczytny cel – na pomoc ośmioletniemu Dawidowi
Kilianowi

Foto: arch. państwa Kilianów

Po budynku klasztoru
Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek nie ma już
śladu. Z placu budowy
wyłania się szkielet
zabudowy świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej.
– Jest szansa, że prace
zakończą się w pierwszej
połowie tego roku
– powiedział jeden z
robotników

W ósmym miesiącu u chłopca kosztownych, udało się także obniwykryto zespół Westa, czyli nie- żyć ilość napadów padaczkowych
mowlęcą encefalopatię padaczko- (z dwustu do pięćdziesięciu na
wą z hipsarytmią. Przypadłość ta dzień).
charakteryzuje się tzw. „napadami
Dzięki dalszemu leczeniu i pozgięciowymi”, zaha- Pomóżmy Dawidowi prze- mocy być może Damowaniem rozwoju znaczając pieniądze na widowi uda się kiedyś
p s y c h o r u c h o w e g o jego rehabilitację:
rozpocząć samodzieloraz hipsor y t micz- Fundacja Dzieciom „Zdą- ne życie. Nim jednak
żyć z pomocą”
nym zapisem EEG. 01-685 Warszawa ul. Ło- to się stanie, chłopiec
Początkowo lekarze miańska 5
pot rzebuje jeszcze
wróżyli chłopcu, iż Ty tu łem: darowizna na wsparcia. Fundacja
będzie przykuty do rehabilitację i leczenie Da- Dzieciom „ Zdążyć
łóżka do końca życia. wida Rafała Kiliana - 2944 z pomocą” pomaga
41 1240 1037 1111 0010
Rodzice Dawida jed- 1321 9362 – numer konta rodzinie Kilianów w
nak nie poddali się i fundacji.
opłaceniu kosztowneopłacili mu rehabilitago leczenia. Rodzice
cję, której efekty pozwoliły chłopcu Dawida proszą o pomoc, czyli o
początkowo na siedzenie, a przed przekazywanie 1 procenta swojego
czwartym rokiem życia na chodze- podatku na konto fundacji.
Monika Pięciak
nie. Przy pomocy leków, niestety
reklama
ogłoszenie

INFORMACJA
Na podstawie Zarządzenia Nr 01610/01/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Knurowie z dnia 19.01.2009 r.

uprzejmie informujemy, iż od miesiąca lutego 2009 r.
tut. Ośrodek czynny będzie w dniach:

poniedziałek
7.30 - 15.30
wtorek 		
7.30 - 15.30
środa 		
7.30 - 17.30
czwartek 		
7.30 - 15.30
piątek 		
7.30 - 13.30
Godziny otwarcia Ośrodka Wsparcia w Knurowie, przy ul. 1 Maja 45
nie ulegną zmianie:
od poniedziałku do piątku
7.00 - 18.00
sobota			
7.00 - 15.00
Zmianie ulegają również godziny otwarcia kasy w budynku MOPS,
przy ul. Ks. A. Koziełka 2:
poniedziałek
11.00 - 15.00
wtorek 		
11.00 - 15.00
środa 		
11.00 - 16.30
czwartek 		
11.00 - 15.00
piątek 		
10.00 - 12.30
					
Dyrektor MOPS
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Małgorzata Cisek-Sopel

Sprawa rozbiórki starego klasztoru u zbiegu ulic Koziełka i Klasztornej wzbudziła wśród knurowian
ogromne kontrowersje. Przeciwnicy
zbierali podpisy pod petycją, której
kopia trafiła także do naszej redakcji.
Zwolennicy argumentowali rozbiórkę
złym stanem technicznym budynku.
Jeden z robotników pracujących przy
rozbiórce zwrócił uwagę na pozornie
dobry stan elewacji klasztoru. To,
co można było zobaczyć w środku,
wykluczało adaptację budynku na
świetlicę.
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek wystosowało 30 lipca ubiegłego roku pismo do starostwa o
pozwolenie na rozbiórkę zabudowań.
Starostwo rozesłało w tej sprawie
wymagane zawiadomienia. Jedno
z nich trafiło do Śląskiego Konserwatora Zabytków. Konserwator nie
odpowiedział na pismo starostwa
w wymaganym terminie 30 dni, w
konsekwencji czego zapadła decyzja
o rozbiórce klasztoru. 23 października Zgromadzenie złożyło wniosek o
rozbudowę budynku o część mieszkalną oraz pomieszczenia placówki
opiekuńczo-wychowawczej wsparcia
dziennego dla dzieci.
Siostry argumentowały tę ciężką
dla nich decyzję szeregiem wymogów, jakie niemożliwe byłyby do
spełnienia przy adaptacji zrujnowanego budynku na świetlicę.
Przy ul. Koziełka praca wre.
Nad budową góruje potężny żuraw, a
robotnicy uwijają się jak w ukropie.
Widać już zarys świetlicy i pomieszczeń mieszkalnych. Jak udało nam
się dowiedzieć, budynek będzie
nowoczesny i funkcjonalny, a służyć
dzieciom będzie najprawdopodobniej
już w pierwszej połowie tego roku.

Tekst i foto: Paweł Gradek



rozmaitości
Gierałtowice. 75-lecie Szkoły Podstawowej i 10-lecie Gimnazjum

Sto lat szkołom!

Uroczystość zainaugorowała msza święta

Foto: Adam Denek

Jubileusze były okazją do spotkania po latach

Ubiegły piątek zapisał się w historii obu szkół jako dzień szczególny. Mury placówek po wielu latach
nieobecności przekroczyli absolwenci, dyrektorzy i nauczyciele...
Wcześniej wszyscy wzięli udział
w uroczystym nabożeństwie, koncelebrowanym przez księży uczących
w obu szkołach. Po nim przyszedł
czas na pow rót do przeszłości.
Wszystko za sprawą okolicznościowych folderów i materiałów, zawierających archiwalne zdjęcia, wywiady z ludźmi tworzącymi klimat
szkół. – Zaproszenia wysyłaliśmy w
połowie grudnia. Wielu starszych
nauczycieli chętnie wzięło udział
w naszych obchodach. Nawzajem
informowali się o szczegółach spotkania, o zmianach swoich adresów.
W ostatniej chwili jednemu z nich
odwołano samolot, którym miał
przylecieć z Niemiec. Absolwentów
było jakby mniej – opowiada Helena
Serwatka, dyrektor Gimnazjum w
Gierałtowicach.
reklama



Na potrzeby spotkania stworzono
w salach lekcyjnych małe kawiarenki, gdzie po wielu latach odżywały
szkolne wspomnienia. Specjalnie
na okazję święta obu szkół Poczta
Polska wydała okolicznościowy
datownik, którym opatrywała kartki
na jednym ze stanowisk.
- To była niepowtarzalna uroczystość. Taka sentymentalna podróż,
także i dla mnie. Z podstawówką jestem szczególnie związana, ponieważ
30 lat temu stałam się jej absolwentką, 10 lat temu powróciłam do niej
już jako nauczyciel. Od siedmiu lat
jestem dyrektorem tej szkoły. Miałam
okazję spotkać swoich nauczycieli,
byłych dyrektorów placówki. Nasłuchałam się tylu miłych słów, że
starczy mi na kolejne 10 lat – śmieje
się Urszula Szymik-Smolnik, dyrektor szkoły, dumna z programu
ar tystycznego, przygotowanego
przez uczniów.
W obchodach wzięli udział także
m.in. Krystyna Szumilas, wicemi-

nister edukacji, Michał Nieszporek,
starosta gliwicki i Joachim Bargiel,
wójt Gierałtowic, Piotr Szołtysek,
przewodniczący Rady Gminy oraz
przyjaciele i sponsorzy szkoły. Dzięki tym ostatnim udało się wydać
mnóstwo interesujących publikacji,
opiewających historię szkoły.
Jubileusze to okazje do podsumowań i o ile podstawówka liczy
sobie 75 lat, to ostatnie sześć lat zadecydowało o ostatecznym kształcie
szkoły. Dobudowano salę gimna-

Foto: Adam Denek

Każda okazja do świętowania jest dobra, jednak na te specjalne
czeka się 75 lat, jak w przypadku Szkoły Podstawowej. O
wyjątkowości jubileuszu świadczy fakt, że solenizantów było
dwóch – 10 lat świętowało gierałtowickie Gimnazjum

styczną ze ścianką wspinaczkową,
powstały nowoczesne boiska. Szkoła
kształci obecnie 271 uczniów. Nie
gorsze jest gimnazjum, które może
pochwalić się nowymi pracowniami
komputerowymi, nieźle zaopatrzoną
biblioteką, a także sukcesami swoich

wychowanków. W siedmiu oddziałach szkoli się 139 uczniów.
- Życzyłabym sobie na dalsze
lata, aby nasza szkoła rozwijała się w
tempie proporcjonalnym do rozwoju
Europy – dodaje Helena Serwatka.
Paweł Gradek

Knurów. To się wydaje

Muzyczna kultura miasta

Knurowscy artyści doczekali się
płyty! Nakładem Centrum Kultury
wydano krążek, na którym zaśpiewali ci, którzy bezsprzecznie kojarzą się z knurowską
kulturą
mu z yczną.
Pomys ł o d awc ą
p r z e d s ię wzięcia jest
Mariusz
Kowalczyk,
zastępca dyrektora Centrum Kultury. Jak przyznaje, dorobek knurowskich solistów
i zespołów jest
na tyle wdzięcznym materiałem,
że trzeba go było wreszcie nagrać.
– Klucz, według którego dobieraliśmy wykonawców na pierwszą
płytę zakładał pominięcie zespołów
rockowych, gdyż te znajdą się na

drugiej płycie – planujemy ją wydać
z okazji urodzin miasta – tłumaczy
Kowalczyk.
Krążek zost ał w yd a ny
dzięki wsparciu
f i n a n s ow y m
Urzędu Miasta Knurów w
wysokości 10
tys. zł. – Jest
to doskonał y materia ł
promocyjny
zarówno
dla naszego
miasta, jak
i samych
a r t y s t ó w.
Z wieloma
ośrodkami kulturalnymi prowadzimy wymiany artystyczne, teraz będzie to łatwiejsze
dzięki tej płycie – mówi z przekonaniem Mariusz Kowalczyk.
Zebranie materiałów, nagrania,
mastering, opracowanie graficzne
trwało pół roku. Gotowy produkt to

składanka przebojów m.in. Michała Gasza, Adama Sobierajskiego,
Soni Godoj, Wrazidloków, Calvi
Cantores...
Płyta w nakładzie tysiąca egzemplarzy będzie materiałem promującym Knurów. Nie trafi do
sprzedaży. Część nakładu trafi do
artystów, ośrodków kulturalnych,
część będzie w dyspozycji Centrum
Kultury i Urządu Miasta.
Na rok 2010 Mariusz Kowalczyk planuje przygotować płytę,
prezentującą knurowskie zespoły
taneczne. Multimedialna składanka ma szansę stać się wydawniczym hitem.
/pg/

Dla naszych Czytelników
mamy 10 egzemplarzy
płyty. Trafią one do tych,
którzy jako pierwsi odwiedzą redakcję Przeglądu Lokalnego w czwartek (29 stycznia).

reklama własna wydawcy
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Knurów. Wernisaż wystawy Andrzeja Wilczka

Fotomanipulacje

Jakie są skutki zamiany kredek i farb na komputer PC? Pewnie żadne, o ile w
wyposażeniu znajdzie się program do obróbki grafiki. Dowód? Zdjęcia i grafiki
autorstwa Andrzeja Wilczka, które zaprezentowano w Klubie Kultury Lokalnej
„Sztukateria”

Jedna
z prac
Andrzeja
Wilczka
wystawiona
w
„Sztukaterii”

Goście „Sztukaterii” nie mogli
wyjść z podziwu
Wystawę grafik
komputerowych i zdjęć
Andrzeja Wilczka otworzyła
Justyna Kosik

filozofię. Dominują tu formy chemiczne i organiczne, co wskazuje na
zainteresowania Andrzeja chemią.
Lubię takie eksperymenty. Grafika
komputerowa pozbawiona jest
śladów pędzla na płótnie, ale daje
sporo innych możliwości. Cieszę się,
że ma takie hobby – nie szczędziła
dobrych słów nauczycielka.
Wystawę Andrzeja Wilczka
będzie można podziwiać w „Sztukaterii” od 9 do 13 lutego w godz.
15-18.

na komentowanie mieli jedynie
internauci. Była to jednak krytyka
nieszczera i uzależniona od treści
komentarzy zwrotnych.
Urszula Kędzior, nauczycielka
plastyki z knurowskiego ogólniaka
nie kryła zaskoczenia talentem swojego byłego ucznia. – Przypomina
mi to malarstwo Salvadora Dali.
To dobra inspiracja, bo ma głęboką

reklama własna wydawcy

Tekst i foto: Paweł Gradek

13 406 zł – tyle udało
się zebrać podczas
III Czerwonokrzyskiej
Charytatywnej Biesiady
Śląskiej, jaka odbyła
się w zeszły czwartek w
restauracji Protos
W biesiadzie, zorganizowanej
przez Zarząd Rejonowy PCK, uczestniczyło w tym roku około 250 osób.
Honorowy patronat nad imprezą objęli prezydent Knurowa Adam Rams
i wójt gminy Gierałtowice Joachim
Bargiel. Tradycyjnie już wielki
wkład organizacyjny wniosły kopalnie KWK „Szczygłowice” i KWK
„Knurów”. Na początek koncert
dało Trio Okazjonalne, zaś oprawę
muzyczną pozostałej części imprezy
zapewnił zespół Szczygłowice Band
pod kierownictwem Grzegorza Pakury ze znakomitymi muzykami w
składzie m.in. Jarosław Janik, Łukasz Sosna, Władysław Mąłdrzyk,
Sebastian Wieczorek. Biesiadę prowadzili Krzysztof Zaremba (Ślązak
Roku 1998, mieszkaniec Przyszowic)
i Zbigniew Cieślik z kabaretu Świr,
którzy niemal każdym zdaniem
wywoływali u publiczności salwy
śmiechu. Doskonały humor publiczności utrzymywał się dzięki śląskim
monologom pani Teresy Szulc. W
czasie zabawy prowadzono aukcję
charytatywną. Wśród licytowanych
przedmiotów, ofiarowanych przez
darczyńców, były między innymi
monety wybite z okazji 100-le-
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Knurów. III Czerwonokrzyska Biesiada Śląska

Zabawa z sercem

cia obecności wizerunku
świętej Barbar y w cechowni KWK Knurów,
obrazy, rzeźby z węgla,
zegar kominkowy, prace
fotograficzne. Najwyżej
z l icy t owa ny m p r z e d miotem okazał się obraz
ofiarowany przez Zarząd
Rejonowy PCK, przedstawiający dziecko pijące
mleko – został kupiony
za 4000 zł. Także para
monet ze świętą Barbarą
uzyskała wysoką cenę
– 2 600 zł. Miłą niespodziankę sprawili studenci
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, którzy zorganizowali kwestę i zakupili
sprzęt audiowizualny dla
dzieci ze świetlicy PCK.
Podczas biesiady rektor
UTW Ewa Jurczyga i An- Hojność ofiarodawców była wielka
drzej Kostrzewa oficjalnie przekazali zakupiony sprzęt.
letnich dla dzieci z ubogich rodzin.
Zabawa była znakomita, o czym – W imieniu Zarządu dziękuję wszystświadczy fakt, że czas jej trwania kim uczestnikom-ofiarodawcom
przedłużył się aż do północy. A co za hojność i otwarte serca – mówi
najważniejsze – całkowity dochód Klemens Bąk, prezes knurowskiez przedsięwzięcia był wyższy niż go oddziału PCK. – Niech zapłatą
kiedykolwiek: 13 406 zł to ponad będzie dla nich radość dzieci, które
dwa razy tyle, ile udało się zebrać dzięki nim pojadą na wakacje.
w ubiegłym roku! Suma ta zostanie
MiNa
przeznaczona na organizację kolonii
foto: arch PCK-Knurów

-Cieszę się, że kolejny knurowski artysta wyszedł z cienia
i zaprezentował swój dorobek w
„Sztukaterii”. Jest to jego pierwsza
wystawa, więc tym większe gratulacje – mówiła Justyna Kosik z
Centrum Kultury, która otworzyła
wernisaż.
Autor, Andrzej Wilczek z dowcipem nakreślił swoją przygodę ze
sztuką. – Zaczęło się od silnego
klapsa i głośnego krzyku. Już jako
mały chłopiec malowałem po każdej ścianie i drzwiczkach od mebli.
Miałem nieograniczony dostęp do
kredek i farbek, a rodzice duże wydatki na proszek do prania i nowe
ubranka – wspominał 27-latek.
Zbawienny okazał się komputer PC. Andrzej porzucił kredki i
farbki. Zaczął tworzyć grafiki komputerowe i zdjęcia. – To jest błysk,
pomysł się krystalizuje, w trakcie
ulega licznym modyfikacjom. Część
z prac, to efekt gotowych już wzorów, znalezionych w internecie.
Czteroletnia przygoda z komputerem zaowocowała 200 grafikami i
zdjęciami, z których 41 najlepszych
zaprezentowano w Sztukaterii. To
pierwsza wystawa Andrzeja i okazja do skonfrontowania pomysłów
z „realnymi” widzami. Do tej pory,
jak przyznał knurowianin, szanse
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Foto: Mirella Napolska

Wiktoria Birlicka z Czerwionki

Paulina Winkler-Pieróg z Knurowa

Wiktoria Krzykała z Leszczyn

Zuzanna Maciejczak z Leszczyn

ur. 12.01.2009 r., 3400 g, 53 cm

ur. 16.01.2009 r., 3250 g, 56 cm

Szymon Markowski z Knurowa

ur. 14.01.2009 r., 3300 g, 54 cm

ur. 16.01.2009 r., 2900 g, 53 cm

Kamil Kamiński z Knurowa

ur. 17.01.2009 r., 3100 g, 54 cm

ur. 18.01.2009 r., 3800 g, 55 cm

Agata Łapczuk z Rudzińca

Jakub Mikołajczyk z Ornontowic

ur. 19.01.2009 r., 3600 g, 54 cm

Wiktoria Szweda z Gliwic

ur. 20.01.2009 r., 2300 g, 48 cm

Szymon Cieśla ze Stanowic

ur. 22.01.2009 r., 3250 g, 54 cm

10

ur. 19.01.2009 r., 2750 g, 51 cm

Natalia Śliwińska z Knurowa

ur. 20.01.2009 r., 3400 g, 55 cm

Aleksandra Piguła z Knurowa

ur. 22.01.2009 r., 2800 g, 51 cm

Martyna Fojcik ze Stanowic

ur. 16.01.2009 r., 2055 g, 51 cm

Tomasz Zając z Knurowa

Michał Kot z Knurowa

ur. 16.01.2009 r., 3950 g, 58 cm

Alicja Borkowska z Knurowa

ur. 16.01.2009 r., 3400 g, 55 cm

ur. 17.01.2009 r., 3700 g, 56 cm

Julia Babińska z Knurowa

Grzegorz Grychtoł z Gierałtowic

ur. 19. 01.2009 r., 3050 g, 53 cm

Michał Sugalski z Knurowa

ur. 19.01.2009 r., 4150 g, 57 cm

Przemysław Cygal z Knurowa

ur. 21.01.2009 r., 4000 g, 57 cm

Sonia Szołtysek z Gierałtowic

ur. 22.01.2009 r., 3800 g, 56 cm

ur. 19.01.2009 r., 2750 g, 51 cm

Nikola Kuśmierz z Bytomia

ur. 20.01.2009 r., 2700 g, 50 cm

Paulina Bazak z Knurowa

ur. 22.01.2009 r., 3400 g, 56 cm

Lena Chmielewska z Knurowa

WAŻNE
TELEFONY!
Straż Miejska
– 986 330 15 58
Policja – 997; 337 25 00
Pogotowie Ratunkowe
– 999; 112
Straż Pożarna – 998;
235 12 11
Numer alarmowy – 112
Punkt Interwencji Kryzysowej
- 032 335 50 11
***
Pogotowia:
gazowe – 992; 235 19 13; 235 14 71.
energetyczne: 991;
032 303 09 91
ciepłownicze – 235 23 40
wodno-kanalizacyjne
032 330 01 55; 032 330 01 50
***
Szpitale:
Szpital Miejski w Knurowie,
ul. Niepodległości, administracja
– 032 331 93 34, izba przyjęć
– 032 331 92 80, oddział chorób
wewnętrznych I
– 032 331 92 50, oddział chorób
wewnętrznych II
– 032 331 92 70, oddział chirurgii
ogólnej – 032 331 92 75, oddział
położniczo-ginekologiczny – 032 331
92 40, oddział noworodków i wcześniaków – 032 331 92 45, oddział dla
przewlekle chorych
– 032 331 92 90.
Rybnik-Orzepowice,
ul. Energetyków – 429 10 00
Gliwice: Instytut Onkologii
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel.
278-81-06
Szpital Nr 1 SPZOZ, ul. Kościuszki
29; 44-100 Gliwice, tel. 231-82-21,
fax. 238-95-50; Izba przyjęć: 23149-25; Pediatria: 231 46 78; Oddział
chirurgii ogólnej: 231 42 53; I Oddział
chorób wewnętrznych: 231 79 13;
Oddział kardiologiczny: 238 27 79
Szpital Wielospecjalistyczny, ul.
Kościuszki 1, 44-100 Gliwice, tel.
231-37-44, 238-20-91; Izba przyjęć:
238 23 00
Szpital Wojskowy 106 z Przychodnią
SPZOZ, ul. Zygmunta Starego 20;
44-100 Gliwice, tel. 231-32-68, 23188-88; Izba przyjęć: 231 88 88 wew.
315; Rejestracja: 230 49 39; Oddział
chirurgiczny: 231 88 88 wew. 319;
Oddział laryngologiczny, okulistyczny: 231 88 88 wew.321; Oddział
dla przewlekle chorych: 231 88 88
wew.328; Oddział wewnętrzny: 231
88 88 wew.324; Oddział ortopedyczny: 231 88 88 wew.317; Stomatologia: 231 88 88 wew. 344; OIOM: 231
88 88 wew. 326
Zespół Szpitali Nr 2, Szpital Miejski nr
3, ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice, tel.
0 662 193 395, 662 192 462; Oddział
chorób dzieci: 231 42 66.
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków: 370 45 46.
Rzecznik Praw PacjentaŚląskiego
NFZ, tel. 032 735 17 07
***
Apteki:
Św. Barbary w Knurowie
ul. Ks. Koziełka: 235 13 64
Bracka ul. Dworcowa 1: 336 26
82/83.
***
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
3316926 (środa 7.30-11.30; czwartek-piątek 7.30 - 15.30).
***
Informacja KZK GOP w Katowicach
032 251 78 62. (bezpłatna infolinia
0 800 16 30 30)

ur. 23.01.2009 r., 3800 g, 56 cm
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rozmaitości
Wilcza. Koncert kolęd i pastorałek

foto: Paweł Gradek

Bo piękno na to jest,
by zachwycało

Knurów. Tragiczne wydarzenia sprzed 64 lat

Zamiast wolności
Golgota Wschodu

Koncert odbył się 21 stycznia
w świetlicy wiejskiej. Zebrał rzeszę
znakomitych wykonawców i liczną
publiczność - mieszkańców gminy
Pilchowice - potraf iącą docenić
umiejętności młodych śpiewaków.
Przed słuchaczami wystąpiły:
chór Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach, prowadzony
przez Joannę Kowalczyk, Zespół
Śpiewaczy „Wilczanki” z Wilczy
- kierowany przez Janinę Wymysło,
Młodzieżowy Chór Wsi Pilchowice
- pod kierownictwem Magdaleny
Kus, oraz Chór Parafialny św. Micha-

Wkroczenie armii sowieckiej na
Ziemię Śląską było również przejęciem przez nią władzy administracyjnej, sprawdzonej już wcześniej przez
NKWD. Wojska sowieckie wyzwalając Śląsk, wypędzały mieszkańców z
ich własnych mieszkań. Na porządku dziennym były uliczne łapanki,
gwałty, rozróby pijanych sołdatów.
Szczególnym piętnem odcisnęły się
deportacje ludności na Wschód.
W końcowej fazie wojny wiele
tysięcy polskich obywateli - w
przeważającej części górników,
kolejarzy, hutników - zostało deportowanych w głąb Rosji Sowieckiej.
Tam byli zmuszani do nieludzkiej
pracy, katowani w obozach pracy.
Przed zsyłką na Wschód trafiali
do podobozów. Znajdowały się one
w Bielsku, Blachowni Śląskiej,
Bytomiu, Cieszynie, Chorzowie,
Czeladzi, Gliwicach, KatowicachLigocie, Katowicach-Giszowcu,
Kędzierzynie, Kluczborku, Kończycach, Nowym Bytomiu, Orzeszu,
Pszczynie, Siemianowicach, Sosnowcu, Świętochłowicach, Szopienicach, Wojkowicach i Knurowie.
Tylko w Gliwicach, bezpośrednio przed wywózką na Wschód,
zginęło około 800 osób. Z kolei bytomski dworzec kolejowy był miejscem wywózki osób - ładowanych
do bydlęcych wagonów. Rosjanie
nie zastanawiali się, czy ktoś jest
Niemcem, czy Ślązakiem. Miejscami
zsyłki były Borsuń, Czelabińsk, Donbas, Dniepropietrowsk, Karaganda,
Krasnowodzk, Mińsk, Smoleńsk.
Dzięki dość skutecznej negocja-

cji Centrali Przemysłu Węglowego,
która czyniła starania o zwolnienie
deportowanych, doprowadzono do
tego, że władza sowiecka w 1946
r. podjęła decyzję o sporządzeniu
„Spisu polskich obywateli - górników wywiezionych do ZSRR z
terytorium Górnego Śląska i Śląska
Opolskiego”. Ostatecznie do 1949
r. Rosjanie stopniowo zgadzali
się na powrót do kraju żyjących
łagierników. Wysłani na Wschód
otrzymywali głodowe racje żywnościowe, zmuszani byli do ciężkich
prac fizycznych, nękani chorobami,
z dala od swoich rodzin masowo
umierali. Pozostałych przy życiu
utrzymywała nadzieja...
Do 1949 r. z Golgoty Wschodu
wróciło około 6.000 - 6.200 deportowanych.
Deportacja Górnoślązaków w
1945 r. jest odkrywaniem na nowo
najnowszej historii Śląska. Instytut
Pamięci Narodowej po ponad 60 latach musi dokładnie określić liczbę
deportowanych.
Zadośćuczynienia domaga się
m.in. knurowskie Stowarzyszenie
Pamięci Ofiar i Tragedii Śląska
1945 Roku.
Przed wejściem głównym Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w
K nurowie została umieszczona
tablica pamiątkowa: „W hołdzie
Ślązakom, ofiarom terroru stalinowskiego, prześladowanym w obozach
pracy w kraju i w ZSRR w 1945
roku”. W podpisie: Stowarzyszenie
Pamięci Tragedii Śląskiej’45.
Maria Grzelewska

ogłoszenie

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o pow.
16,50 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (parter) w Knurowie.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 032 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.
Przegląd Lokalny Nr 4 (830) 29 stycznia 2009 roku

Foto: Krzysztof Waniczek

26 stycznia minęła 64 rocznica oswobodzenia
Knurowa spod okupacji niemieckiej. Jednak
oswobodzenie nie oznaczało wolności - dla wielu
Górnoślązaków był to początek swoistej Golgoty
- deportacji na Wschód

Foto: Krzysztof Waniczek

Tytułowe słowa Cypriana Kamila Norwida w pełni oddają
nastrój towarzyszący I Gminnemu Noworocznemu
Koncertowi Kolęd i Pastorałek w Wilczy

ła Archanioła z Żernicy, dyrygowany
przez Gabrielę Malcherczyk.
- Występy dostarczyły zebranym
wielu niezapomnianych wzruszeń
- nie mają wątpliwości radny Powiatu
Gliwickiego Marian Sadecki i sołtys
Wilczy Jan Gamoń. - Były najprawdziwszą duchową ucztą.
Uwagę zwracała różnorodność
technik wykonywania, znanych
przecież, kolęd i pastorałek - od
tradycyjnego przekazu poczynając
(ZSP Pilchowice), poprzez ich śląską
trawestację („Wilczanki”), poezję
śpiewaną (chór młodzieżowy), po
potęgę gregoriańskiego śpiewu chóru
z Żernicy. Nic dziwnego, że owacjom
nie było końca. Finałowy utwór
„Dziecino słodka, czemu drżysz”
został przyjęty najpierw absolutną
ciszą, a sekundy później prawdziwą
euforią.
Na piękno w różnorodności uwagę zwrócił Winfryd Ficoń - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Pilchowicach - przywołując słowa
wielkiego poety, C. K. Norwida: „Bo
piękno na to jest, by zachwycało”.
- To piękno świeci pełnym blaskiem
i daje ludziom wiele radości dzięki
żmudnej i ciągłej pracy - dyrektor
Ficoń podkreślił twórcze starania
wykonawców. - Można być przekonanym, że ten koncert to początek
kolejnych osiągnięć artystycznych
i jeszcze głębszych przeżyć naszych
mieszkańców.
O potrzebie organizowania takich
spotkań mówił, otwierając koncert,
jego patron honorowy - wójt gminy

Wilhelm Krywalski. Z kolei Krystian
Gogulla - przewodniczący Rady
Gminy - dziękując na zakończenie
dyrektorowi GOK-u za przygotowa-

nie wspaniałego koncertu wyraził
przekonanie, że za rok koncert będzie
równie pięknym przeżyciem kulturalnym dla społeczności gminnej.
Koncert ujęty został dwiema
klamrami - programem jasełkowym, przedstawionym przez dzieci
Publicznego Przedszkola w Wilczy,
prowadzonym przez Halinę Kozubek
i Iwonę Pietruchę - dedykowanym
wszystkim babciom i dziadkom.
Także występem grupy tanecznej
tańca towarzyskiego, działającej
przy GOK Pilchowice, a prowadzonej przez Katarzynę Szumny.
Dyrektor Ficoń, dziękując artystom za niezapomniany wieczór, słowa wdzięczności skierował również
pod adresem gospodyń wieczoru - Lidii Szydło i Bronisławy Góreckiej.
/b/

informacja własna wydawcy
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rozmaitości
Przyszowice

30.01.2009 r.
piątek
Warsztaty artystyczne
- godz. 12.00
„Transporter 3”
- godz. 18.00
„Spirit - Duch Miasta”
- godz. 20.00
31.01.2009 r.
sobota
Koncert grupy Strangebrew
- godz. 18.00
1.02.2009 r.
niedziela
Transporter 3
- godz. 18.00
„Spirit - Duch Miasta”
- godz. 20.00
2.02.2009 r.
poniedziałek
„Transporter 3”
- godz. 18.00
„Spirit - Duch Miasta”
- godz. 20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

Nelson DeMille:
„Nadejście nocy”
Emerytowany pracownik nowojorskiej policji
John Corey dowiaduje się
od swojej żony K at e o
nowych okolicznościach
kat ast rof y samolotowej
sprzed pięciu lat. Sprawa
wprawdzie została oficjalnie zamknięta, ale okoliczności tego wydarzenia
oraz zeznania naocznych
świadków budzą wątpliwości w dociekliw y m i
bezkompromisowym detektywie Corey’u. Apetyt
Johna na rozwiązanie tej
spr aw y wz r a st a w mo mencie, kiedy otrzymuje
od swoich zwierzchników
wyraźny zakaz zajmowania tą sprawą. Nie pomaga
dobrowolny prz y mus w
postaci wysłania detektywa na misję do Jemenu,
a jego żony do Tanzanii.
Spirala już została nakręcona. Będąc kont raktowym pracownikiem FBI
w komórce zajmującej się
ter ror yz mem Corey ma
dostęp do osób i danych
nie będących w zasięgu
zwykłego policjanta. Za
wszelką cenę postanawia
w y ja śn ić ten t r ag icz ny
wypadek - w końcu zginęło 230 osób, mężczyzn,
kobiet i dzieci.
(G.K.)
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„Raczkowie przyszowiccy. Historia
właścicieli Czekanowa i Przyszowic” to
tytuł książki autorstwa Krystyny Grodoń,
która ukazała się z inicjatywy Towarzystwa
Miłośników Przyszowic
Książka obejmuje okres od
XVII w. (tj. od momentu „zaistnienia” rodu von Raczek)
po rok 1980, czyli datę śmierci
Giseli i Toski von Korn, ostatnich przedstawicielek rodu
zamieszkałych w Przyszowicach. Opowiada nie tylko o
rodzinie, jej genealogii, życiu
w bogactwie i codziennych
troskach, ale przedstawia też
niektórych pracowników pałacu, opisuje wygląd pałacu
i pokazuje plan zabudowań
gospodarczych. Szczególnie
ciekawe są wątki, w których
autorka wyjaśnia niektóre
zagadki i obala pewne mity,
związane z Raczkami. Czytelnik pozna m.in. prawdziwą
datę budowy pałacu, rozwiązanie zagadki drugiego herbu
nad drzwiami wejściowymi,
genezę mitu o pobycie wojsk
króla Jana Sobieskiego na
Brzegu i prawdziwość rozpowszechnionej wieści o tym,
jakoby to Franz von Raczek
był fundatorem klasztoru w
Gierałtowicach.

Treść jest bogato ilustrowana zdjęciami. Fotografie udostępnili autorce
członkowie rodu i mieszkańcy Przyszowic. Wśród
mater iałów źródłow ych
najważniejsze dla autorki
okazały się zapiski Giseli
von Korn i opowieści Josephy
von Merveldt, informacje zawarte w publikacjach opartych

na zbiorach Archiwum Morawskiego w Brnie, przegląd
wydawnictw genealogicznych

foto: Archiwum autorki

29.01.2009 r.
czwartek
Warsztaty artystyczne
- godz. 12.00
„Mała Moskwa”
- godz. 16.00
„Ile waży koń trojański?”
- godz. 18.00

Raczkowie ocaleni
od zapomnienia

DLA PRZEGLĄDU
Krystyna Grodoń:
- Swoistym „wstępem” do książki była przygotowana przeze mnie dwa lata temu wystawa,
prezentowana w pa ł acu w Pr zyszowicach,
również pod tytułem „Raczkowie przyszowiccy”. Pokłosiem ekspozycji były między innymi
l iczne o pi ni e pr zyszowian namawiaj ą cyc h
mnie do kontynuacji tematu właśnie w formie
książkowej. Postanowiłam uczynić zadość tym prośbom.
Informacje przedstawione na wystawie stanowią około 1/4
treści zawartych w książce. Wzbogaciłam je przede wszystkim o
wiedzę uzyskaną z analizy zapisków Giseli von Korn, ale też notek w
kalendarzach gotajskich i metrykalnych księgach parafialnych.
Bardzo cenne okazały się opowieści mieszkańców Przyszowic i
innych miejscowości. Szukając źródeł byłam w bibliotece Narodowej w Berlinie, na mogile Very von Korn, w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, a także „objechałam” wszystkie miejscowości związane z Raczkami i Kornami. Książka jest po części
albumem, zawierającym prawie 300 zdjęć archiwalnych, przedstawiających członków rodu, stare zabudowania, plany i mapy.

(w szczególności kalendarzy
gotajskich) Biblioteki Narodowej w Berlinie. Niezwykle cenne były też opowieści
mieszkańców Przyszowic i
informacje przekazane przez
mieszkańców Czekanowa,
Obrowca i Steblowa, czyli
miejscowości związanych z
rodem Raczków.

Oprac. bw

Dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach mamy dla Czytelników Przeglądu Lokalnego
dwie książki autorstwa Krystyny Grodoń. Rozlosujemy je
wśród osób, które do 10 lutego 2009 r. dostarczą do redakcji (Knurów, ul. Niepodległości 5) kupony z zaznaczoną
prawidłową odpowiedzią na zamieszczone na kuponie
pytanie.

Jakie miejscowości wchodzą
w skład Gminy Gierałtowice:

Krystyna Grodoń

jest absolwentką Wydziału
M atemat yc zno - Fiz yc zno Chemicznego Uniwersytetu
Śląskiego, emerytowanym
nauczycielem matematyki.
„Raczkowie przyszowiccy” to
druga książka autorki. Pierwsza nosi ty tuł „Tr zy dni z
dziejów Przyszowic” i opisuje
martyrologię mieszkańców
w dniu wejścia do wioski
Armii Czerwonej w styczniu
1945 r.

Publikacja została sf inansowana przez Gminny
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.
Książki można zakupić
w siedzibie GOK w Gierałtowicach przy ul. Korfantego 7.
Cena egzemplarza - 50 zł.

a) Chudów, Gierałtowice, Paniówki, Bujaków
b) Chudów, Gierałtowice, Paniówki, Przyszowice
c) Chudów, Gierałtowice, Ornontowice, Paniówki, Przyszowice
Imię i nazwisko:
tel.:

Na zdjęciu Margarete Emma von Raczek z domu von
Ludwig z córką Dolores, żona Franza von Raczka

ROZRYWKA nr 4/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.

Poziomo: 1) skłonność do zachcianek i grymasów,
8) pisklę pragnące dżdżu, 9) masówka, 10) uwalnia
od podejrzeń oskarżonego, 11) zbroja żółwia, 13) 100
cm, 15) saprofityczny grzyb z klasy workowców, 16)
metal w termometrze, 18) kij z baśni, 21) karcz, 22)
siostra Baala, bogini płodności (z wyrazu anta), 23)
miasto nad Zegą, 24) na twarzy staruszki.
Pionowo: 1) wic, dowcip, 2) willowa dzielnica Warszawy, 3) odbity znak na dokumencie, 4) prawi mają
czyste, 5) malwa, 6) odpadek spod pilnika, metalowy
wiór, 7) ¼ całości, 12) witka do chłosty, 13) gęsty sos
z żółtek i oliwy, 14) czworobok o dwóch równoległych
bokach, 15) część kończyny konia (pod kopytem).

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

4
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 2/2009 brzmiało:
„Świdwa”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Anna Krysiak.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
S tudi o S t y liz ac ji Pa znokc i. K nur ów,
ul. Witosa 21. Tel. 0 502 562 195

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

01-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

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

01-05/09

1,2,3,4 pokoje na www.lokus.eu

01-odw.

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

Nowo otwarty lokal, barmankę na pełny
etat, pół etatu. Tel. 0 604 193 649

Szukam pracy jako sprzedawca na terenie Knurowa, Gliwic, Gierałtowic. Tel.
0 517 970 580

Poszukiwany przedstawiciel handlowy.
Doświadczenie mile widziane. Kontakt
0 32 230 41 82

Szukam pracy: młody, średnie wykształcenie, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w
branży handlowej. Tel. 0 505 990 098

P r a c a s t a ł a l u b d o d a t k o w a . Te l .
0 793 530 308

03-04/09

04-08/09

Dom do urządzenia 224 m , działka 1688
m2. Tel. 0 608 513 930
2

01-odw.

01-04/09

04/09

DAM PRACĘ

Podejmę pracę w weekendy gastronomia
lub inne. Tel. 0 604 546 087

01-04

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

Firma remontowo-budowlana DK-BUD
oferuje szybkie i precyzyjne remonty
wnętrz. Płytki, panele, gładzie itp. Tel.
0 509 537 098

SZUKAM PRACY

23-odw.

04/09

03-04/09

03-06/09

Przyjmę do roznoszenia ulotek. Praca na
stałe. Tel. 032 401 07 80, 0 793 602 405

01-04/09

04-07/09

Spr zedaż br ykietu kominkowego.
Gierał towice, ul. Ks. Roboty 3 A. Tel.
0 694 456 072

Kawalerka wysoki standard wynajmę
700 zł. Tel.602264243

Transport 12 ton. Tel. 0 605 895 507

Kołłątaja, M-3, 54 m2, 109 tys. z garażem.
Lokus, tel. 0 793 679 367

04-05/09

02-05/09

02-06/09

Transport węgla, przeprowadzki, drewno
kominkowe, opałowe – tanio. Tel. 0 603
198 006

02-06/09

Przyjmiemy panią na stanowisko sprzedawca-magazynier, mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.
Miejsce pracy Żernica, tel. 0 32 239 77 77

03-04/09

04/09

Lokal użytkowy – wynajem. C.H.U. Planeta, 92 m 2, 45 zł netto/m 2 . Lokus, tel.
0 793 679 367

04/09

M-3, 45 m 2 w Knurowie, K. Wielkiego
zamienię na kawalerkę lub sprzedam. Tel.
0 694 022 081

03-04/09

Kredyty. Tel. 0 694 183 029

Nowy dom w Wilczy sprzedam tanio. Tel.
0 515 130 985

03-07/09

reklama

04-05

Łazienki pod klucz, inne remonty mieszkań.
Tel. 0 602 525 087

Pocztowa, M-3, 47 m2, 95 tys. do remontu.
Lokus, tel. 0 793 679 367

51/08-04/09

04/09

Sprzedam działkę budowlaną w Gierałtowicach z dostępem do prądu i wody. Tel.
0 505 062 984

04/09

Sprzedam M-3 w Knurowie, II piętro. Tel.
0 792 891 015
03-04/09

S p r ze d a m M - 3 , 4 6 m 2 w K nu r o w i e,
ul. Kazimierza Wielkiego, 120 tys. Tel.
0 792 403 380
Usługi remontowo-budowlane. KAM-ART,
Gierałtowice. Tel. 0 667 297 235

04-05/09

01-04/09

Sprzedam M-4 na ul. Armii Krajowej. Tel.
0 608 528 078

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

04-05/09

Videofilmowanie. Tel. 0 697 110 323

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 72,5
m2, Knurów, ul. Ułanów. Tel. 0 504 669 891,
0 32 236 50 83

01-08/09

49/08-01/09

02-04/09

Sprzedam mieszkanie 62 m , umeblowane i
wyposażone w AGD. Tel. 0 602 274 897
2

02-04/09

Szczygłowice, M-4, 56 m , 124 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367
2

04/09

Sztygarska, M- 4, 75 m 2 , po remoncie.
Locus, tel. 0 793 679 367
WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór. Przecena odzieży i artykułów niemowlęcych.
Knurów, ul. Niepodległości 59. Tel. 032
336 23 68
01–odw.

Poddasza, gładzie, malowanie, ścianki,
panele, ocieplanie domów, remonty. Tel.
0 602 407 190, 0 32 793 60 85

04/09

S z u k a m g a r a ż u d o w y n a j ę c i a . Te l .
0 513 677 623

przetarg

Umeblowane mieszkanie, WP I, 54 m2, IV
piętro. Tel. 0 608 513 930

Prezydent Miasta Knurów podaje do wiadomości, że na tablicy
ogłoszeń budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl wywieszono wykazy
nr 1-4/GD/09 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

04/09

04-07/09

04-05/09

Wojska Polskiego, M-5, 72 m 2, 199 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367

04/09

MOTORYZACJA

Remonty od A do Z. Budowa domów,
t a n i e m ate r i a ł y. Te l. 0 6 6 6 8 52 10 0,
0 32 236 10 60

Wynajmę lokal przy ul. Kazimierza Wielkiego (C.H.U. Planeta) o pow. 70 m2. Tel.
0 608 073 414, 0 32 236 45 21

OGŁOSZENIE

04-06/09

W związku z utworzeniem nowej Kancelarii Notarialnej
w Knurowie należącej do właściwości Sądu Rejonowego
w Gliwicach – Rada Izby Notarialnej w Katowicach podaje aktualny
wykaz notariuszy, prowadzących kancelarię notarialną w Knurowie.

04-08/09

Auto-skup, samochody osobowe, dostawcze, całe, rozbite, gotówka od ręki. Tel.
0 665 888 777

1.

Notariusz Genowefa Kasperczyk
Kancelaria Notarialna
ul. Szpitalna 8/417
44-190 Knurów
tel. 032 337 12 70, fax. 032 337 12 72

2.

Notariusz Katarzyna Śliż-Żurowska
Kancelaria Notarialna
ul. Dworcowa 10A
44-194 Knurów
tel. 032 232 00 53, fax. 032 232 01 60

49/08-06/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

SPRZEDAM

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

4-23/09

zdrowie i uroda

Sprzedam spawarkę Bester STA-225. Tel.
0 695 695 597

03-04/09

RÓŻNE
Gabinet Terapii Naturalnej, ul. Szymanowskiego 23 (obok gabinetu stomatologa dr
Haponika). Tel. 0 601 873 423

04/09
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Za długi męża nie odpowiadam. Magdalena
Kowalska

Prezes Rady pełni dyżur w siedzibie Rady Izby Notarialnej
w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 23, tel. 032 205 05 08,
w każdą środę od godz. 16.00 do 18.00.

04/09
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Artystyczne ferie

Praca w glinie i w gipsie bardzo
angażowała uczestników warsztatów

Zabawy z dźwiękami, rzeźba, teatr i taniec, czyli
warsztaty artystyczne – taką propozycję na ferie w
mieście przedstawiło dzieciom knurowskie Centrum
Kultury

teatralny - praca nad „Balladyną” Juliusza Słowackiego
ma polegać na inter pretacji tej samej sceny sztuki
na różne sposoby. Finałem
warsztatów będzie taniec z
chustą animacyjną. – Dzieci
to uwielbiają , już czekają
na chustę, pytają o nią, najchętniej chciałyby, by była
już pierwszego dnia – dodaje
Joanna Kusy.
Tekst i foto: MiNa

glinie i gipsie – dzieci rzeźbiły figury ptaków. Podczas
zeszłorocznych warsztatów
nie było zajęć z ceramiki. W

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 20. turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tadeusz Wodziczko
Bogdan Litwin
Jerzy Niewiadomski
Zdzisław Mral
Jerzy Pluta
Janusz Myszka
Janusz Nowak
Bogumił Wolny
Józef Antończyk
Alfred Dworaczek
Wojciech Napierała

(Stanica)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Gliwice)
(Knurów)
(Ochojec)
(Knurów)
(Knurów)
(Zabrze)
(Knurów)

2.044 pkt
2.038 pkt
2.022 pkt
1.987 pkt
1.984 pkt
1.905 pkt
1.885 pkt
1.839 pkt
1.831 pkt
1.801 pkt
1.800 pkt

Klasyfikacja końcowa 4 Grand Prix:
1.
Jerzy Makselon
(Przyszowice)
27.743 pkt
2.
Wojciech Napierała
(Knurów)
27.645 pkt
3.
Stefan Dylus
(Gliwice)
26.816 pkt
4.
Bogumił Wolny
(Knurów)
26.561 pkt
5.
Edward Nowak
(Gliwice)
26.422 pkt
6.
Jerzy Niewiadomski
(Knurów)
25.186 pkt
7.
Dariusz Skowron
(Knurów)
25.059 pkt
8.
Mieczysław Polok
(Przyszowice)
24.998 pkt
9.
Czesław Antończyk
(Knurów)
24.913 pkt
10. Piotr Arent
(Knurów)
24.651 pkt
11. Dariusz Gołyś
(Szczygłowice)
24.507 pkt
12. Jerzy Pluta
(Gliwice)
24.472 pkt
13. Piotr Palica
(Gliwice)
24.293 pkt
14. Emil Piszczelok
(Przyszowice)
24.225 pkt
15. Wiesław Mentel
(Szczygłowice)
24.207 pkt
16. Józef Antończyk
(Knurów)
23.864 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 3 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

14

tym roku wróciły za sprawą
dzieci, które się o nie dopytywały. – Tym, co nas w tym
roku zaskoczyło, jest niewiarygodna cisza – komentuje
prowad ząca zajęcia A n na
Maksym-Malewska, plastyk.
– To znak, że dzieci angażują
się w to, co robią. I chętnie
uczą się now ych technik .
Może warto pomyśleć, aby w
Knurowie w przyszłości powstała pracownia ceramiki.
Środa to dzień poświęcony ozdabianiu t-shirtów.
I nt e re s ują cy je st projek t

Kolorowe koszulki
dzieci wykonały
według własnych
projektów

turniej o Puchar wójta
gminy Pilchowice
w skacie sportowym
WYNIKI 8. turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piotr Palica (Gliwice)
Ginter Fabian (Nieborowice)
Michał Foit (Gliwice-Ostropa)
Wojciech Napierała (Knurów)
Cezary Dolec (Żernica)
Manfred Kupka (Żernica)

– 2.309 pkt
– 2.195 pkt
– 1.901pkt
– 1.788 pkt
– 1.673 pkt
– 1.560 pkt

Klasyfikacja generalna:
1. Ginter Fabian (Nieborowice)
– 14.374 pkt
2. Michał Szczecina (Nieborowice)
– 12.925 pkt
3. Manfred Kupka (Żernica)
– 12.433 pkt
4. Piotr Palica (Gliwice)
– 12.244 pkt
5. Józef Szendzielorz (Kuźnia Nieborowska)
– 12.086 pkt
6. Bernard Musiolik (Wilcza)
– 12.036 pkt
7. Bernard Wróbel (Knurow)
– 10.388 pkt
8. Waldemar Kocur (Nieborowice)
– 9.800 pkt
9. Kazimierz Fąfara (Pilchowice)
– 9.793 pkt
10. Michał Foit (Gliwice-Ostropa)
– 8.672 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 6 lutego o godzinie 16.30 w Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach.
/pg/

Knurów

Na sportowo

Bogatą ofertę na ferie
przygotował na swoich obiektach knurowski MOSiR. Jedną z nich jest tenis stołowy.

Czynne są boiska Orlika,
dwie kryte pływalnie, hala
sportowa, siłownia i salka
rekreacyjna.

/-/

foto: arch. MOSiR

Warsztaty odbywają się
w pierwszym tygodniu ferii,
od poniedziałku do piątku.
– Mieliśmy 30 miejsc, rozeszły się jak ciepłe bułeczki
– infor muje Joanna Kusy,
animator kultury z CK. – Są
stali uczestnicy, którzy biorą
ud zia ł w wa rs zta ta ch po
raz drugi czy trzeci – tak
bardzo im się to podoba. Są
też nowe dzieci. Mamy bogaty i różnorodny program.
Wiele też zależy od inwencji
uczestników.
W tym roku zajęcia muz ycz ne, podcz a s k t ór ych
dzieci uczyły się wyczuwać
rytm, prowadził Mirosław
Borsuk. – Współpracowaliśmy już w poprzednich latach
i tym razem zaprosiliśmy go
ponownie – mówi Joan na
Kusy. – Jest on osobą twórczą i za każdym razem przygotowuje coś nowego.
Wtorkowe zajęcia odbyły
się pod hasłem „Ptasi gaj”
i były poświęcone pracy w
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teatralnych mające na celu
podnoszenie kwalif ikacji,
zdobywanie nowych kompetencji, wzbogacanie własnego
warsztatu pracy.
Najważniejszym celem, z
którego wypływają inne, jest
integracja środowiska osób
działających w ruchu amatorskiego teatru, wzajemne poznanie i podjęcie współpracy.
Organizatorkom zależy, aby
Forum się rozwijało, dlate-

Życie to teatr

Pod szyldem Forum Instruktorów Teatralnych odbyło
się w „Sztukaterii” spotkanie osób prowadzących grupy
teatralne, przygotowujących szkolne przedstawienia lub też
zainteresowanych taką działalnością
spostrzeżeniami z instruktorami teatralnymi. Na spotkanie
przybył też przewodniczący
Komisji Oświaty i Kultury
– Paweł Kamiński.
Ideą Forum jest rozbudzenie w środowisku lokalnym wrażliwości na sztu-

kę oraz aktywizacja życia
kulturalnego szczególnie w
aspekcie działań teatralnych,
propagowanie wśród dzieci
i młodzieży twórczych form
spędzania wolnego czasu,
prowadzenie systematycznych
działań wśród instruktorów
foto: Joanna Kusy

Pomysł takiego zrzeszenia
zrodził się w głowie Katarzyny Niewiadomskiej i Joanny
Święcik jako pokłosie wielu
godzin rozmów na temat ruchu
teatru amatorskiego w Knurowie. Organizatorki miały
okazję podzielić się swoimi

Na spotkanie Forum Instruktorów Teatralnych przybył Paweł Kamiński
- przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury
informacja własna wydawcy

go zaplanowano już kolejne
spotkanie, różnego rodzaju
warsztaty dla instruktorów,
dzieci i młodzieży, wspólne
inicjatywy kulturalne. Obecność instruktorów była też doskonałą okazją do przekazania
informacji o I Knurowskich
Spotkaniach Teatralnych „bez
MASKI”, które odbędą się
23-24 marca 2009 r. w Domu
Kultury w Szczygłowicach.
Najlepsze zespoły knurowia-

nie będą mogli oklaskiwać
na gali w Kinie Casino 28
marca.
Następne spotkanie w ramach For um Instr uktorów
Teatralnych odbędzie się już
po przeglądzie teatralnym 31
marca. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się
włączyć w nowopowstający
ruch teatru amatorskiego w
Knurowie.
/jś/

Felieton Mariana Sadeckiego

Niepokojący Konflikt
ze Służbą Zdrowia w tle
Mając wiele problemów z realizacją przedwyborczych obietnic,
rząd rękami samorządu próbuje reformować służbę zdrowia.
To wygodny dla rządu sposób zrzucenia odpowiedzialności na
samorząd w tak ważnym obszarze zaspokajania społecznych
potrzeb
Dżentelmeni o pieniądzach nie mówią, więc zapewnienia o f inansowym
wsparciu tych samorządów,
które zdecydują się na prywatyzację są mgliste.
Skąd wziąć pieniądze,
skoro kryzys finansowy zagląda w oczy, a o brakach i
dziurach w budżecie w poszczególnych resortach stale
donoszą media.
Pozostaje tylko pula pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby udowodnić,
że prywatyzacja to właściwy
kierunek reformy, trzeba dołożyć tym, którzy odważyli
się prywatyzować, a oskubać
pozostałych. To widać w
częstych przepychankach z
funduszem o kontraktowane
w ysokości świadczonych
usług medycznych jednostek
służby zdrowia.
Nie jestem przeciwnikiem prywatyzacji również
w służbie zdrowia, ale nie na
siłę i z przerzucaniem odpowiedzialności na samorząd,
któr y nie ma wpływu na
jej finansowanie. Ponieważ

bliska ciału koszula - z niepokojem obserwuję eskalację
sporu Powiat Gliwicki – Miasto Knurów a sposób prywatyzacji knurowskiej służby
zdrowia.
Niezrozumiałe jest dla
mnie narastanie konf liktu
pomiędzy partnerami w samorządzie.
Podstawową rolą powiatu
jest wsparcie gmin w tych
obszarach, w których same
gminy nie mogły skutecznie
realizować zadań o szerszym
niż gmina zasięgu.
Powiat jest więc jako drugi
szczebel samorządu uzupełnieniem gminy w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, również w zakresie
opieki zdrowotnej. Scenariusz, w którym toczy się jakaś
walka pomiędzy powiatem a
którąkolwiek z gmin, jest nie
do przyjęcia w samorządzie.
Wariant, w którym powiat
lansuje rządowe rozwiązania
bez akceptacji władz gminy
nie powinien mieć miejsca.
Trzeba rozmawiać i szukać
kompromisu do skutku, tym

bardziej, że Miasto Knurów
jest właścicielem budynków
przychodni. W tych przepychankach jako narzędzie
walki wykorzystywany jest
również szpital w Knurowie,
który jest jednostką organizacyjną powiatu i wielokrotnie wspierany był finansowo
przez budżety okolicznych
samorządów, również przez
samorząd Knurowa.
Mam w rażenie, że to
zdziczenie obyczajów parlamentarnych obserwowane
na Wiejskiej w Warszawie
przenosi się również na samorząd tam, gdzie poraziły
go swoim działaniem partie
polityczne.
W artykule „Niechciany
Powiat?”, który ukazał się
15 stycznia w Przeglądzie
Lokalnym, starałem się dociec przyczyn niechęci do
powiatu. Opisana sytuacja
ze służbą zdrowia w tle nie
poprawi wizerunku powiatu.
To zgoda buduje i jest fundamentem jedności.

Marian Sadecki
Radny Powiatu Gliwickiego

informacja własna wydawcy
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Knurów. 30-lecie Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego

Trzy dekady
sukcesów

Skuteczności w ratowaniu ludzkiego życia,
kondycji fizycznej i wytrwałości takiemu jubilatowi,
jak knurowski oddział Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, pozostaje jedynie
pozazdrościć
Pomysł utworzenia Oddziału
Miejskiego WOPR zrodził się w
głowach knurowskich ratowników
21 listopada 1978 roku. Wtedy też
odbyło się zebranie Komitetu Założycielskiego, by w dwa miesiące
później zarejestrować organizację
w Zarządzie Wojewódzkim WOPR
w Katowicach. Sukces ma zawsze
wielu ojców. Podobnie było z knurowskim WOPR-em i jego założycielami: Konradem Sobierajem,
Wiesławem Brzezińskim, Romualdem Nosiadkiem i Zbigniewem
Kołodziejskim.
W ubiegły piątek odbyły się
uroczyste obchody 30-lecia WOPR
Knurów, które zaszczycili swoją
obecnością m.in. Jerzy Telak, prezes
Zarządu Głównego WOPR, Wiktor
Zajączkowski, wiceprezes Zarządu

Głównego oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego WOPR, Bogdan Kozłowski
– wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
WOPR. Na liście gości znaleźli się także: Adam Rams, prezydent Knurowa,
Piotr Surówka, zastępca prezydenta,
Kazimierz Kachel – przewodniczący
Rady Miasta, Jarosław Wiewiura
– szef Miejskiego Inspektoratu Obrony
Cywilnej, ksiądz proboszcz Andrzej
Wieczorek oraz prezesi firm.
Mistrzem ceremonii, który dokonał uroczystego otwarcia zebrania
był prezes Oddziału Miejskiego
WOPR – Jerzy Pach. Na sali obecni
byli także poprzedni prezesi: Konrad
Sobierajski i Wiesław Brzeziński.
Były przemówienia prezesury
Zarządu Głównego i prezydenta Ramsa. Do życzeń dostojnemu jubilatowi
dołączył się Kazimierz Kachel.

Uhonorowani z okazji 30-lecia OM WOPR:

Złoto Zarządu Głównego z wieńcem otrzymali: Konrad Sobieraj i Gutram Geppert. Brązowy Medal za zasługi trafił w ręce: Adama Ramsa, Kazimierza Kachla,
Jarosława Wiewiury. Błękitny Krzyż otrzymali: Piotr Surówka, Katarzyna Makarowicz i Bogusław Tyszkowski. Złoto ZG z Liściem Laurowym – Eryk Maruszczak,
Wiesław Brzeziński, Jerzy Pach. Złoto ZG trafiło do rąk Krzysztofa Stolarka i
Zbigniewa Wawrzykowskiego, srebro – do Joanny Bielak, Adama Wiśniowskiego,
Marka Leszczyńskiego, a brąz do Justyny Rutkowskiej i Waldemara Mutz. Medalem WOPR za szczególne zasługi uhonorowano: UM Knurów, MOSiR, Centrum
Kultury i Straż Miejską. Medal WOPR za zasługi otrzymali: Komart, Bogusław
Tyszkowski, Sylwester Skóra, Wojciech Kołodziej. Ponadto Zarząd Wojewódzki
wręczył złote i srebrne odznaki, a przedstawiciel Komisji Egzaminacyjnej Zbigniew Kołodziejski Legitymacje Ratownika i Młodszego Ratownika WOPR.

Drużynę ratowniczą tworzą:

Bartłomiej Bober, Sławomir Prędki,
Joanna Bielak, Diana Otto, Agnieszka Śniecińska, Olga Załuska,
Agnieszka Wysocka-Khan, Patrycja
Gogolin, Elżbieta Fira, Bartosz Kwestorowski, Mateusz Szumichora,
Marcin Baran, Kamil Bajdoł, Sebastian Cygan i Oskar Strzelecki.

30-lecie Oddziału stało się okazją
do wspomnień, podsumowań i wzruszeń. Nic nie obrazuje tak dokładanie
trzech dekad knurowskiego WOPR,
jak liczby. W 1979 roku Oddział liczył
62 członków, obecnie grupuje 257.
W ciągu 30 lat zorganizowano 44
kursy na stopień „Młodszego Ratownika WOPR” i 8 kursów na stopień
„Ratownika WOPR”. Spotkały się
one z ogromnym zainteresowaniem
– pierwszy kurs ukończyło 550 osób,
drugi – 100. Dodatkowo w trakcie
szkoleń centralnych ZG WOPR sześć
osób uzyskało stopień „Starszego Ratownika WOPR”, a dwie osoby – „Instruktora Ratownictwa WOPR”.
Miarą wyszkolenia ratowników
jest udział reprezentacji w zawodach z zakresu ratownictwa wodnego o randze Mistrzostw Śląska
i Polski. Na przestrzeni minionych
lat knurowski zespół ośmiokrotnie
zdobył drużynowe Mistrzostwo
Śląska, a Joanna Bielak, Bartłomiej
Bober i Sławomir Prędki sięgnęli po
indywidualne Mistrzostwo Śląska.
Knurowski Oddział stawia sobie
za cel popularyzację umiejętności
pływania, jako jedną z form zapobiegania utonięciom. Od 30 lat
ratownicy przeprowadzają egzaminy
na karty pływackie dla uczniów
szkół miejskich, a także młodzieży i
dorosłych. Niestety cieniem na sukcesy knurowskiego WOPR-u kładą
się przypadki utonięć na wodach
niestrzeżonych, objętych zakazem
kąpieli. W walce z brawurą i niefrasobliwością WOPR nawiązał ścisłą
współpracę z Policją i Strażą Miejską. Razem kontrolują wody strzeżone i niestrzeżone, leżące w granicach
administracyjnych oddziału.

Konrad Sobieraj, założyciel WOPR
odbiera Złotą Odznakę z rąk Jerzego
Telaka, prezesa Zarządu Głównego

Złoto z Liściem Laurowym
odebrali: Eryk Maruszczak,
Wiesław Brzezińśki i Jerzy Pach

Uhonorowani za szczególne zasługi: Krzysztof
Stolarek, Adam Rams i Jerzy Kosowski

/pg/
Zdjęcia: Bogusław Wilk

Nie kryj się z uczuciami - wyznaj ukochanej osobie to, co do
niej czujesz, za pośrednictwem Przeglądu Lokalnego - medium,
które tydzień w tydzień czyta około 10 tysięcy osób.
Za symboliczną złotówkę możesz sprawić drogiej Ci osobie
przemiłą niespodziankę. Wystarczy, że wpiszesz treść swoich uczuć
bądź życzeń na niżej załączonym kuponie i dostarczysz go do naszej redakcji w Knurowie przy ul. Niepodległości 5 (obok ratusza)
do wtorku, 10 lutego 2009 r. do godz. 15.
Specjalne Walentynkowe wyznania ukażą się na naszych
łamach w czwartek, 12 lutego.

Świeżo upieczeni ratownicy i młodsi ratownicyprzyjmują
legitymacje z rąk instruktora Zbigniewa Kołodziejskiego

