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Wspomnienie o Romanie Buchcie

nekrolog

Człowiek renesansu

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem
wiadomość o śmierci

Był nauczycielem, społecznikiem i radnym trzech
kadencji. Pozostawił po sobie niezliczone projekty
i prace plastyczne, wykształcił, wychował
i wypromował wielu mieszkańców Knurowa. Żal
dziś pisać o Romanie Buchcie i jego dokonaniach
wyłącznie w czasie przeszłym

G

dyby wybrał szkołę zawodową,
do której przygotowywał go
ojciec, większość życia przepracowałby w knurowskiej koksowni.
Roman Buchta miał jednak inny plan
na życie: chciał być nauczycielem.
Ukończył więc Liceum Pedagogiczne
w Rybniku, a w 1958 roku podjął pracę
w szkole w Gierałtowicach. Następnie
były: Leszczyny, rybnicki Inspektorat
Oświaty (utworzenie w Knurowie
poradni wychowawczo-zawodowej),
inspektorat Oświaty w Knurowie
(ukończenie budowy Szkoły Podstawowej nr 7). W „Siódemce” Roman
Buchta pracował aż do 1989 roku,
kiedy to odszedł na emeryturę.
Nie spoczął na laurach. W 1992
roku zaczął pisać dla Przeglądu Lokalnego: relacjonował koncerty, przypominał ludzi związanych z Knurowem
(m.in. Jana Wałacha, Henryka Burzca,
Jana Dymka). Kolekcjonerska pasja
(zbierał autografy) w połączeniu z
dociekliwością i ogromną wiedzą na
temat historii Knurowa zaowocowały
ekstra dodatkiem do Przeglądu Lokalnego. Każdy kolejny numer „Naszego
Forum” pod redakcją pana Romana
skłaniał naszych Czytelników do
wspomnień i dzielenia się fotografiami dawnego Knurowa.

sygnały czytelników

Foto: Paweł Gradek

Zamiana miejsc

- Placu zabaw przy ul. 1 Maja
nie ma od kilku lat, a więc barierka
przy żywopłocie przestała spełniać
swoją rolę. Przydałoby się przenieść ją kilkanaście metrów dalej,
nieopodal pierwszych garaży przy
skrzyżowaniu z ul. Kosmonautów.
Przy chodniku jest skarpa bez
zabezpieczenia. Niedawno spadł
z niej rowerzysta. Wiem, bo pomagałem mu się podnieść. Gdyby
była barierka, do wypadku by nie
doszło.
Czesław

Basen OK

- Byłem, zobaczyłem, podoba
mi się. Mówię o kąpielisku na Zaciszu. Ale marzy mi się krok dalej:
uczynienie z okolicznych lasów terenu do rekreacji. Takiego z prawdziwego zdarzenia. Jak basen.
M.
Not. pg, bw
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Doświadczenie z pracy w Przeglądzie wykorzystał wiele lat później przy
redagowaniu gazetki parafialnej „U
Częstochowskiej na Osiedlu”.
Roman Buchta dał się poznać jako
autor wielu projektów i prac plastycznych nie tylko na rzecz MSP-7 (np.
fresk w klasie regionalnej upamiętniający dawny Knurów), ale też miasta (wymyślił nazwę, zaprojektował
dyplom, rzeźbę oraz znaczek do klapy
nagrody „Laur Knurowa”, zaprojektował flagę miasta, obelisk Feliksa Michalskiego stojący przed MSP-3 oraz
pamiątkowy medal z okazji 700-lecia
Knurowa).
12 lat poświęcił pracy w samorządzie (był radnym trzech kadencji).
War to wspomnieć o w iel k im
zaangażowaniu pana Romana w upowszechnianie sztuki. Prowadził kółka
plastyczne nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też - co warto podkreślić
- dla górników z kopalni „Szczygłowice”!
Talent i zmysł estetyczny pożytko-

śp. Romana Buchty
wieloletniego radnego Rady Miasta Knurów,
laureata „Lauru Knurowa”,
pedagoga i społecznika,
znawcy i popularyzatora kultury i historii Knurowa,
postaci znanej i szanowanej.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam szczere
wyrazy współczucia

Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

wał dekorując kościół pw. Matki Bożej
Częstochowskiej. Zawsze pomagała
mu w tym żona, Irena. Kiedy zmarła,
aktywność pana Romana zmalała. Z
czasem podupadł na zdrowiu.
14 lipca Roman Buchta odszedł do
Wieczności. Miał 76 lat.
/pg/

Górnictwo. Audyt w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, czyli...

Chybione inwestycje,
zbędne wydatki

Zespół audytowy zaprezentował stronie
społecznej wyniki prac dotyczących działalności
Jastrzębskiej Spółki Węglowej
– Wyniki audytu pomogą nam
oraz zarządowi spółki w przygotowaniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zespół audytorów zaprezentował nam pewne tło zrządzania
spółką w latach 2005-2016 i pokazał
wiele nieprawidłowości. Wiedza ta
przyda się nam do tego, aby podjąć
działania naprawcze w spółce – zaznaczył, minister energii, Krzysztof
Tchórzewski.
Lista grzechów, które omal nie
doprowadziły górniczej spółki do
bankructwa, jest długa. Audytorzy
w ytknęli m.in. w ysokie w ydatki
na usługi doradcze i sponsoring,
chybione inwestycje (niezw yk le

kosztowne remonty hotelu w Gdyni
należącego do JSW czy siedziby spółki w Jastrzębiu-Zdroju). Co więcej,
zwrócono uwagę na zakup kopalni
„Knurów-Szczygłowice”. Aby sfinalizować transakcję, JSW, zadłużona
wtedy na 5 mld zł, zaciągnęła kredyt
na 1 mld zł.
Przewodniczący zespołu audytorskiego, poseł PiS Grzegorz Matusiak, podkreślił pilną konieczność
przeprowadzenia zmian organizacyjnych, sprzedaży zbędnego majątku,
ograniczenia kosztów produkcji i
usprawnienia zarządzania spółką.

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Romana Buchty

wieloletniego radnego Rady Miasta Knurów,
laureata „Lauru Knurowa”,
pedagoga, samorządowca i społecznika,
krzewiciela kultury i tradycji Knurowa.
Rodzinie i Najbliższym Zmarłego szczere wyrazy
współczucia składa
w imieniu Rady Miasta Knurów
Tomasz Rzepa
Przewodniczący Rady

oprac. /g/

nekrolog

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
śp. Romana Buchty
byłego sekretarza redakcji i publicysty
Przeglądu Lokalnego,
znawcy i propagatora lokalnej historii,
człowieka wielkiej kultury.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego szczere wyrazy
współczucia składa
Redakcja Przeglądu Lokalnego

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
informację o śmierci
śp. Romana Buchty
znawcy i propagatora lokalnej historii,
szanowanego i podziwianego twórcy, autora wielu
plastycznych dzieł, osoby niezwykle oddanej
knurowskiej kulturze.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego
szczere wyrazy współczucia
składa
Dyrekcja i Pracownicy Centrum Kultury
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Gliwice, Śląsk

Święto Policji z nowym sztandarem
W środę, 19 lipca w Gliwicach odbyły się wojewódzkie
obchody Święta Policji, która w tym roku kończy 97 lat

T

egoroczna uroczystość była
szczególna d la g liw ick ich
policjantów – została połączona z nadaniem sztandaru tutejszej
komendzie. Świętowanie rozpoczęło
się mszą w katedrze p. w. Św. Piotra i
Pawła. Stamtąd Pododdział Honorowy Policji z pocztami sztandarowymi
jednostek, przy akompaniamencie
Orkiestry KWP w Katowicach, przemaszerował na Plac Krakowski. Tam
odbył się uroczysty apel. Na początku
dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Głównemu
Policji nadinsp. dr. Jarosławowi
Szymczykowi, który przeprowadził
przegląd oddziałów.
Jednym z najbardziej podniosłych momentów było nadanie sztandaru. W ceremonii uczestniczyli
także przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, prezydenci

miast, burmistrzowie, wójtowie.
Wśród nich – wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, starosta powiatu
gliwickiego Waldemar Dombek, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Knurowa Adam Rams. Następnie sztandar został poświęcony.
W trakcie uroczystości miało też
miejsce wręczenie Medali za Długoletnią Służbę i za Zasługi dla Policji
oraz aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne.Zachwycający
był pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry KWP w Katowicach
– jednej z trzech policyjnych orkiestr
w k raju – ot war t y w ykona niem
motywu muzycznego z serialu „07
zgłoś się”. Zwieńczeniem obchodów
była uroczysta defilada – pierwsza ze
sztandarem gliwickiej policji.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Święto Policji było okazją do nadania nominacji na wyższe stopnie
policyjne. W tym gronie znaleźli się
także policjanci z knurowskiego komisariatu:
Komendant knurowskiego komisariatu podinsp. Janusz Słowiński podniesiony do rangi młodszego inspektora;
starsi aspiranci, podniesieni
do rangi asp. sztabowych: Krzysztof
Kaczorowski, Dariusz Kutzman, Maciej Milczarek;
aspiranci, którzy
awansowali na stopień starszego
aspiranta: Marek Fatyga, Wojciech
młodszy aspiKazula, Adam Ryba;
rant, który awansował na stopień
aspiranta:Aneta Malik;
sierżanci
sztabowi podniesieni do rangi młodszych aspirantów: Krzysztof Hoffman,
Adam Skorupa, Bar tłomiej Ulma,
Anna Winiarska-Żak; st. sierżaci podniesieni do rangi sierż. sztabowych:
Mateusz Kania i Grzegorz Klatka;
sierżant Robert Działowy awansował
na stopień st. Sierżanta;
na sierżantów awansowali starsi posterunkowi: Sławomir Gołdon i Krzysztof
Sikora; na stopień starszego posterunkowego
posterunkowi Andrzej
Mrowiec i Andrzej Ułążka.
Ponadto
Aspirant Wojciech Kazula otrzymał
nagrodę prezydenta Knurowa.

Świętowanie połączono z uroczystym
nadaniem sztandaru KMP w Gliwicach

Uroczystość uświetniła
Orkiestra KWP w Katowicach
Jeden z honorowych
gwoździ sztandaru wbijał
prezydent Knurowa,
Adam Rams

Przegędza

Mandat za dachowanie

19-letnia knurowianka jadąca volkswagenem straciła
panowanie nad pojazdem, zjechała do przydrożnego
rowu, po czym jej samochód dachował, uderzając
w drzewo. Na szczęście kobiecie nic się nie stało

D

prędkości do warunków panujących
na drodze. Utraciła panowanie nad
pojazdem, zjechała do przydrożnego
rowu, a jej samochód dachował, uderzając w drzewo.
Knurowianka trafiła do szpitala.
Na szczęście okazało się, że z groź-

nie wyglądającej kolizji wyszła bez
szwanku.
Kierująca posiada prawo jazdy
zaledwie od kilku miesięcy. Za spowodowanie kolizji została ukarana
mandatem karnym. Była trzeźwa.

oprac. /g/

reklama

o zdarzenia doszło w niedzielę,
około godziny 16.00, na ulicy
Mikołowskiej w Przegędzy. Z ustaleń
policjantów ruchu drogowego rybnickiej komendy wynika, że 19-letnia
kierująca volkswagenem, jadąc w
kierunku Rybnika, nie dostosowała
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Knurów. Najpierw konsultacje i wnioski o dotacje, potem duże zmiany

W Starym Knurowie sporo nowego

Wizualizacja: BUD SERWIS RDK Sp. z o.o.

Powstaje plan rewitalizacji tzw. Starego Knurowa. Mieszkańcy dzielnicy mogą
mieć znaczący wpływ na jego ostateczny kształt. Warto, by przyszli na spotkanie
w tej sprawie – już w najbliższy wtorek - i wyrazili swoje zdanie

Projektanci popuścili wodze fantazji, proponując ciekawe pomysły na zagospodarowanie skweru przy ul. Dworcowej;
najważniejsze w tym względzie będzie jednak zdanie mieszkańców

U

rząd Miasta opracowuje plan
kompleksowej rewitalizacji
Starego Knurowa. Będą starania o dofinansowania, są też wstępne
propozycje zagospodarowania zielonej
przestrzeni przy ul. Dworcowej. Miejskim urzędnikom zależy, aby plan
powstawał przy współudziale mieszkańców. Dlatego zaplanowali regularne spotkania, aby konsultować z nimi
założenia Lokalnego Program Rewitalizacji na różnych etapach. Pierwsze
z cyklu otwarte spotkanie odbędzie się
już we wtorek, 26 lipca, o godz. 17.00
w sali gimnastycznej Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 1. Zapoznając mieszkańców Starego Knurowa z najbliższymi planami, jakie władze miasta mają
wobec tego obszaru, organizatorzy
liczą na wzajemność.
– Mamy nadzieję, że mieszkańcy
przedstawią nam własne pomysły, swój
punkt widzenia, zwrócą naszą uwagę
na coś, czego być może nie zauważamy – mówi Adam Lipiński z Biura ds.
Funduszy Strukturalnych, Promocji,
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. – Każda uwaga będzie cenna.
Oprócz mieszkańców, na spotkanie zaproszeni zostali miejscy
radni, przedstawiciele Policji, Straży
Miejskiej, MOPS-u, KS Concordii
Knurów oraz innych organizacji
4

pozarządowych, kluczowych dla tej
części miasta.

To więcej niż remonty

Rewitalizacja to ogromne przedsięwzięcie – zarówno pod względem
czasowym, logistycznym, jak i finansowym. Przygotowania rozpoczęły
się już kilka lat temu. To dużo więcej
niż termomodernizacja budynków.
Chodzi tu także o ożywienie wspólnej przestrzeni tej części Knurowa,
tak, aby była bardziej przyjazna,
sprzyjała tworzeniu międzysąsiedzkich więzi i miała ciepłe miejsce
w sercach mieszkańców. I nie chodzi
tu o samą infrastrukturę. Odbudowanie więzi społecznych w tej ważnej
historycznie dzielnicy jest nie mniej
istotne niż sam remont budynków
czy tworzenie placów zabaw. Zresztą sam fakt, że mieszkańcy zechcą
spotykać się i rozmawiać o tym, co
z ich punktu widzenia można tu
stworzyć czy poprawić – to już krok
w kierunku budowania tych więzi.
Nie brakuje tu osób z pomysłami
– to właśnie z tego rejonu miasta
wpłynęło najwięcej (10) propozycji
do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekty mieszkańców,
które ostatecznie zostaną wybrane
do wykonania, mogą być ciekawym

uzupełnieniem programu rewitalizacji. Niewykluczone, że część pomysłów z Budżetu Obywatelskiego
stanie się w przyszłości częścią tego
programu.

Będą wnioski o dotacje

Rewitalizacja jest kosztowna, ale
urzędnicy liczą, że uda się zdobyć dotacje z funduszy unijnych. Planowane
jest złożenie wniosków o dofinansowanie kilku projektów.
Pierwszy z nich dotyczy utworzenia lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii. Drugi
to termomodernizacja zabytkowych
budynków Starego Knurowa wraz z likwidacją źródeł niskiej emisji. Kolejny
dotyczy kompleksowego remontu tzw.
„beamcioka” przy ul. Dworcowej 33.
To tu w przyszłości ma powstać socjalne serce tej części Knurowa – będzie
się w nim mieścić nadzorowane przez
MOPS Centrum Wsparcia i Inicjatyw
Społecznych. Według wstępnych założeń powstanie tu Klub Aktywizacji
Zawodowej i Inicjatyw Obywatelskich,
Klub Dziecka i Rodziny, a także Klub
Wolontariatu. W budynku będą sale
konferencyjno-szkoleniowe, osobne
części: socjalna i administracyjno-biurowa, oczywiście bez barier dla
niepełnosprawnych. Miasto liczy też,

że uda się otrzymać środki na rewitalizację infrastruktury służącej społeczeństwu III Kolonii. Chodzi m.in.
o zagospodarowanie skweru przy ul.
Dworcowej. Są już nawet wstępne propozycje – jedna zakłada utworzenie
rodzinnego parku rozrywki (z placem
zabaw, stolikami z planszami do gier
i ciekawą roślinnością). Druga oferuje
bardziej aktywny wypoczynek: park
rekreacyjno-sportowy pomieściłby
boisko, plenerową siłownię, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe czy też tor
dla rowerzystów i rolkowców. Trzecia
z kolei propozycja to park tematyczny
nawiązujący do historii regionu. Te wizje to tylko punkt wyjścia do dyskusji
o ostatecznym kształcie przestrzeni
przy Dworcowej.

Miasto we współpracy z Fundacją
Rozwoju Lokalnego (dawna Fundacja
na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa)
planuje także wspólną realizację projektów dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i wsparcia
samozatrudnienia.
Rewitalizacja Starego Knurowa
to przedsięwzięcie obliczone na lata
pracy i bardzo kosztowne. W pewnym
sensie uciążliwe dla mieszkańców –
przeprowadzki związane z termomodernizacją to niewątpliwy wysiłek. Ale
warto podjąć ten trud, aby dzielnica
odzyskała dawny blask. Tym bardziej,
że jest to jedno z najciekawszych robotniczych osiedli Górnego Śląska.
MiNa

ogłoszenie

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie informuje, iż istnieje możliwość bezprzetargowego
wynajęcia lokali użytkowych o pow. 43,74 m2 przy ul. Floriana 5
i lokali użytkowych o pow. 16,50 m2 , 15,32 m2 przy ul. Szpitalnej 8
oraz lokali użytkowych o pow. 18,32 m2 , 17,00 m2 przy ulicy Staszica 1.
Szczegóły zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta. Informacji można zasięgnąć także
w Dziale Administracji tut. Zespołu (pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18
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Knurów

Sprawdzą, czy płacisz abonament

Wciąż trwają prace nad uszczelnieniem płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego.
Mają w tym pomóc m.in. listonosze. - To prosta droga do tego, by z człowieka godnego
zaufania zrobić intruza - słyszymy od niezadowolonych doręczycieli

W

Foto: Paweł Gradek

prowadzenie obowiązkowej opłaty audiowizualnej
zamiast abonamentu RTV
przeciąga się w czasie. Z czegoś jednak
trzeba finansować działalność mediów narodowych. Stąd pomysł, by do
ściągania abonamentu zaangażować
pracowników Poczty Polskiej. Na takie
rozwiązanie nie zgadzają się listonosze.
- Każdy z nas codziennie ciężko
pracuje na swoje dobre imię - słyszymy
od jednego z knurowskich doręczycieli.
- Zdobyć dziś czyjeś zaufanie jest bardzo
trudno. Znacznie łatwiej jest je stracić.
Pomysły na zaangażowanie listonoszy
w ściąganie abonamentu to prosta droga
do tego, by z człowieka godnego zaufania
zrobić intruza.
Z tą opinią zgadza się jego kolega
po fachu. Rejon zna jak własną kieszeń,
do każdego mieszkańca podchodzi z
szacunkiem. Nie wyobraża sobie, by
podczas doręczania listów miał sprawdzać, kto ma telewizor, a później dzielić

Abonament RTV w Polsce problem
nierozwiązywalny
od lat...

Knurów. Pracowite wakacje

W szkołach praca wre...

Wakacje to dla uczniów czas odpoczynku, a dla zarządców szkół i przedszkoli
– okazja do przeprowadzenia remontów tak, aby nie kolidowały z lekcjami

- Z kim bym nie rozmawiał, każdy
przyzna, że nie płaci - uśmiecha się
pan Witold. - Ja przestałem, kiedy
Tusk powiedział, że trzeba skończyć
z tym haraczem. Z obietnicami polityków niestety tak jest, że szybko
robią się nieaktualne. Na razie nie
zamierzam płacić. Liczę, że poczta
nie dobierze mi się do skóry. A jak
już wprowadzą obowiązkową opłatę
do rachunku za prąd, trzeba będzie
zagryźć zęby i skapitulować.
Pani Agnieszka płaci regularnie,
odkąd dostała wezwanie do uiszczenia zaległego abonamentu (ponad
1600 zł): - Myślałam, że krew mnie
wtedy zaleje. Początek roku, wydatków tyle, a tu taka kara. Dziś płacę
i nawet się cieszę, że w końcu będzie
sprawiedliwie. Jak każdy to każdy. Z
drugiej strony jak człowiek płaci, to
chciałby, żeby ta telewizja była lepsza.
Niestety, nie ma czego oglądać.
/pg/

Roczny abonament radiowy kosztuje 75,60 zł, zaś telewizyjny 245,15
zł. Zwolnieni z opłat są m.in. ci,
którzy skończyli 75 lat.

Knurów

Kto ma zbędny telewizor?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje do
osób, które chciałyby przekazać swój sprawny
telewizor samotnym osobom, nie wychodzącym
ze swoich domów

Foto: Paweł Gradek

W

ostatnim czasie dwóm osobom,
będącym pod opieką knurowskiego MOPS zepsuły się telewizory.
Dla tych osób sprawne odbiorniki
to ważny kontakt ze światem, stąd
ich brak bardzo im doskwiera. Stąd

prośba MOPS-u: jeśli ktoś ma zbędny,
sprawny (!) telewizor (jeśli starego
typu, to z dekoderem) i chce go podarować – proszony jest o kontakt (nr tel.
do MOPS: 32 335 50 00).
Ofiarodawcom z góry dziękujemy!

reklama

Sporo dzieje się wokół szkolnej
„Dwójki”, gdzie robotnicy wykonują izolację i drenaż

śnia. Budynek szkoły jest dość nisko
położony, do tego ma głębokie piwnice – co sprawia, że podczas większych
opadów często bywał zalewany. Tunel
nowej windy dla niepełnosprawnych
również nie był oszczędzany przez
deszczówkę. To ma się zmienić. Na
zewnątrz trwają prace nad wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian
fundamentowych wraz z drenażem
opaskowym. Szacowany koszt przedsięwzięcia to około 256 tys. zł.
Zespół Szkół nr 1 prowadzi w
trakcie wakacji II i III etap wymiany
instalacji wodnej (I etap wykonano w
zeszłym roku).
– Instalacja wodna była w bardzo
złym stanie, ponadto łazienki również
nadają się do remontu, którego wykonanie wymaga uprzednio wymiany
instalacji – mówi dyrektor Misiura.
To najpoważniejsze, ale nie wszystkie wakacyjne remonty w knurowskich
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placówkach. Miejskie Gimnazjum nr
1 wykorzystuje wakacje na wymianę
nawierzchni boiska szkolnego. Miejskie Gimnazjum nr 2 remontuje bibliotekę i czytelnię. W Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 1 trwa malowanie
wnętrz i klatki schodowej, w Miejskim
Przedszkolu nr 3 – montaż wentylacji
mechanicznej w kuchni, w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym – remont
nawierzchni placu zabaw i malowanie
korytarza, zaś w MSP nr 4 – wymiana
wewnętrznych hydrantów.

informacja własna

MiNa

reklama

J

ak co roku, także w knurowskich
szkołach na lipiec i sierpień zaplanowano rozmaite prace – od drobniejszych, jak malowanie ścian, po poważne inwestycje. Taką jest bez wątpienia
dostosowywanie do wymogów zespołu
szkolno-przedszkolnego pomieszczeń
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7.
Inwestycja jest konieczna ze względu
na nowe przepisy przeciwpożarowe,
dotyczące sal dla przedszkoli i „zerówek”.
– Wymagania są dość wysokie –
mówi Anna Misiura, dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie. – Każda sala musi
mieć wyjście ewakuacyjne w postaci
drzwi balkonowych, konieczna jest też
wymiana wykładzin, drzwi. Co prawda
obecny rząd odroczył moment wejścia
w życie tych przepisów o trzy lata, my
jednak rozpoczynamy dostosowywanie
placówek już teraz, aby z wszystkimi
zdążyć na czas. Jest to tym bardziej
istotne, że chodzi przecież o bezpieczeństwo dzieci.
Koszt tej inwest ycji to około
314 000 zł.
Sprostaniu przepisom przeciwpożarowym jest podyktowany także
remont Miejskiego Przedszkola nr
12. Wśród zaplanowanych prac jest
m.in. wymiana hydrantów, likwidacja
boazerii, a także utworzenie podjazdu
dla niepełnosprawnych (co jest istotne
także z tego względu, że w czasie wyborów w przedszkolu znajduje się punkt
głosowania). Remont w MSP-12 ma
kosztować około 192 000 zł.
Miejska „Dwójka” przy ul. Wilsona zdecydowanie potrzebuje remontu,
który już się rozpoczął i potrwa nawet
dłużej niż wakacje, bo do końca wrze-

się tą wiedzą z innymi.
- Wiem nieoficjalnie, że kontrolą
mają zajmować się nie listonosze, tylko
pracownicy poczty - oddycha z ulgą.
W pierwszej kolejności mają odwiedzać domostwa, gdzie wcześniej zostały
wyrejestrowane odbiorniki, w drugiej
mieszkania, których właściciele przestali opłacać abonament. Spać spokojnie nie mogą też ci, którzy do tej pory
nie zarejestrowali swoich odbiorników.
Czeka ich losowa kontrola.
Jeśli przypuszczenia poczty potwierdzą się, uchylających się od płacenia abonamentu czeka kara (trzydziestokrotność miesięcznej opłaty
abonamentowej), czyli 681 zł.
Do tej pory różnie bywało ze ściągalnością abonamentu. Wezwania do
zapłaty trafiały do adresatów dwa razy
w roku. Jak przyznają nasi rozmówcy,
wiele z nich nie udawało się doręczyć.
- Kiedy ludzie dowiadywali się, skąd
przesyłka, odmawiali jej przyjęcia - dodaje listonosz.
Prawnicy uspokajają: nie musimy
wpuszczać do domu kontrolerów.
Zmusić nas do tego może jedynie tytuł
wykonawczy wystawiony przez sąd.
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Knurów. Patrycja Śmieja u progu muzycznej kariery

Tajemnica Wysp
Foto: arch. Patrycji Śmiei

Była objawieniem drużyny Ewy Farnej w telewizyjnym
programie „Bitwa na głosy”. Wydawać by się mogło,
że po takim starcie kariera nastolatki z Knurowa
nabierze rozpędu. Po 4 latach ciszy Patrycja Śmieja
wraca do gry z zespołem Wyspy i premierowym
singlem „Tajemnica”

Wyspy tuż przed występem w „Pytaniu na Śniadanie”:
(od lewej) Krzysztof Wołoszyn, Dawid Ostrzołek, Patrycja
Śmieja, Jacek Okoński i Michał Konior

-C

hciałabym zacząć śpiewać
na poważnie i tworzyć własną muzykę, płynącą ze
mnie i z tego, co czuję - mówiła nam tuż
po zakończeniu udziału w „Bitwie na
głosy”. - Mam nadzieję, że znajdzie się
osoba, która będzie chciała mi pomóc
w spełnieniu tego marzenia.
4 lata temu wszystko wydawało się
być na wyciągnięcie ręki. Patrycja wspomina, że udział w programie podbudował
jej poczucie wartości i umocnił w przekonaniu, że chce związać swoją przyszłość
z muzyką. Los ma jednak to do siebie, że
komplikuje nawet najśmielsze plany...
- Muzykę odstawiłam na bok.
Rozpoczęłam studia, wyprowadziłam
się z domu i wyjechałam do Warszawy
- opowiada Patrycja.
Dziś przyznaje, że przerwa wyszła
jej na zdrowie. Mogła dzięki niej zebrać siły i raz jeszcze zawalczyć o swoją
przyszłość. Spotkanie z duetem producenckim Dawid Ostrzołek&Adrian
Owsianik zaowocowało zaproszeniem
Patrycji do projektu o enigmatycznej
nazwie Wyspy.
- Z chaosu wyłonił się utwór „Tajemnica”. Wtedy jeszcze nic nie wskazywało, że nagramy cały album - wyznaje
knurowianka. - Rozesłaliśmy singiel do
wytwórni i radia. Zainteresowanie było
zaskakująco ogromne.
W Wyspy uwierzył Maciej Durczak - manager wielu gwiazd (Ani
Wyszkoni, Braci, Video). Kolejnym
krokiem było podpisanie kontraktu z
wytwórnią Warner Music, a później
praca nad płytą.
Ponad miesiąc temu w sieci ukazał się teledysk do „Tajemnicy”. Do
dziś obejrzało go już prawie 70 tys.
internautów.

- I stało się! Naszą piosenkę gra kilkanaście rozgłośni radiowych w Polsce
i Londynie, klip emituje Eska TV. Łzy
szczęścia cisną się do oczu - Patrycja nie
dowierza szczęściu.
Niedawno Wyspy wystąpiły w
„Pytaniu na śniadanie” i były gościem
Marka Sierockiego w „Teleexpressie”.
Prace nad debiutanckim albumem
powoli zmierzają ku końcowi. Premierę i promocyjną trasę koncertową
zaplanowano na jesień.
Patrycja nie zapomina o Knurowie. Tu, w podziemiach Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 9, gdzie jej tato
miał przed laty próby ze swoim zespołem Apogeum, zaczęła się jej przygoda
ze śpiewaniem.
- Liczę, że uda mi się tu zagrać,
chociaż ciężko będzie mi wtedy stanąć
przed osobami, które znam od najmłodszych lat - dodaje.
Wiele zawdzięcza młodszej siostrze Oli, którą można usłyszeć podczas wielu miejskich imprez. To ona
uczyła Patrycję śpiewać.
- Mam nadzieję, że nie urazi jej
stwierdzenie, że uczeń przerósł mistrza... - żartuje knurowianka. - Ola
zawsze będzie dla mnie wzorem, gdyż
jest wybitną wokalistką.
Wywiady, występy w telewizji,
płyta, przychylność fanów - Patrycja
czuje się panią własnego losu, choć
podkreśla, jak ważne jest dla niej
wsparcie rodziny i przyjaciół. Mimo
że od „Bitwy na głosy” minęły 4 lata,
nadal może liczyć na swoją mentorkę
- Ewę Farną, która kibicuje Wyspom.
- Wiem, że w dużej mierze to właśnie Ewie zawdzięczam swój sukces
- dodaje piosenkarka.
Paweł Gradek

Knurów. Wakacje w Domu Kultury

Moc atrakcji i wrażeń

Zajęcia na scenie, pluskanie w basenie, własnoręczny wyrób pizzy
– uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez Centrum Kultury
nie wiedzą, co to nuda. Właśnie zakończyła się pierwsza tura

Knurów

Rozmawiali
o bezpieczeństwie

W związku z wizytą papieża Franciszka
i Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie
premier Beata Szydło wydała zarządzenie
wprowadzające od 20 lipca do 1 sierpnia
stopnia alarmowego ALFA i BRAVO-CRP
na terenie całego kraju

W

łaśnie z tego powodu w środowe popołudnie w ratuszu
odbyło się spotkanie m.in. z naczelnikami w ydziałów, szefami
jednostek i przedstawicielami służb
ratunkowych, by omówić najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Stopień ALFA na-
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- Nuda? A co to takiego?... – zdają się mówić uczestnicy
warsztatów artystycznych i sportowych w Domu Kultury

W

kłada na administrację obowiązek
sprawdzenia instalacji alarmowych,
drożności dróg ewakuacyjnych oraz
procedur związanych z ewentualnym wprowadzeniem w yższych
stopni alarmowych (CHARLIE i
DELTA).
/g/

Foto: Paweł Gradek

arsztaty artystyczne i sportowe w Domu Ku lt u r y
przez pierwsze dwa tygodnie wakacji zakończyły pierwsze grupy.
- Liczyły do 30 osób. Zajęcia prowadziła doświadczona kadra instruktorów współpracujących z Centrum
Kultury – mówi Mariusz Kowalczyk,
zastępca dyrektora CK. - Każdego
dnia od 9.30 do 15.00 dzieci w wieku
7 -12 lat uczestniczyły w różnych
zajęciach.
Ogromną frajdę sprawiły dzie-

ciom warsztaty gastronomiczne
w pizzerii naprzeciwko kąpieliska
Leśne Zacisze. Każdy z uczestników własnoręcznie wykonał pizzę,
która została wypieczona w piecu
opalanym drzewem. Oczekiwanie
na dostęp do stołu, gdzie wyrabiano pizzę, też nie było bezczynne:
równolegle trwał bowiem konkurs
na najpiękniejszą budowlę z piasku.
Każdy dzień wykorzystywano do
maksimum. Słoneczne dni spędzano
na basenie.

- Dom Kultury w Szczygłowicach
ze swoją sceną i parkietem na sali
głównej jest idealnym miejscem do
zabaw muzyczno-ruchowych – dodaje
wicedyrektor Kowalczyk. - Całodniowe wyżywienie zapewniało Zdrowe
Bistro, specjalizujące się w zdrowym
żywieniu dzieci.
Na początku sierpnia zajęcia
rozpoczyna następna grupa. Mimo
odpłatności (190 zł/5 dni), lista chętnych jest już od dawna zamknięta.
/mk, bw/

Foto: Mariusz Kowalczyk
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Knurów. Starość nie udałą się Panu Bogu...

Koniec jak „amen” w pacierzu
zgody na inne wsparcie, w tym na posiłki
z Ośrodka Wsparcia.
Skąd ten brak zgody? Być może
miało to związek z tym, że usługi były
częściowo odpłatne, a starszy mężczyzna liczył się z pieniędzmi.
Sąsiad starszego małżeństwa, który
w jego imieniu płacił za usługi. utrzymuje, że liczba godzin opieki zwiększyła się z jednej do dwóch miesiąc temu,
po interwencji w MOPS, a trzy godziny
to kwestia paru ostatnich dni.

- Wczoraj prosiłam Matkę Bożą, żeby mu dziób
zasznurowała, bo on niemiłosiernie przeklinał
- opowiada o mężu pani Ingeborga. - Dziś już nie
powiedział nic. Nie wiem nawet, czy do Lidki się
odezwał...

Pokój Pana Waltera jest pusty...

-S

łyszy mnie pan? - sanitariusz
próbuje nawiązać kontakt z
na wpół przytomnym panem
Walterem. - Halo!
- Głośniej, bo on nie słyszy dobrze
- głos żony, pani Ingi, dochodzi zza
ściany. - Kto przyjdzie za Elę? Niech
ktoś tu do mnie przyjdzie porozmawiać.
- Jak się pan nazywa? - sanitariusz
nie daje za wygraną.
Mężczyzna łapie dech i odpowiada: - Kur...

Półtora roku temu...

74-letnia pani Inga nie ma uprawnień do renty czy emerytury. Leży we
własnych odchodach, na wpół sparaliżowana. Sprawną ręką próbuje pozbyć się zawartości pampersa. Nie ma
nikogo oprócz męża Waltera, który też
nie jest okazem zdrowia. Wygrał z nowotworem, przy zapaleniu opłucnej był
o krok od śmierci. Ciężko mu sprostać
roli pielęgniarza i kucharza. Przerastają
go obowiązki domowe.
Od kilku lat małżeństwo (nie ma
dzieci) zdane jest na łaskę sąsiada, Zygmunta. Coraz bardziej absorbująca rola
opiekuna zaczyna mu jednak ciążyć,
dlatego losem starszych sąsiadów próbował zainteresować Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
70-letni pan Walter otrzymuje co
miesiąc przyzwoitą emeryturę - zbyt
dużą, aby mógł z żoną korzystać z
bezpłatnej pomocy MOPS i PCK, a
zarazem zbyt małą, by opłacić pobyt
dla dwojga w domu opieki społecznej
lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
Zresztą pan Walter i tak nie bierze
takiego scenariusza pod uwagę. Nie zostawiłby mieszkania, do tego niechętnie
godzi się na jakiekolwiek opłaty.
Po naszej interwencji los pani Ingi
poprawił się, a pan Walter w końcu
uległ namowom i zgodził się przyjąć
częściowo odpłatną pomoc.
- Udało nam się z państwem porozumieć, wynegocjować wszystko tak, że
powinno być dobrze – zapewniła nas
wtedy Danuta Gawrońska, zastępca
dyrektora MOPS w Knurowie.

Foto: Paweł Gradek

Wyniszczony
czy stabilny?

Dobrze nie jest

Kiedy półtora roku później przyjeżdżamy do starszych państwa na
prośbę ich sąsiada Zygmunta Waldera,
wcale dobrze nie jest. Role się odwróciły: pani Inga zadbana i uczesana siedzi
w swoim pokoju, a w łazience, wciśnięty
między wannę a roztrzaskaną muszlę
klozetową leży półprzytomny pan Walter. Zwykle głośny i stanowczy, teraz
milczący i bezwładny.
Bezzwłocznie wzywamy pogotowie. Rokowania nie są dobre. W ocenie
sanitariuszy organizm staruszka jest
skrajnie wyniszczony. Dodatkowo niepokoją wysoki cukier i migotanie serca.
Decyzja może być tylko jedna: pacjent
zostaje zabrany do szpitala neurologicznego w Gliwicach.
- Wczoraj prosiłam Matkę Bożą,
żeby mu dziób zasznurowała, bo on
niemiłosiernie przeklinał - wyznaje pani
Ingeborga. - Nie mogłam już tego znieść.
Złościł się o byle co. Wczoraj jeszcze
rozmawiał, dziś nie powiedział nic. Nie
wiem nawet, czy do Lidki się odezwał.
Prosiłam ją, żeby w czas przyszła, przed
8.00. No i przyszła, bo jej powiedziałam,
że chcę mieć czysty pampers. Do ubikacji
mnie zaprowadziła. Cuciła męża, dałam jej szmatkę.
Zygmunt Walder przyznaje, że
rano pomagał siostrze PCK podnieść
pana Waltera z podłogi na łóżko. - Posadziliśmy go, a on się przewracał. Był
osłabiony i nic nie mówił. Prosiłem, żeby
siostra wezwała pogotowie, ale ona powiedziała, że da mu pić i jeść, bo nie jadł.
I że jak przyjdzie po południu i będzie
trzeba, zadzwoni po pomoc.
Wtedy zdenerwowany sąsiad zawiadomił nas.

Bo wy go denerwujecie...

- Po waszej ostatniej interwencji
byli tu wszyscy: pani dyrektor, kierowniczka, lekarka i wszyscy święci.
Miesiąc, dwa, uspokoiło się - opowiada
pan Zygmunt. - Siostra PCK przychodziła tu na godzinę dziennie. To było
za mało. Dopiero w tym miesiącu to się
zmieniło. Przychodzą po dwie godziny,
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rano i po południu. Od czasu do czasu
wpadam i pomagam jak mogę. Jestem
dla nich obcą osobą. Mają rodzinę, ale
nikt się nimi nie interesuje. Żeby dla
tych ludzi nie znalazł się jakiś dom
opieki?
Unieruchomiona pani Inga docenia starania sąsiada. - Sama tu siedzę,
tylko on przyjdzie, więcej nikt. Jak
potrzebuję coś, to mu zapukam w kaloryfer albo telefonem zadzwonię. Ale
przecież on cały dzień nie może tylko
dla mnie być.
Kobieta oddaje też sprawiedliwość
siostrom PCK: - Nie mogę powiedzieć,
bardzo dobrze się mną zajmują. Pani
Lidka przychodzi rano, a wieczorem
pielęgniarka Beata. Kto będzie przychodził za panią Elę? Miała w poniedziałek przyjść, a powiedzieli mi, że
przyjdzie za nią ktoś inny.
75-latka zdradza, że trwają starania o umieszczenie jej w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym „Nadzieja”
w Szczygłowicach. Trafiłaby tam bez
męża, coraz bardziej dającego się jej
we znaki.
- Chciałam, żeby przestał pić. Ja
nie wychodzę, więc mu nie kupuję.
Poprzednia opiekunka mi nie wierzyła.
Mówiła: „Bo wy wymyślacie, wy go
denerwujecie i dlatego tak jest”. Mówię, pani Elu, pani kupi mu taką małą
buteleczkę, a potem mówi na mnie.
Teraz się przekonała, że sama z nim
nie wytrzymała.

Nie chcieli więcej

Choć podczas naszej wizyty sama
pani Inga jest czysta i w w miarę dobrej
kondycji, to w mieszkaniu nadal panuje
brud, chaos i zaduch. Czemu w ramach
„usług opiekuńczych” nie dało się zrobić więcej dla starszego małżeństwa?
- Rodzina otrzymywała wyłącznie
taką pomoc, na jaką wyrażała zgodę
– wyjaśnia Małgorzata Cisek-Sopel,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. – Ostatnio mieli świadczenie w postaci usług opiekuńczych w ilości
3 razy dziennie po godzinie, łącznie z
sobotami i niedzielami. Nie wyrazili

Trudno w to uwierzyć, ale schorowany staruszek po onkologicznych
przejściach nie był przypisany do
żadnego lekarza pierwszego kontaktu.
- Gdy zastaliśmy tę sytuację, nie
miał złożonej deklaracji do lekarza
pierwszego kontaktu – mówi dyrektor
MOPS. – Zaniepokoiło nas to, dlatego
pracownik socjalny w imieniu pana
Waltera złożył ją w tej samej przychodni, do której była zadeklarowana
pani Inga.
Czy po złożeniu deklaracji (wpłynęła do przychodni pod koniec czerwca) coś się zmieniło? MOPS nie wnikał
w częstotliwość wizyt, bo wzywanie
lekarza prywatnie czy z NFZ, jest
wolną wolą pacjenta.

Wszyscy pod presją

Obecność alkoholu w mieszkaniu
nie była tajemnicą. Trudno przecież
dorosłym ludziom zabronić jego kupowania czy konsumpcji. Skąd się tam
brał? MOPS nie wnika w zakupy robione podopiecznym przez siostry PCK.
– Gdybyśmy pokrywali te koszty, to
byśmy analizowali, co się kupuje – komentuje Małgorzata Cisek-Sopel. – W
przypadku rodziny nie było podstaw
do ingerowania w czynione przez nią
wydatki - w związku z tym siostra PCK
realizowała listę zakupów zgodnie z
ich życzeniem. Pragnę nadmienić, że
wiele osób uznaje, że zakup alkoholu
przez opiekunki PCK ze środków
podopiecznych nie jest niczym złym.
Z wyjaśnień siostry PCK, która przez
ostatni tydzień świadczyła usługi
wynika, że nie kupowała go, a jednak
znajdowała w mieszkaniu puste butelki
po piwie i wódce. Według jej relacji, w
dniu zdarzenia pan Walter znajdował
się także w stanie po spożyciu alkoholu.
Jej przypuszczenia były wiarygodne,
gdyż na podłodze leżały butelki po
wódce i piwie. Przekazała także, że

pan Walter spał na podłodze, wezwała
zatem na pomoc sąsiada i razem położyli go na łóżko. W obecności siostry
PCK, 72-latek zaczął „przychodzić do
siebie”, zjadł przygotowane przez nią
śniadanie. Sąsiad zaproponował wezwanie pogotowia, jednak siostra PCK
wytłumaczyła, że w sytuacji, kiedy stan
pana Waltera wskazuje na spożycie alkoholu oraz, że nie ma oznak zagrożenia życia i zdrowia - odmówiła. Nie bez
znaczenie jest także fakt, że opiekunka
u rodziny miała zjawić się ponownie
za ok. 3 godziny. Pragnę podkreślić,
że nieszczęśliwy upadek pana Waltera
zdarzył się już po wyjściu siostry PCK,
kiedy to mężczyzna samodzielnie chciał
skorzystać z łazienki.
Tego przedpołudnia w czasie naszej wizyty u starszego małżeństwa
w mieszkaniu panował nieopisany
zaduch, jednak zapachu alkoholu nie
wyczuliśmy – nawet, gdy wynosiliśmy
pana Waltera z łazienki.
Siostra zostawiła na stoliku kawę i
kanapki. Zanim po chwili pan Walter
stracił przytomność w toalecie, zdążył
jeszcze nadgryźć jedną z czterech kromeczek. Kawy już nie wypił.
Pan Zygmunt zapewnia, że rzadko
dawał się namówić starszemu panu na
kupno piwa. Pan Walter oczekiwał, że
mocniejsze trunki będą dostarczać
siostry PCK. Nie był zadowolony,
gdy jedna z nich sprzeciwiła się jego
żądaniom.

Waltera nie ma

W sobotę pan Walter zmarł w
gliwickim szpitalu na niewydolność
serca.
Pani Inga nie od razu została powiadomiona o śmierci męża. Mimo to
coś przeczuwała.
- W nocy coś w kuchni urzędowało,
a Waltera nie ma – mówiła sąsiadowi.
– Może umarł?
Obecnie działania MOPS zmierzają do zapewnienia kobiecie całodobowej opieki. W tym zakresie najbliższa
rodzina nawiązała współpracę z pracownikiem socjalnym.
Starość nie udała się Panu Bogu.
Ta smutna historia potwierdza to powiedzenie. Pokazuje, jak można znaleźć się w trudnej sytuacji. Co gorsze,
nie potrafić, a może nawet nie chcieć, z
niej wybrnąć. Mimo chęci pomocnych
ludzi, systemu opieki społecznej, bez
woli zainteresowanych nie sposób im
naprawdę pomóc...
Paweł Gradek, Mirella Napolska

Knurów, Katowice. Kongres Świadków Jehowy

Lojalni w trwaniu
Tysiące mieszkańców regionu, wśród nich
knurowianie, wezmą udział w kongresie
Świadków Jehowy w katowickim „Spodku”.
Tematem przewodnim będzie lojalność

K

ongres odbędzie się w dniach 2224 lipca. Udział wezmą mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia.
Jak co roku nie zabraknie wśród nich
knurowian.
Temat główny: lojalność.
- Będzie można usłyszeć czym

jest lojalność, dlaczego to taki ważny
i cenny przymiot i jak go przejawiać
w relacjach z innymi – zapowiadają
organizatorzy. - Przede wszystkim
jednak skupimy się na wartości lojalności w kontaktach z Bogiem.
/bw/
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Wywiad. Roman Buchta o Knurowie z lat bezpowrotnie minionych...

Tamtego Knurowa już nie ma
Foto: „Knurów wczoraj i dziś”, Jan Furgoł, Marek Wydra

- Tydzień temu moja kuzynka Marzena wzięła mnie na wózek inwalidzki i powiedziała:
,,Wujku, jedziemy zwiedzać Knurów” - opowiadał Roman Buchta. - Ogarnęło mnie
przerażenie, ponieważ kiedyś ul. ks. Koziełka była reprezentacyjną ulicą Knurowa,
była bardzo piękna. A teraz wygląda zupełnie inaczej...

Ul. Koziełka na przełomie lat 50. i 60.

R

oman Buchta. W Knurowie postać powszechnie znana. Człowiek wielkiej kultury i kulturze
jak mało kto oddany. Nieocenione
źródło wiedzy o knurowskich dziejach
i tradycjach. Dzięki życzliwości prof.
Grzegorza Cubera, autora wywiadu z
Romanem Buchtą, możemy podzielić
się częścią tej wiedzy o latach bezpowrotnie minionych, o Knurowie sprzed
dziesięcioleci...

Grzegorz Cuber: - Przecież nawierzchnia jest odnowiona…
Roman Buchta: - Nawierzchnia
tak, ale ja mówię o budynkach. Nie
jest to to, co pamiętam z dzieciństwa.
Z wyjątkiem ciastkarni Klimka. A poza
tym wszystkie sklepy są nie na swoim
miejscu. Nie tak, jak to było kiedyś.
Wszystko się pozmieniało, wszystko
się inaczej nazywa. Jedynie ten Klimek
się zachował i jest na swoim miejscu.
Kołoczyki ma dobre, takie jak były kiedyś. Chodziłem na pamięć do pewnych
sklepów, bez patrzenia na szyld lub
okno wystawowe.
- Przypomnij, jakie to były sklepy?
- Idąc od św. Jona, jak to się kiedyś
mówiło, to najpierw był Wojtaszek,
czyli mleko. Apteka była tam gdzie
jest. Anna Klimkowa, czyli ciastkarnia,
potem był Stania - masorz. Szkoła,
wiadomo, w tym samym miejscu, a
potem był sklep zwany „koksy” i Waluszek. Wtedy był podział na koksownię
i kopalnię. Koksownia otwarła sklep,
trzeba było mieć legitymację, żeby tam
kupować. Potem był Adamczyk, czyli
wasz dom, po lewej stronie. Zawsze
chodziliśmy podziwiać jak Adamczyczka nalewała mleko. Nam się to bardzo
podobało. Mleko nalewała aluminiową
chochlą. Nalewała – „cyk, cyk” - ile tego
faktycznie wlała to jej sprawa. Zawsze
chodziliśmy ją podziwiać, a ona pytała:
,,Co tu robicie, przecież nic nie kupujecie, uciekajcie stąd!”.
Potem był po lewej stronie Koczorek, u góry mieszkała Piczka, która zaj8

mowała się krochmaleniem kołnierzyków dla całego rejonu. Wtedy kołnierzyki koszul musiały być obowiązkowo
sztywne, na wesele - dla pana młodego,
drużbów. Koszule do tej Piczki się zanosiło, a Tomulka, który był szewcem,
miał warsztat naprzeciwko Szyrmla.
Jak dziś go widzę, siedział w drzwiach
i klupoł buty. Dalej była Woszowa, u
której kupowało się alkohole. Następnie
ul. Janty. Kamienica Szmidtki na rogu,
dom Edwarda Przybyły i potem się już
zaczynały familoki, po prawej stronie.
Po lewej stronie był fryzjer, koło Tomulki, w domu Suchowiaka. Był też sklep
meblowy, ORS , naprzeciw koksów.
ORS, czyli Oddział Ratalnej Sprzedaży. Bartoszek tam urzędował, zwany
Żydem, z powodu swoich handlowych
umiejętności. Znany był z niego na
całej ulicy „babiarz”. W podwórzu był
zakład masarski, nie pamiętam, kto był
jego właścicielem.
U Szyrmla w głębi przyjmowali
skórki od królików do garbowania.
Szyrmle mieli olbrzymi sad przy ul.
Sienkiewicza. Zawsze czekaliśmy na
lato, żeby owoce dojrzały. Czereśnie
kosztowały 2 zł i podawało się je przez
furtkę. Bo mieli takiego psa, który wabił
się Amin. Nieraz trzeba było czekać,
aż Szyrmlino przyszła, a pies stał przy
furtce i nie pozwalał wejść. Było tam
wolne pole, między Pawlytką a Szyrmliną, którego właścicielem był Czernik.
Kończyło się budynkiem Czernikowym,
ale wejście było od ul. ks. Koziełka.
Potem była Szymurka, nikt jej nie godoł
Szymurka tylko Anele. Do Anele się
szło, a potem już były familoki.
- A obecnych bloków jeszcze nie
było?
- Te bloki powstały w końcu lat 50.
Gdy chodziłem do liceum, to zaczęto
te bloki budować, było to tak zwane
„Czerwone Osiedle”. Podobne było w
Szczygłowicach. Zanim powstały te
bloki, było tam pole. Nazywaliśmy je
„Kwitkowe górki”. Chodziliśmy tam
prosto ze szkoły jeździć na taszach.
Był tam też Schlossteich (staw

zamkowy). Tam gdzie był cmentarz,
ta dolina, to był Schlossteich. Potem
Ośliźlok, ale to już była ul. Wolności.
Dla mnie wyznacznikiem terenu
był młyn, Słowik - piekarnia, która już
wtedy istniała. Młyn był na Szulcowym
polu. Czy oni byli właścicielami, tego
nie wiem. No i potem była już prawie
końcówka Knurowa. Po lewej stronie
przed młynem było gospodarstwo Pana
Szulca.
Atrakcją tej Anny Szulc było to, że
wynajmowała karawan. Był to karawan konny, w rogach miał sfazowane,
matowe szyby. Konie były dwa, a powoził tym karawanem stary Grabelus. Był
niskiego wzrostu i wszyscy się dziwili, że
śpi w sianie u Anny Szulcki. Jeszcze po
wojnie nosił taki stary, przedwojenny
mundur przeznaczony specjalnie dla
powożącego karawanem. Mundur
był laminowany srebrem, a na głowie
nakrycie w kształcie rogu, podobne do
tego, jakie nosił Napoleon. Potem się to
już zużyło i nikt nowego mu nie zrobił.
Jeździł więc Grabelus po cywilnemu.
Jak trzeba było przewozić ludzi karawanem, to się chodziło do Grabelusa.
- Opowiedz teraz o swojej pierwszej szkole.
- Jeśli chodzi o szkołę, mówiło się na
nią „stara szkoła”. Był to ten budynek,
w którym teraz jest gimnazjum, taki
stareńki. Do dziś wyobraźnia działa i
czuję ten tak zwany zapach pyłochłonu.
Co sobotę sprzątaczki oliwiły podłogę
i w całej szkole unosił się taki charakterystyczny zapach pyłochłonu - był
to stary, przepalony olej z kopalni,
którym smarowało się drewniane
podłogi, aby nie unosił się kurz i pył
z butów. W sobotę lekcje kończyły się
wcześniej i wkraczały sprzątaczki. Był
taki podział, że klasy od pierwszej do
trzeciej miały zajęcia w tym budynku,
a potem się czekało na odmianę jakiejś
dorosłości, bo od czwartej klasy przechodziło się do budynku głównego. A
stara szkoła była królestwem przedwojennych nauczycielek: Sochówna,
Łobarzewska. Ta druga uczyła mnie w

pierwszej klasie, uczyła też jeszcze moją
mamę. Dochodziło do komicznych
sytuacji. Ona [nauczycielka - przyp.
red.] była z domu Wichary. Jej mąż
był kierowcą w latach 60. Pojechałem
do takiego doktora Kimela, który był
sercowcem, jeden jedyny w całej okolicy. Pojechałem do niego się leczyć.
Kazał mi przynieść EKG, a EKG robiła
legendarna pani Fojt. To EKG ona mi
zrobiła. Przyszedłem do tego Kimela,
daję mu EKG, a on za chwilę woła mnie
i mówi: „Panie Buchta, pan mi dał nie
swoje EKG, tylko kogoś innego”. Było to
EKG Wicharego, który już nie żył. Skąd
ona wytrzasnęła to EKG, to nie wiem.
Jeżeli chodzi o szkołę, to nawet
w tym budynku głównym nacierano
podłogi pyłochłonem. Były smarowane
olejem, a przez niedzielę to w jakimś
stopniu wsiąkało do drewnianej podłogi. Jak się przychodziło w poniedziałek
do szkoły, to już nie było takiego mocnego zapachu. W tej starej szkole uczyły:
Święchówna, Łobarzewska, potem
doszlusowała Stefa Palengowa, ale to
już było pokolenie młodsze.
W tej szkole były piece, palił w
nich pan Skubacz, który razem z żoną
mieszkał w szkole wysoko pod dachem.
On właśnie był takim gospodarzem w
szkole: zamiatał, czyścił, palił w piecach, na zimę uszczelniał okna. I z tej
małej szkółki zrobiła się taka cała instytucja. W każdej klasie były wieszaki
na ścianie na kurtki i płaszczyki dzieci.
W każdej klasie wszystkie lekcje się odbywały, nie przechodziło się od klasy do
klasy. Wieszaki były na takiej charakterystycznej desce. Porządek był w szkole
przedwojenny, pani Łobarzewska tego
pilnowała. Tablica była jedna, wisząca,
zielona, potem dopiero pojawiły się
dwie tablice naciągane linką, jeżdżące
od góry do dołu. Gabinetów pomocy nie
było, każda klasa miała swoje mapy,
swoje stałe wyposażenie. Jak się szło do
klasy, to się taką mapę zabierało. W nowym budynku było lepsze wyposażenie
w tablice i pomoce naukowe. Tam też
było ogrzewanie piecowe.
- Jak wtedy było z książkami? Czy
były dostępne?
- Moje roczniki miały swoje książki, kupione za swoje pieniądze, które
przechodziły z pokolenia na pokolenie.
Pisaliśmy stalówką maczaną w kałamarzu. Ławki były stare, przedwojenne, z pochyłymi blatami. W środku był
otwór na kałamarz z metalową klapką.
Siedzenia w ławkach były podnoszone,
gdy się wstawało albo były też stałe,
nieruchome. Pan Skubacz, woźny, pilnował, żeby w tych kałamarzach było
dosyć atramentu. Miał taką litrową
butlę z atramentem i do każdego kałamarza nalewał do pełna. Przedwojenne
nauczycielki wprowadzały popłoch
wśród uczniów. Pani Łobarzewska była
spolegliwą - już wtedy - starszą babcią.
Święchówny były trzy - jedna uczyła
u nas, druga w szkole, w „Dwójce”, a
trzecia prowadziła dom.
- Mieliście mundurki?
- Nie, nie było żadnych wymagań co

do ubioru. Bardzo zwracało się uwagę
na posiadanie zeszytu. Moje zeszyty
były powodem skandalu. Lubiłem bardzo rysować i kiedyś na matematyce
było zadanie: dwa jabłka dodać jedno
jabłko równa się trzy jabłka. A ja te
jabłka pokolorowałem pół na pół, na
zielono i czerwono. Jak pani Łobarzewska to zobaczyła, to się wydawało, że
„coś ją trafi” - wszystkim pokazywała
mój zeszyt, mówiąc: ,,Zobaczcie, co ten
chłopak narobił”.
- Kiedy zacząłeś szkołę podstawową?
- Rozpocząłem szkołę rok po zakończeniu wojny, a więc w 1946. Przez
rok jeszcze chodziłem do przedszkola.
Przedszkole było w starym budynku, pierwsza sala po lewej stronie.
Wchodziło się od ulicy. Potem były klasy w szkole. Po prawej stronie od wejścia
był ciąg okien i to było mieszkanie dla
nauczycieli. Mieszkał tam później pan
Henryk Moszyński, który został dyrektorem liceum. Budynek miał 7 klas.
Kierownikiem szkoły był pan Świdrak.
Jego żona była nauczycielką, mieli dwoje dzieci, chłopca i dziewczynkę, ale oni
byli już poza szkołą podstawową. Rodzina Świdraków wywędrowała poza
Knurów i nastała era Ligockiego. Znany
był z tego, że jak ktoś coś przeskrobał,
kręcił mu głową, trzask-prask z każdej
strony i był spokój. Był postrachem
szkoły. Żonę miał knurowiankę, Żurkowską. Długo był kierownikiem, miał
kancelarię w głównym budynku szkoły.
Kancelaria była zawsze na piętrze, po
wejściu po schodach - na środku były
drzwi, które do niej prowadziły. Potem
się to rozbudowało na dwa pomieszczenia - osobno gabinet kierownika,
osobno sekretariat. Po prawej stronie
na końcu korytarza były połączone
dwie klasy. Było szerokie przejście, a w
jednej części była scena, co było dużym
postępem: była to „bina”, czyli scena
po niemiecku. W miarę potrzeby drzwi
środkowe się rozsuwało i otwierała
się duża przestrzeń jako widownia.
Pamiętam, że zawsze Dzień Matki odbywał się w tym pomieszczeniu. Funkcjonowało to aż do któregoś remontu
szkoły. Było już wtedy pianino w szkole,
stało wtedy na tej binie. Długo z niego
korzystaliśmy. W tym sensie korzystaliśmy, że został zatrudniony nauczyciel
muzyki, członek Operetki w Gliwicach
– śp. pan Kocima z Gierałtowic. On
uczył nas tego śpiewu, raczej próbował
nas czegoś nauczyć. Było to już takie
nowocześniejsze. W szkole nie było
sali gimnastycznej i ktoś wymyślił, że
godzinę wcześniej biegaliśmy do Dwójki
na lekcje wuefu.
Szkoła nr 2 to był szalony postęp,
jeśli chodzi o nowoczesność placówki
oświatowej. Pamiętam, że była tam
pracownia robót ręcznych dla chłopców. Na ścianie frontowej były umieszczone szafki z narzędziami, wszystkie
kółka, wielokrążki.
Rozmawiał Grzegorz Cuber

Za tydzień kolejna część wywiadu.
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Z kart historii. 1000-lecie Polski

966 – 1966: Tysiąclecie
czy Millenium?
W oczekiwaniu na przyjazd papieża Franciszka
w 1050 lat po chrzcie Polski starsi mieszkańcy pamiętają,
że 50 lat temu też miał zawitać do kraju Ojciec Święty.
Niestety, tamte plany pokrzyżowała polityka

Ś

wiatowe Dni Młodzieży zbiegają
się z 1050 rocznicą przyjęcia
chrztu przez Mieszka I. Obecność papieża Franciszka w symboliczny sposób podkreśli te ważne dla
Polski wydarzenia.
Podobne uniesienie, co dzisiejszym nastolatkom, udzielało się przed
półwieczem obecnym 60.- 70.- i 80-latkom. Jednak czekało je rozczarowanie.
- Była realna nadzieja, że w milenium chrztu Polski przyjedzie do nas
papież Paweł VI – wspomina Bogusław
Szyguła, kustosz Izby Tradycji KWK
Knurów. – Niestety, władze partyjno-państwowe zdecydowanie odcinały się
od Kościoła, dlatego forowały świeckie
obchody jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskiego.
W ten sposób jedna rocznica była
świętowana równolegle, w dwojaki
sposób: przez Kościół i państwo.
Państwowe obchody poprzedziła
uchwała sejmu przyjęta już w 1958
roku, zainaugurowano je dwa lata później, 16 lutego 1960 roku, w Kaliszu.
Towarzyszył im program oświatowy
„1000 szkół na Tysiąclecie”. W jego ramach w latach 1959-1972 zbudowano
około 1500 szkół-pomników. Także w
Knurowie.
- Tysiąclatkami były budynki Liceum Ogólnokształcącego i Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 5 – precyzuje
Bogusław Szyguła. – Ich otwarcie celebrowano nader uroczyście z udziałem
m.in. ministra górnictwa Jana Mitręgi.
Apogeum świętowania państwo-

wego wypadło 22 lipca 1966 roku.
Odbyła się huczna Defilada Tysiąclecia. Ulicami Warszawy przeszła
wielotysięczna parada przedstawiająca
dzieje Oręża Polskiego, podziwiano
pokaz sprzętu bojowego, efektownie
zaprezentowało się lotnictwo.
Impreza miała przyćmić uroczystości Millenium Chrztu Polski, organizowanego przez Kościół.
Znamiennie o podejściu państwa do
Kościoła może świadczyć zdarzenie
z 15 kwietnia 1966 roku. Tego dnia
w Poznaniu uroczyste nabożeństwo
celebrował arcybiskup Karol Wojtyła.
Msza św. została zakłócona przez
armatnie salwy. Okazało się, że wystrzałami witano marszałka Mariana
Spychalskiego, przybyłego na państwowe uroczystości.
Religijne uroczystości, zainicjowane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbyły się 3 maja 1966 roku na
Jasnej Górze. Duchowym przygotowaniem pod nie była Wielka Nowenna,
odprawiana przez dziewięć lat, począwszy od 1957 roku. W symboliczny
sposób odnowiono „akt zawierzenia
Matce Boskiej i powierzenia narodu
polskiego pod jej opatrzność na kolejne
1000 lat”. Wielkim nieobecnym święta
był papież Paweł VI, któremu władza
ludowa nie pozwoliła na przyjazd.
Papież nie przyjechał, ale to nie
znaczy, że millenium pozostało niezauważone poza granicami. Przeciwnie, wiele krajów w specjalny sposób
podkreśliło swój stosunek do rocznicy.

- Szczególnie piękne ślady zachowały się w filatelistyce – mówi kustosz
Szyguła, prywatnie hobbysta-filatelista. – Warto przypomnieć te najciekawsze, bo wszystkich, ze względu na
szczupłość miejsca, się nie da.
Zwraca uwagę 5-centowy znaczek
wydany przez Stany Zjednoczone.
Przedstawia na czerwonym tle orła
białego z koroną. Nad głową krzyż,
po którego stronach zawarto dwie
graniczne daty: 966 i 1966.
Nieco bogatszy graficznie jest
znaczek wydany przez pocztę brazylijską. Także tutaj widnieje orzeł biały z
koroną, ale towarzyszy mu wizerunek
Matki Bożej Częstochowskiej podczas
koronowania.
- Nade wszystko jednak wzrok przyciąga uwagę piękna seria znaczków wydana przez Pocztę Watykanu – mówi
Bogusław Szyguła. – Na sześciu znaczkach znajdują się postaci wyjątkowe dla
naszej historii: Dąbrówka i Mieszko I,
święci Wojciech, Stanisław i Jadwiga,
a także Matka Boska jako Królowa
Polski. Symboliczny jest zwłaszcza
ostatni znaczek, który przedstawia
papieża Pawła VI udzielającego bło-

Kartka wydana w USA

gosławieństwa polskiemu ludowi. Co
więcej, wspaniałym ukłonem twórców
jest opisanie symboli... po polsku!
Cenną pamiątką są też kartki
pocztowe. Jedną z nich, „Tysiąclecie
Polsk i Chrześcijańsk iej”, w ydała
Poczta Jej Królewskiej Mości Elżbiety
II. Na okolicznościowym datowniku
(22 maja 1966 roku) umieszczono w
otoku angielski napis „1000 lat chrześcijańskiej Polski”.
Motyw udzielającego błogosławieństwa papieża jest też na kartce
wydanej przez Watykan. W tle widać
Jasną Górę, na dole napis: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – na
wieki wieków amen”.
Nie sposób też przejść obojętnie
obok kartki z USA. Ze względu na
opatrzenie jej pięknym znaczkiem, o
którym wcześniej wspomnieliśmy, ale
nie tylko... Uwagę zwracają postaci

księcia Mieczysława I (Mieszka) i
Bolesława I (pierwszego króla Polski – co zaznaczono) i napis „Tysiąc
lat kultury Polski”, a nade wszystko
kontury kraju, obok pieczęci z datami
966-1966. Jeśli się dobrze przyjrzeć, to
kontury XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, graniczącej – według twórcy – z...
Czechosłowacją. Ten humorystyczny,
patrząc dzisiaj, wątek nie przekreśla
jednak pięknej idei solidarności Stanów Zjednoczonych z Polską lat 60.
- Porównując rok 1966 z obecnym,
2016, widzimy jednak znaczącą różnicę: dzisiaj nikt papieżowi do Polski
przyjeżdżać nie zabrania – podsumowuje kustosz Szyguła. – Cieszmy się, że
takie czasy nastały. A jeszcze bardziej
cieszmy się i czerpmy z tej tak oczekiwanej obecności Ojca Świętego...
/bw/

Foto: Archiwum Bogusława Szyguły i Izby
Tradycji KWK Knurów

Seria znaczków Poczty Watykańskiej

Kartka wyemitowana przez pocztę brytyjską
informacja własna
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rozrywka nr 29
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Mirella Napolska

Wiktor Kania z Pilchowic

ur. 13.07.2016 r., 3130 g, 52 cm

Lilianna Sienkiewicz z Knurowa
ur. 13.07.2016 r.

Olga Philipczyk z Gliwic

ur. 14.07.2016 r., 2930 g, 51 cm

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

Zoja Ratka z Knurowa

ur. 13.07.2016, 2730 g, 51 cm

Marcel Kacperowski z Zabrza

ur. 14.07.2016 r., 4150 g, 56 cm

Magdalena Rishmawi z Gliwic

ur. 14.07.2016 r., 3710 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
27/2016 brzmiało: „GOŚCINIEC”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Michał Jaworski.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Gabriel Pietruszyński z Knurowa
ur. 15.07.2016 r., 3890 g, 55 cm

Wanessa Durkacz z Knurowa

ur. 16.07.2016 r., 3800 g, 55 cm

24-27.07.2016
NIEDZIELA-ŚRODA
16:00 Szajbus i pingwiny

21.07.2016
CZWARTEK
10:00 Bóg w Krakowie
15:30 Bóg w Krakowie
19:00 Bóg w Krakowie
22.07.2016
PIĄTEK

29

Alan Kancelista z Czerwionki-Leszczyn

Amelia Madej z Knurowa

ur. 16.07.2016 r., 3580 g, 52 cm

ur. 16.07.2016 r., 3430 g, 53 cm

Laura Bodzioch z Sośnicy

Antonina Kuliś z Czerwnioki-Leszczyn

14:30 Bóg w Krakowie
16:30 Bóg w Krakowie
18:30 Bóg w Krakowie
23.07.2016
SOBOTA
16:00 Szajbus i pingwiny
18:00 Tarzan: Legenda -2D napisy
20:00 Facet na miarę

18:00 Tarzan: Legenda -2D dubbing
20:00 Facet na miarę

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 17.07.0216. r., 3840 g, 55 cm

ur. 17.07.2016 r., 3085 g, 52 cm
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Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943
24-51/52/16

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

27-30/16

SZUKAM PRACY

MOTORYZACJA
Auto -skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625

M ę żc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666

27-34/16

27-34/16

1/16-odw.

13-39/16

Złomowanie samochodów. Tel. 791 544 346

21-30/16

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia kawalerka. Knurów ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953
29-30/16

LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZ Ą DO W YNAJĘCIA . Powier zchnia
około 80 m 2 . Knurów, ul. Ks. Koziełka
12, parter, parking, bardzo dobra lokalizacja. 1200 zł (do negocjacji – zależne
od wkł adu f inansowego w remont).
Tel. 696 444 726
17-30/16Y

Sprzedam 2 działki w Stanicy, pod lasem
967 m2 za 92 000 zł i 776 m2 za 78 000 zł.
Tel. 601 077 290

29/16

Sprzedam dom na Wilczy działka 2000 m2.
Tel. 691 335 864

29-31/16

S p r ze dam d w up o koj owe mi e s zkani e,
Knurów, ul. Spółdzielcza. Tel. 513 571 593

27-29/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz pospr zątam.
Tel. 501 385 66

o już tradycja, że kilka dni przed
rozpoczęciem kolejnej edycji
Przystanku Woodstock, z Knurowa
wyrusza sztafeta biegowa. A skoro tradycja, to 14 lipca w centrum handlowym Merkury najpierw było słychać
zespół MjusiQ, później ryk silników
motocykli i wreszcie oklaski żegnają-

ce członków sztafety, która miała do
pokonania około 460 km.
Głównym organizatorem tego
przedsięwzięcia jest knurowianin Bogdan Leśniowski, a biegaczom na starcie
towarzyszyła m.in. Ewa Jurczyga,
wicestarosta gliwicki oraz radny Rady
Miasta Knurów – Marian Gruszka.
PiSk

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/16-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 721 292 214

14-39/16

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399

1/16-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/16-odw.

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel.792 848 084

16-43/16

Więcej zdjęć znajdziecie na naszej stronie internetowej
www.przegladlokalny.eu

DAM PRACĘ

27-30/16

29-30/16

T

13-odw.

Sprzedam działkę uzbrojoną, ul. Wilsona.
Tel. 507 786 804

Sprzedam działki budowlane – Krywałd,
ul. Bojowa. Atrakcyjne miejsce, dogodna
lokalizacja. Tel. 502 192 636

Biegiem na Przystanek

Foto: Piotr Skorupa

USŁUGI

Fir ma STA LM E T z atr udni elok wentną
dziewczynę do roznoszenia ulotek na terenie
powiatu. Tel. 515 191 401
29-30/16Y

Przyjmę do prac brukarskich. Tel. 609 775 488

28-30/16

Zatrudnię na stanowisku barman/kelner.
Tel. 602 775 756

29-32/16

Zatrudnię pr zedstawiciela handlowego
– branża spożywcza. Tel. 602 775 756

Turniej na czwórkę

Czwarte miejsce zajęła sekcja piłkarska
szczygłowickiego TKKF podczas
43. Memoriału Františka Matyaša
w Jakartovicach koło Opawy
Foto: Archiwum Dariusza Flisa

29-32/16

Knurów, Jakartovice. TKKF zagrało w Czechach

EDUKACJA
Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 02 78 17
23-30/16

We Francji się nie udało,
w Knurowie owszem

M

a l kontenci ma r ud z ą, że
awans reprezentacji Polski do
ćwierćf inału Mistrzostw Europy
we Francji to nic wielkiego. Mamy
dla nich newsa. „Biało-czerwoni”
wygrali Euro! W wersji mini na knurowskim Orliku.
W turnieju zorga nizowa ny m
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie wystąpili zawodnicy
z rocznika 2002 i młodsi.
- Cieszy nas to, że do rozgrywek

zgłosiło się prawie 50 zawodników,
a najmłodszy uczestnik miał 9 lat – informuje MOSiR.
Drużyny występowały pod szyldem reprezentacji, które uczestniczyły
we francuskim turnieju. Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach.
W pierwszej Szwedzi wyprzedzili
Walię i Francję, w drugiej Holandia
okazała się lepsza od Polski i Albanii.
W półfinale Szwecja uległa Polsce 1:3, a Holandia pokonała Walię 4:0.

W spotkaniu o piąte miejsce Albania rozgromiła 8:0 Francję, w „małym
finale” Szwecja wygrała 4:0 z Walią
i wreszcie w meczu o złoto Polska
ograła 2:0 Holandię.
W zwycięskiej drużynie zagrali:
Damian Piekiełko, Olivier Famuła,
Bartłomiej Biegański, Jan Pawlik,
Jakub Wróbel, Paweł Szaruga, Adam
Burliga i Konrad Pchełka.
PiSk

Reprezentacja TKKF Szczygłowice w czeskich Jakartovicach

Z

awody odbyły się w ubiegły weekend. Udział wzięło pięć drużyn.
– Nasz zespół złożony był głównie
z 17- i 18-latków grających w Miejskiej Lidze Piłki Nożnej Halowej
– mówi Dariusz Flis, który koordynował wyjazd. – Mimo to w starciu
z seniorami czeskich drużyn wcale nie
odstawał poziomem gry.
Łatwo jednak nie było. Knurowianie wygrali jeden mecz. Trzy przegrali,
przy czym dwa bardzo nieznacznie,
a dopiero w ostatnim, gdy zabrakło
im sił, pozwolili rywalom na więcej.
- Dla tych młodych zawodników
była to ciekawa przygoda z futbolem
zagranicznym, a kilku z nich otrzymało nawet propozycję gry w klubie

z Jakartovic – dodaje Flis.
Ciekawostką jest, że drużynę
TKKF-u zasilił 54-letni Miroslav
Gračanin.
– Zawodnik ten to bożyszcze miejscowych kibiców, który w jednym z sezonów strzelił dla klubu z Jakartovic 64
gole – podkreśla pan Dariusz. - Przy
okazji chciałbym podziękować klubowi Concordia Knurów za współpracę
w zorganizowaniu naszego wyjazdu.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI KNUROWIAN:
FK Jakartovice 1-2, Dolni Životice
4-3, TJ Velke Heraltice 0-1, TJ Družba
Hlavnice 0-5.

Drużyna TKKF-u
zagrała w składzie: P. Rolnik, D. Flis, B. Flis, R. Rotuski, D. Jóźwik, M. Bogumiło, K. Przydatek, J. Skowronek, K. Stencel, M. Jabłonka, R. Kozik, A. Kręcisz,
K. Winiarczyk, M. Gračanin.
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Marek Motyka ma 68 lat.
W minionym sezonie,
a w zasadzie przez jego
część prowadził 1-ligowy
Rozwój Katowice.
W przeszłości był również
trenerem m.in. Górnika
Zabrze, Polonii Bytom, Polonii
Warszawa i Korony Kielce.
Jako piłkarz jest kojarzony
przede wszystkim z Wisłą
Kraków, w której rozegrał
ponad trzysta meczów ligowych.
Od kilkudziesięciu godzin
jest trenerem Concordii Knurów

Michał Budny stracił
pracę w knurowskim
klubie 13 lipca br.

Szalony tydzień
w Concordii

bą o przeniesienie Concordii
z grupy I do grupy II czwartej
ligi. W Katowicach nie mówią „nie” i prawdopodobnie
k nu row ia n ie z a m ien ią się
miejscem ze Szczakowianką
Jaworzno.

Piątek

W miniony piątek środowisko piłkarskie poruszyła
informacja z Gliwic, bo trenerem Piasta przestał być
Radoslav Latal. Nas w tym samym dniu zaskoczyła
informacja dotycząca innego trenera – Marka Motyki,
który nie powiedział „nie” na propozycję
podjęcia pracy w Concordii Knurów
Poniedziałek

11 lipca – na ten dzień
z apla now a no roz p o cz ę c ie
przygotowań piłkarzy Concordii do nowego sezonu. Gotowych do podjęcia ciężkiej
pracy w 36-stopniowym upale
nie brakowało. Byli ci, którzy
z Concordią związani są od lat,
byli również ci, którzy chcieli
walczyć o angaż w klubie, który
jako jedyny na Śląsku wychował triumfatora Ligi Mistrzów.
Niestety to, co wydarzyło
się 11 lipca, chluby klubowi nie
przynosi, bo w roli głównego
nieobecnego wystąpił trener

Micha ł Bud ny. Na domia r
złego nie było nikogo, kto
mógłby wpuścić zawodników
do szatni.
Piłkarze najpierw byli zdezorientowani, później źli, a ostatecznie zbulwersowani udali się
do domów.

Środa

Prezes Wojciech Górka
poprosił trenera Michała Budnego na rozmowę. Tuż przed
południem otrzymaliśmy informację, że sternik klubu zakomunikował szkoleniowcowi
o zakończeniu współpracy.

W rozmowie z Michałem
Budny m dow iadujemy się,
że jego poniedziałkowa nieobecność spowodowana była
w y padk iem, ja k iemu uległ
znajomy.
Rozpoczynają się poszukiwania nowego trenera. Liderem
na liście kandydatów jest Jacek
Polak, były piłkarz Concordii,
a do niedawna trener 3-ligowego LKS-u Bełk.
Polak najpierw przez ponad
godzinę rozmawia z Górką,
a następnie obserwuje trening
prowadzony awaryjnie przez
Henryka Skrzypczyka.

Czas testów i decyzji

P

rzerwa w rozgrywkach,
obojętnie czy zimowa, czy
letnia, charakteryzuje się nie
tylko ciężką pracą i sparingami, ale również transferami.
Ten element piłkarskiej układanki dotyka również Concordię. Z knurowskim klubem
definitywnie pożegnali się już
Szewczyk i Gajek. Pstusiowi
skończyło się wypożyczenie
z Górnika Zabrze i zawodnik

12

ten próbuje swych sił w wyższych ligach. Testował go 2-ligow y Raków Częstochowa
i 3-ligowe kluby z Pawłowic
Śląskich i Oświęcimia.
W 3 ligę celuje również
Szczurek, któr y jest bliski
związania się z beniaminkiem
– Unią Turza Śląska.
Kto z kolei trafi do Concordii? Na to pytanie trudniej
odpowiedzieć, bo poprzedni

trener Michał Budny miał
zapewne swój plan, teraz decyzje personalne podejmować
będzie Marek Motyka. Czy
postawi na kogoś, kto obecnie
przechodzi testy w Knurowie?
Czy bardziej prawdopodobne
jest sięgnięcie po tak zwanych zawodników ogranych
i gotowych z marszu wejść do
drużyny? O tym przekonamy
się w ciągu kilku, kilkuna-

Czwartek

Jacek Polak dziękuje za
złożoną propozycję i informuje,
że po jej przeanalizowaniu nie
jest zainteresowany podjęciem
pracy w Concordii.
Gdy zawodnicy zastanawiają się, kto będzie ich trenerem, prezes Wojciech Górka
rysuje plan, który będzie niespodzianką sporego kalibru.
W t y m sa my m cz asie
światło dzienne ujrzała infor macja , ż e z e w zg lędów
bezpieczeńst wa k nurowsk i
k lub w ystąpił do Śląskiego
Związku Piłki Nożnej z proś-

stu dni. Wtedy poznamy też
odpowiedź na inne pytanie.
Czy zatrudnienie Marka Motyki i Mirosława Dreszera
jest jednoznaczne z tym, że
rozpoczy na się odbudowa
Concordii? By tak się jednak
stało, klub musi dysponować
odpowiednim budżetem i zadbać o lepszą otoczkę organizacyjno-marketingową.

PiSk

Prezes Wojciech Górka
informuje nas, że wrócił z…
Krakowa. Jako pierwsi dowiadujemy się, że pod Wawelem doszło do spotkania
z trenerem Markiem Motyką,
z którym zostały omówione
warunki współpracy.
Trudno ukryć zaskoczenie, ale sternik klubu idzie za
ciosem i mówi, że asystentem
Ma rk a Mot yk i będ zie Mirosław Dreszer, były bramkarz, którego dodatkow ym
zadaniem będzie prowadzenie
zespołu rezerw knurowskiego
klubu.
Prezes Górka informuje
również, że nowi trenerzy ofi-

cjalnie przejmą drużynę we
wtorek, 19 lipca.

Sobota

Pierwotnie pierwszy sparing
knurowianie mieli rozegrać 13
lipca z Gwarkiem Tarnowskie
Góry. Zespół ten zmienił jednak
plany przygotowań do nowego
sezonu po tym, jak niespodziewanie przegrał rywalizację
o awans do 3 ligi z Unią Turza
Śląska. Nie da się ukryć, że Concordii było na rękę odwołanie
meczu z Gwarkiem.
Kolejny sparing zaplanowany był na 16 lipca w Świętochłowicach, jednak tamtejszy
Śląsk poinformował, że boisko
nie nadaje się do gry. Śląsk
zosta ł w ięc zaproszony do
Knurowa, zagrano na sztucznej murawie, mecz zakończył
się remisem 1:1, a z boku obserwował go Marek Motyka
w towarzystwie z Mirosławem
Dreszerem.
PiSk

Trzynastego
W piosence Kasi Sobczyk
i zespołu Czerwono-Czarni
zatytułowanej „Trzynastego”,
jest takie zdanie: Trzynastego
wszystko zdarzyć się może.
No i 13 lipca zdarzyło się.
Trener Michał Budny nie zdążył przywitać się z zawodnikami Concordii po letniej przerwie, a już musiał się z nimi
pożegnać.
Inne zdanie w tym starym
przeboju brzmi: Trzynastego
nie widzę twych wad.
To stwierdzenie nie znalazło potwierdzenia, bo wady
szkoleniowca, wiceprezesa i dyrektora w jednej osobie, tak
raziły prezesa Concordii Woj-

ciecha Górkę, że postanowił
zakończyć z nim współpracę.
W odpowiedzi Michał Budny mógł wykrztusić: A ty właśnie trzynastego jesteś zły.
Na co Wojciech Górk a
prawdopodobnie zanuciłby:
Trzynastego nie liczy się strat.
Piotr Skorupa

PS.
W piosence jest też mowa
o Tatrach. A skoro tak, to Marka Motykę zaproszono do Knurowa z Grodu Kraka, a jak
wiadomo, z Krakowa pod Tatry
można dorzucić przysłowiowym kamieniem.
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N

larek, dyrektor knurowskiego
MOSiR-u, który mimo pobytu
na urlopie udzielił nam informacji o tym, co dzieje się na
piłkarskiej arenie.
Wspomniane zielone słupy
mają 4 metry wysokości i wy-

Foto: Piotr Skorupa

a terenie obiektu „wyrosło” ostatnio kilkadziesiąt
metalowych słupów w kolorze
zielonym. – To nic innego, jak
początek prac związanych z powstawaniem nowego ogrodzenia
stadionu – mówi Krzysztof Sto-
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tyczają nowy obrys obiektu.
Nie trudno zauważyć, że od
strony ulicy Wagowej ogrodzenie stadionu zaczyna się
tuż obok miejsca, w którym
linia oznaczała przed remontem koniec placu gry.

- To z kolei oznacza, że murawa zostanie o kilka metrów przesunięta w stronę sąsiadującego
z obiektem sklepu i mieć będzie
wymiary 105 na 68 metrów – to
jeszcze raz Krzysztof Stolarek,
który dodaje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Dodajmy, że obiekt zostanie oddany do użytku już po
inauguracji sezonu 2016/2017,
a to oznacza, że pierwsze mecze Concordia rozegra albo na
wyjazdach, albo na sztucznej
murawie przy „Orliku”.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Na Stadionie Miejskim trwają prace
modernizacyjne. Wzrok przechodniów
i osób przejeżdżających ulicą Dworcową
przykuwają m.in. prace związane
z nowym ogrodzeniem

Foto: Piotr Skorupa

Murawa
będzie nieco
przesunięta

Więcej zdjęć publikujemy na naszej stronie
internetowej: www.przegladlokalny.eu

informacja
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ŚWIATOWE

DEKANAT
KNURÓW

DNI MŁODZIEŻY

w Knurowie i okolicy

Młodzi młodych
DLA

CENTRUM MŁODZIEŻY
EWANGELIZACJI

ARCHIDIECEZJI KAT o WICKIEJ

PROGRAM

ŚRODA 20.07.2016 Dzień przyjazdu
8:00-23:00 Przyjazd grup międzynarodowych (Włochy, USA, Tajlandia, Filipiny, Węgry, Salwador, Austria) i zakwaterowanie w rodzinach; punkt informacyjny
w budynku Gimnazjum nr 3 Al. Lipowa 12; możliwość zgłoszeń młodzieży z Knurowa i okolic na zajęcia sportowe i rekreacyjne, oraz na turnieje w piłkę nożną,
siatkówkę, koszykówkę; zapisy na wycieczkę rowerową, taniec, fitness, aquaerobik, kąpielisko „Zacisze”, siłownię „Spartan” na zwiedzanie Izby Tradycji
w Knurowie oraz KWK Knurów Szczygłowice; ciekawa kafejka i coś na ząb; specjalne stanowisko Poczty Polskiej ze znaczkami papieskimi – akcja „wyślij kartkę
na cały świat”

CZWARTEK 21.07.2016 Dzień w parafiach
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele MB Częstochowskiej
w Knurowie; strefy miłosierdzia i ewangelizacji (ul. Szpitalna, Plac Merkury w Knurowie)
Msze Święte w kościołach parafialnych z udziałem gości z zagranicy, wycieczki po
regionie m.in. do Oświęcimia i Częstochowy, w Beskid Śląski, do Rud Raciborskich,
rejs po Kanale Gliwickim;
13:15 – wyjazd do kopalni Guido w Zabrzu (zbiórka Plac 700 lecia w Knurowie);
16:00-18:00 – wycieczka rowerowa po okolicy (zbiórka MSP nr 6 ul. Stefana Batorego);
9:00-13:00 – zwiedzanie Izby Tradycji w Knurowie oraz KWK Knurów Szczygłowice;
15:00-16:00 – zajęcia (aqua aerobik) na pływalni Aquarelax;
14:30-16:00 – zajęcia fitness w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego (ul. 1 Maja);
10:00, 15:00, 19:00 – film pt. „Bóg w Krakowie” (Kino Scena Kultura, ul. Niepodległości)
– wstęp wolny

SOBOTA 23.07.2016
Dzień archidiecezjalny w Katowicach
8:30-23:00 wyjazd uczesników ŚDM do Katowic
(specjalna linia autobusowa ŚDM 5, ŚDM 5A, ŚDM 6,
ŚDM 6A)

NIEDZIELA 24.07.2016
Impreza plenerowa na zamku w Chudowie
Przed południem Msze Św. z udziałem uczestników ŚDM
w parafiach dekanatu Knurów (ze względów organizacyjnych prosimy w miarę możliwości o skorzystanie
z linii specjalnych)

PIĄTEK 22.07.2016 Dzień dekanalny w Knurowie

14:00 – Teatr Trójkąt: „Dawno, dawno temu...”;

Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele MB Częstochowskiej w Knurowie;
strefy miłosierdzia i ewangelizacji (ul. Szpitalna, Plac Merkury w Knurowie)

15:30-16:00 – wyjazd na Zamek w Chudowie
LINIA WILCZA-CHUDÓW ŚDM 1;
16:00-16:30 – wyjazd na Zamek w Chudowie
LINIA WILCZA-CHUDÓW ŚDM 1A;

10:15 – Przyjazd grup międzynarodowych Plac 700 lecia w Knurowie;
10:30 – Powitanie na placu kościelnym przez Orkiestrę Dętą KWK Knurów Szczygłowice;
11:00 – Uroczysta międzynarodowa Msza Św. pontyfikalna z udziałem grup ŚDM oraz
mieszkańców Knurowa i okolicy (kościół MB Częstochowskiej);
12:30-14:30 – posiłek dla pielgrzymów;
12:30-17:30 – „AGAPE” poczęstunki dla wszystkich w MSP nr 7 (ul. Jedności Narodowej);
14:00-18.30 – zwiedzanie Izby Tradycji;
14:00-19:00 – zwiedzanie kopalni KWK Knurów Szczygłowice;
14:30-18:00 – turnieje sportowe ORLIK MOSIR (ul. Ułanów 8);
14:30-17:30 – zajęcia na siłowni „Spartan”;
15:00-16:00 – zajęcia (aqua aerobik) na pływalni Aquarelax;
15:00-16:30 – zajęcia taneczne „Fabryka Tańca” C.H.U. Planeta Knurów;
14:30-16:00 – zajęcia fitness w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego (ul. 1 Maja);
14:30, 16:30, 18:30 – film pt. „Bóg w Krakowie” (Kino Scena Kultura,
ul. Niepodległości) – wstęp wolny;
19:30 – Galowy koncert z okazji Światowych Dni Młodzieży
„Sursum Corda”, wystąpią: Julia Hemmerling, Marta Pagacz,
Agata Żyła, Marcin Grzesiczek, Bartłomiej Kaszuba,
Adam Sobierajski; Jacki Band Quartet; prowadzenie:
Adam Sobierajski (Park Miejski, ul. Ogana);

16:00-21:15 – Impreza plenerowa na Zamku
w Chudowie: Pokazy walk rycerskich, Glass Ballerina, Romuald Ardanowski, Agata Żyła i Jacki Band
Quartet, Holy Noiz; Prowadzenie Paweł Zięba
21:30 – wyjazd z Chudowa w kierunku Knurowa
LINIA CHUDÓW-KNURÓW-WILCZA ŚDM 2;
21:45 – wyjazd z Chudowa w kierunku Knurowa
LINIA CHUDÓW-KNURÓW-WILCZA ŚDM 2A

PONIEDZIAŁEK 25.07.2016
Msza rozesłania
Wyjazd grup do Krakowa
8:00-9:15 LINIA PANIÓWKI – KNURÓW – RYBNIK ŚDM 7;
8:15-9:15 LINIA KNURÓW – RYBNIK ŚDM 7A ;
10:00 - Msza Św. w Bazylice św. Antoniego w Rybniku;
13:10 - wyjazd pociągiem do Krakowa
(PKP Rybnik)

Projekt i wykonanie: atomowa.com

21:30 – Zakończenie i wspólna modlitwa
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Knurów. Światowe Dni Młodzieży

Gotowi na przyjęcie gości

Linie autobusowe
ŚDM
22 lipca (piątek), dzień dekanalny:

Gdy czytasz te słowa, w Knurowie już powinni przebywać
pierwsi goście ze świata. Zapowiedzieli się przybysze
z daleka – m.in. z USA, Salwadoru, Tajlandii, Filipin
– ale też z bliższych nam rejonów – Węgier, Austrii i Włoch

W

szyst ko zapięte
na ostatni guzik.
K nurowsk i sztab
organizatorów i wolontariusze
przez ostatnie dni nie mogli
się doczekać przyjazdu gości.
Ale nie tylko oni. Wielu mieszkańców miasta i sąsiednich
miejscowości życzliwie obser-

wuje organizacyjną gorączkę
przed Światow ymi Dniami
Młodzieży.
- To miłe, że do Knurowa
zjedzie tak wielu obcokrajowców, chcących w naszym mieście przeżywać piękne święto
– mówi pani Marzena. – Jestem
przekonana, że zaznają wiele

uprzejmości, że dobrze zapamiętają nasze miasto.
- Polska to nie tylko Kraków
i Warszawa. U nas też jest co zobaczyć – przekonuje pan Irek. –
Po angielsku to nie umiem, bo w
szkole uczyłem się niemieckiego,
ale myślę, że jak będzie trzeba,
to jakoś się dogadam...

Linia Wilcza – Knurów ŚDM 3 – odjazd 9.45 – 10.00 (dwa
autobusy przegubowe)
Trasa: Wilcza Skrzyżowanie – Knurów Szczygłowice Kopalnia
– Knurów Krywałd Stadion – Knurów Al. Lipowa Kościół MBCz
Linia Knurów – Wilcza ŚDM 3A – odjazd 20.45 – 21.15
(jeden autobus przegubowy)
Trasa: Knurów Al. Lipowa Kościół MBCz – Knurów Krywałd
Stadion – Knurów Szczygłowice Kopalnia – Wilcza Skrzyżowanie.

Goście nie powinni mieć
problemów z poruszaniem się
po okolicy. Organizatorzy zadbali o odpowiednie materiały
informacyjne. Wolontariusze
też chętnie pomogą. Najważniejsze punkty ŚDM również
na łamach PL.

/bw/

Linia Paniówki – Knurów ŚDM 4 – odjazd 9.45 – 10.15
(dwa autobusy przegubowe)
Trasa: Paniówki Plac Kościelny Zwycięstwa – Chudów Zabrska –
Przyszowice Plac Kościelny Powstańców Śląskich – Gierałtowice
Kościół – Knurów Kościół Cyryla i Metodego Poczta – Knurów Al.
Lipowa Kościół MBCz.
Linia Knurów – Paniówki ŚDM 4A – odjazd 20.30 – 21.00
(dwa autobusy przegubowe)
Trasa: Knurów Al. Lipowa Kościół MBCz – Knurów Kościół Cyryla i Metodego Poczta – Gierałtowice Kościół – Przyszowice
Plac Kościelny Powstańców Śląskich – Paniówki Plac Kościelny
Zwycięstwa.

23 lipca (sobota), dzień diecezjalny
Linia Wilcza – Katowice ŚDM 5 – odjazd 8.30 – 10.00
(autobus przegubowy)
Trasa: Wilcza Skrzyżowanie – Knurów Szczygłowice Kopalnia
– Knurów Krywałd Stadion – Knurów Al. Lipowa Kościół MBCz
– Katowice Katedra/Muchowiec.
Linia Knurów – Katowice ŚDM 5A – odjazd 8.30 – 10.00
(dwa autobusy przegubowe)
Trasa: Knurów Kościół Cyryla i Metodego Poczta – Gierałtowice
Kościół – Przyszowice Plac Kościelny Powstańców Śląskich
– Chudów Zabrska – Paniówki Kościół Plac Kościelny Zwycięstwa
– Katowice Katedra/Muchowiec.
Linia Katowice – Wilcza ŚDM 6 – odjazd 21.30 – 23.00
(autobus przegubowy)
Trasa: Katowice Katedra/Muchowiec – Knurów Al. Lipowa Kościół
MBCz – Knurów Krywałd Stadion – Knurów Szczygłowice Kopalnia
– Wilcza Skrzyżowanie.

Foto: Marek Krysiuk/Studio 9

Linia Katowice – Knurów ŚDM 6A – odjazd 21.30 – 23.00
(dwa autobusy przegubowe)
Trasa: Katowice Katedra/Muchowiec – Paniówki Kościół Plac
Kościelny Zwycięstwa – Chudów Zabrska – Przyszowice Plac
Kościelny Powstańców Śląskich – Gierałtowice Kościół – Knurów
Kościół Cyryla i Metodego Poczta.

- Jesteśmy gotowi – zapewniają knurowianie
z „centrum dowodzenia” ŚDM Dekanatu Knurów

Plan celebracji liturgicznych
w dekanacie Knurów (rejon Rybnik)
z udziałem uczestników ŚDM

Chudów

Koncert przy zamku

P

okaz r ycersk ich wa l k i
artystyczne występy złożą
się na Wakacyjny Koncert przy
zamku, zorganizowany z okazji
Światowych Dni Młodzieży.
Impreza odbędzie się w
niedzielę, 24 lipca. Początek o
godz. 16.
Jako pierwsi zaprezentują
się rycerze, dając pokaz god-

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

nych uwagi i podziwu umiejętności. O godz. 17 zaplanowano
występ zespołu Glass Ballerina.
Godzinę później na scenie pojawi się Romuald Ardanowski, a
o godz. 19 zaśpiewa Agata Żyła i
Jacki Band Quartet. O godz. 20
przewidziano koncert zespołu
Holy Noiz.

Światowe Dni Młodzieży
w gminie Pilchowice
Leboszowice, 23 lipca 2016 r.

18.00 – nabożeństwo przy Wiacie Młynówka w Leboszowicach
18.20 – przywitanie pielgrzymów i prezentacja grup
19.00 – nasadzenie drzewka na pamiątkę wizyty
19.15 – koncert zespołu Aeroplan z Żernicy
20.45 – zabawa taneczna – Dj Kamti
21.45 – zakończenie imprezy.

WSTĘP WOLNY

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

/bw/

24 lipca (niedziela),
na zamek w Chudowie

Linia Wilcza – Chudów – ŚDM 1 – odjazd 15.30 – 16.00
(dwa autobusy przegubowe)
Trasa: Wilcza Skrzyżowanie – Knurów Szczygłowice Kopalnia
– Knurów Krywałd Stadion – Knurów Al. Lipowa Kościół MBCz
– Gierałtowice Kościół – Przyszowice Plac Kościelny Powstańców
Śląskich – Chudów Zamek Parking Dwór.
Linia Wilcza – Knurów ŚDM 1A – odjazd 16.00-16.30
(dwa autobusy przegubowe)
Trasa: Wilcza Skrzyżowanie – Knurów Szczygłowice Kopalnia
– Knurów Krywałd Stadion – Knurów Kościół Cyryla i Metodego
Poczta – Gierałtowice Kościół – Przyszowice Plac Kościelny
Powstańców Śląskich – Chudów Zamek Parking Dwór.
Linia Chudów – Wilcza ŚDM 2 – odjazd 21.30 – 22.15
(dwa autobusy przegubowe)
Trasa: Chudów Zamek Parking – Przyszowice Plac Kościelny
– Gierałtowice Kościół – Knurów Al. Lipowa Kościół MBCz
– Knurów Krywałd Stadion – Knurów Szczygłowice Kopalnia
– Wilcza Skrzyżowanie.
Linia Chudów – Wilcza ŚDM 2A – odjazd 21.45 – 22.30
(dwa autobusy przegubowe)
Trasa: Chudów Zamek Parking – Dwór – Przyszowice Plac
Kościelny Powstańców Śląskich – Gierałtowice Kościół – Knurów
Cyryla i Metodego Poczta – Knurów Krywałd Stadion – Knurów
Szczygłowice Kopalnia – Wilcza Skrzyżowanie.

25 lipca (poniedziałek),
na mszę rozesłania – na dworzec PKP Rybnik
Linia Paniówki – Knurów – Rybnik ŚDM 7 – odjazd 8.00 – 9.15
Trasa: Paniówki Plac Kościelny Zwycięstwa – Chudów Zabrska
– Przyszowice Plac Kościelny Powstańców Śląskich – Gierałtowice Kościół – Knurów Cyryla i Metodego Poczta – Rybnik
Dworzec PKP.
Linia Knurów – Rybnik ŚDM 7A – odjazd 8.15 – 9.15
Trasa: Knurów Al. Lipowa Kościół MBCz – Knurów Krywałd
Stadion – Knurów Szczygłowice Kopalnia – Wilcza Skrzyżowanie
– Rybnik Dworzec PKP.
Msza św. rozesłania odbędzie się w Bazylice św. Antoniego
o godz. 10. PO nabożeństwie wyjazd pociągiem do Krakowa.
Transfer do Krakowa
– pociąg, godz. 13.10: PKP Rybnik – Kraków Płaszów
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