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Szczygłowice

foto-migawka

Płot dla bezpieczeństwa

Foto: Archiwum JRG Knurów

Do końca roku niewiele, ale zauważalnie zmieni
się plac zabaw w parku NOT-u. Pojawią się nowe
urządzenia, stare odzyskają dawny blask i co
najważniejsze - przestrzeń do zabawy będzie
ogrodzona płotem
licja z Jejkowic przyjechała do
cioci na wakacje,. Z kolegą Maćkiem prawie codziennie zaglądają
na plac zabaw w parku NOT-u. A to
pograją w ping ponga, a to pobawią
się na zjeżdżalniach. Atrakcji nie
brakuje.
- Nie tylko urządzenia są fajne dodaje pani Marzena, która na plac
przyszła z wnuczką. - Ten plac zabaw
ma tę przewagę nad innymi, że jest
wśród drzew. A teraz, w taki upał, to
ważne, aby dzieci bawiły się w cieniu.
Miasto, czyli właściciel placu zabaw, planuje niewielkie prace, które
poprawią bezpieczeństwo bawiących
się dzieci, m.in. zostanie wykonana
specjalna antypoślizgowa i elastyczna nawierzchnia (w kolorach czerwonym i zielonym), remont przejdą
urządzenia i ławki oraz będzie zamontowany płot z trzema furtkami
z systemem samozamykającym się.
Dzięk i t y m udoskona leniom rodzice będą mieli większą kontrolę,
szczególnie nad młodszymi dziećmi,
których ciekawość świata zachęca do
błądzenia wśród parkowych drzew.
- Płotek to bardzo dobry pomysł,

Alicja i Maciek codziennie przychodzą na plac zabaw.
- Świetna zabawa - mówią dzieci
zabezpie czają
Strażacc y zawodowcy z Jednostk i Ratowniczo-Gaś niczej
ko dla 10
Światowe Dni Młodzież y. Pod ich pieczą znalazło się miastecz
u Krakows kiego
tysięcy pielgrzy mów, zbudowane na lotnisku Aeroklub
w Pobiedniku Wielkim.
/bw/

Foto: Justyna Bajko

A

bo czasami wystarczy moment, aby
stracić dziecko z oczy - tłumaczy pani
Marzena. - A tak, taki maluch furtki
sam nie otworzy...
Na placu zabaw pojawią się również dwa nowe bujaki w kształcie
foki i kwiatka oraz dodatkowy kosz

Foto: Mirella Napolska

sygnały czytelników
sem jest on odbierany tylko raz w
miesiącu. Mieszkam na prywatnej
posesji i sprawa składowania
plastiku przez cały miesiąc latem staje się dla naszej rodziny
problemem. Z kolei odpady organiczne są odbierane dwa razy w
miesiącu, można wtedy wystawić
do 10 worków. Wydaje mi się, że
akurat te śmieci nie muszą być
odbierane tak często, zwłaszc za że pr zecież wiele posesji

na śmieci.
Prace powinny rozpocząć się
jeszcze w tym roku. Parę dni temu
ruszyło postępowanie przetargowe.
Oferenci na zgłaszanie swoich ofert
mają czas do 9 sierpnia.
Jb

32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
prywatnych ma kompostowniki.
Może chociaż w sezonie letnim,
od czerwca do września, warto
byłoby rzadziej odbierać odpady organiczne, a zamiast tego
zwiększyć częstotliwość odbioru
plastiku, choćby do dwóch razy
w miesiącu.
Czytelnik z Farskich Pól
Not. MiNa

śladem naszych publikacji
- Serdeczne
p ozdr owienia
i podziękowania za bardzo
dobry artykuł.
Ułatwił mi życie - pisze do
nas z Janowa
Podlaskiego
Andrzej Wojtacha, bohater ar t ykułu
„C i ą g l e p o d
górkę”.
Cieszymy się,
że mogliśmy
pomóc.
Redakcja

Co ze ścieżką
przy Machoczku?

- Do Galerii Stara Cegielnia
można dojść ścieżką wiodącą od
małego Tesco wzdłuż zbiornika
Machoczek. Wiele osób korzysta z
tego skrótu. Tyle tylko, że ścieżka
nie jest skończona. W zeszłym
roku położono krawężniki, chyba
miała być kostka, ale jakoś ciągle
jej nie ma. Jak są deszcze, robi
się problem, ludzie nie mogą
przejść.
Knurowianin

Od redakcji: - Nie doczekamy
się w tym miejscu miejskiej inwestycji – jak dowiedzieliśmy się
w knurowskim Urzędzie Miasta,
zarówno zbiornik Machoczek, jak i
biegnąca przy nim ścieżka, należą
do prywatnego właściciela.

Może plastik
zamiast kompostu?

- Latem wśród śmieci jest wyjątkowo dużo plastiku, tymcza-
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ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza drugi przetarg na najem lokali użytkowych
o pow. 14,82 m2, 16,50 m2, 25,95 m2, 15,65 m2, 45,96 m2 , 18,15 m2
przy ul. Szpitalnej 8 i pow. 16,85 m2 przy ul. Staszica 1.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone
na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta. (www.knurow.bip.info.pl)
Informacji można zasięgnąć w Dziale Administracji MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
Z DNIA 28 LIPCA 2016 R.
o podjęciu Uchwały Nr XX/273/16 Rady Miasta Knurów z dnia
20 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/115/15 Rady
Miasta Knurów z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego
Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi
miasta wraz z rejonem „III Kolonii”, z późniejszą zmianą.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 778) oraz na podstawie art. 21 ust. 1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353),
ZAWIADAMIAM,
o podjęciu Uchwały Nr XX/273/16 Rady Miasta Knurów z dnia
20 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/115/15 Rady
Miasta Knurów z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego
Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi
miasta wraz z rejonem „III Kolonii”, z późniejszą zmianą.
Ww. zmiana Uchwały Nr IX/115/15 Rady Miasta Knurów, z późniejszą zmianą, polega na dopuszczeniu etapowania prac (związanych
ze sporządzaniem ww. miejscowego planu), z których każdy etap
obejmuje odrębny obszar.
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Knurów, telefon nr 32 33922-18÷19.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Knurów. Uwaga! Kieszonkowcy!

Trzy portfele
w jeden dzień

Foto: KMP Gliwice
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Wystarczy moment...
i nieszczęście gotowe;
wtorkowy wypadek
potwierdza tę starą,
ale bolesną prawdę...

Miejskie targowisko i zatłoczone sklepy to raje
dla kieszonkowców. Pochłonięci oglądaniem towarów
i sprawdzaniem cen, tracimy czujność i… portfele.
W piątek, 23 lipca, złodzieje atakowali trzykrotnie

N

a k nurowsk ie targow isko
przyjeżdża sporo ludzi z okolic. W piątek złodzieje upatrzyli sobie właśnie przyjezdnych.
Pierwsze zgłoszenie o kradzieży policja otrzymała o godz. 9. Złodziej
przeciął torebkę należącą do mieszkanki Nowej Sarzyny i zabrał portfel.
W środku był dowód osobisty i 200 zł.
Straty oszacowano na 330 zł.
Pół godziny później kieszonkowiec zaatakował ponownie. Jak informuje policja, złodziej wyrwał portfel
kobiecie. Skradł przede wszystkim
dokumenty: dowód osobisty, prawo
jazdy i dwa dowody rejestracyjne.
Po południu złodziej przeniósł się do
pobliskiego sklepu. Około godz. 13 starszy pan zauważył brak portfela. Trzymał
go w kieszeni tylnych spodni. Rabuś
podszedł niespostrzeżenie i po prostu
go wyjął. Mężczyzna stracił dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny,
kartę bankomatową i 170 złotych.
Trwa poszukiwanie sprawców.
Zapominamy, że kieszonkowiec
często nie wygląda na kieszonkowca...
Złodzieje robią wszystko, aby wtopić
się w tłum - zarówno strojem, jak i
zachowaniem.

- Laikowi trudno jest ich rozpoznać
w tłumie - tłumaczy policja. - Mogą to
być młodzi, dobrze ubrani mężczyźni,
eleganckie kobiety, kilkunastoletni
chłopcy, a nawet starsi panowie. Potrafią być mili, grzeczni, chętni do pomocy.
Działają szybko i najczęściej w grupie.
Kieszonkowcy nie znają litości. Jeśli
nadarza się okazja do kradzieży, chętnie

z niej korzystają. Złodziei kuszą otwarte
torebki, portfele w tylnych kieszeniach
i te zostawione w dziecięcych wózkach.
Chwila nieuwagi i złodziej odchodzi
w siną dal z naszymi dokumentami i
pieniędzmi. Lepiej więc dmuchać na
zimne i zawsze pamiętać o prostych
zasadach bezpieczeństwa.
Jb

Oto kilka rad, jak zabezpieczyć się
przed kieszonkowcami
Aby nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej należy:
portmonetki i portfele trzymać w zamykanej, wewnętrznej kieszeni marynarki lub kurtki. Nie należy ich wkładać do bocznych, zewnętrznych kieszeni,
a już w żadnym przypadku do tylnej kieszeni spodni.
większe kwoty lepiej rozdzielić na mniejsze sumy i włożyć do kilku kieszeni,
nie trzymajmy przy sobie więcej gotówki niż to konieczne.
zgubnym nawykiem wielu pań jest noszenie pieniędzy w koszykach, otwartych torbach i reklamówkach. Wsiadając do pociągu, tramwaju, czy też
autobusu, torebkę lub teczkę z pieniędzmi trzymajmy przed sobą.
ważne jest prawidłowe noszenie torebki - zawsze powinna znajdować się
w zasięgu wzroku właścicielki. W zatłoczonym pojeździe, w sklepie czy na
targowisku najlepiej torebkę trzymać w dłoni przed sobą.
w miarę możliwości należy unikać tłoku. Warto zwrócić uwagę na osoby
pchające się bez powodu i obserwujące cudze kieszenie i torebki. Złodzieja
nie interesuje towar wyłożony na ladę.
gdy ktoś nas naciska, dotyka bagażu czy kieszeni, należy dokładnie przyjrzeć się osobom z otoczenia. Kieszonkowiec w czasie „roboty” najlepiej
chciałby pozostać anonimowy.
nie pozostawiajmy dokumentów, kluczyków, części garderoby, ani też żadnych innych wartościowych przedmiotów w samochodach.

Źródło: materiały prasowe Policji

Knurów

Oszukali „na bankowca”

Stosując zmodyfikowaną metodę „na wnuczka” przestępcy
wyłudzili oszczędności od 81-letniej knurowianki

O

45 tys. zł zostało przelane na konto
knurowianki. Pomoc miałaby polegać na zwrocie gotówką rzekomego
przelewu. Seniorka odpowiedziała,
że, niestety, ma tylko 15 tysięcy złotych. Na to rozmówczyni odrzekła,
że skontaktuje się z nią później, po
czym odłożyła słuchawkę.
Po chwili telefon znowu zadzwonił. Gdy gospodyni odebrała, usłyszała inny kobiecy głos – tym razem
rozmówczyni twierdziła, że jest córką
81-latki. Przekonywała „mamę”, że
pani z banku rzeczywiście ma problem i że koniecznie trzeba jej pomóc.
Zapowiedziała przybycie kuriera, któremu starsza pani ma wręczyć gotówkę. Niestety, knurowianka uwierzyła

w wersję oszustów i przekazała im
swoje oszczędności.
To kolejne oszustwo „na wnuczka”, do którego doszło w Knurowie
w ostatnim czasie. 12 lipca pewna
68-latka z rejonu ul. Kosmonautów
usłyszawszy historię o w y padku
spowodowanym przez córkę, oddała
oszustom gotówkę na rzekome „wykupienie” córki od konsekwencji.
Policja niezmiennie apeluje do
seniorów o ostrożność w tego typu
sytuacjach, a do młodszego pokolenia
– o ostrzeganie swoich starszych bliskich przed oszustami, choćby przez
przekazywanie im ku przestrodze
historii takich jak ta.
MiNa

Tragedia na A1
We wtorkowy poranek doszło
do śmiertelnego wypadku na autostradzie
A1 w pobliżu zjazdu na Knurów

T

ragiczne w skutkach wydarzenie miało miejsce 26 lipca
przed godz. 7.00, na 9. kilometrze autostrady A1 w kierunku Gorzyczek. Jak podaje policja, volkswagen
polo z nieznanych do tej pory przyczyn
wjechał w tył jadącej przed nim ciężarówki z naczepą marki Scania. W
wyniku zdarzenia 53-letni kierowca
samochodu osobowego zginął na
miejscu. Poważnie ucierpiał pasażer

volkswagena - ciężko ranny 20-latek
został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Sosnowcu. Na miejscu
pojawiły się służby ratownicze, a także
ekipa śledcza z Gliwic oraz prokurator.
Ruch w kierunku granicy z Czechami
został zablokowany na kilka godzin.
Policja zorganizowała objazd przez
Knurów.
MiNa

Knurów

Trafiła kosa
na kamień
Na szczęście tym razem nie udało się
włamanie do zakładu zegarmistrzowskiego
przy ul. Niepodległości. Niedoszłego
włamywacza powstrzymała solidna
szyba i... przypadkowy świadek

W

środę, około godz. 2.15 knurowscy policjanci zatrzymali
21-latka, który chwilę wcześniej próbował dostać się do zakładu zegarmistrzowskiego przy ul. Niepodległości.
Mężczyzna kilka razy uderzył czymś
w okno wystawowe, nie wiedząc, że po
lutowym włamaniu właściciel ponownie wstawił szybę antywłamaniową.
Włamywacza zauważył przejeżdżający obok kierowca, który niezwłocznie powiadomił policję.
Zatrzymanie 21-latka było już

tylko kwestią czasu. Policjanci znaleźli
go po przeczesaniu okolicznych ulic.
Mężczyzna był trzeźwy.
- Knurowianin miał na koncie
drobne chuligańskie czyny - mówi
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, nadkom. Marek
Słomski. - Za zbicie szyby wartej 3 tys.
zł grozi mu do 2 lat więzienia.
Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
/g/

reklama

soby starsze są głównym celem
oszustów wyłudzających pieniądze metodą „na wnuczka”. Przestępcy
wymyślają coraz to nowe wersje historii opowiadanych ofiarom, jednak
schemat działania jest ten sam. I od
czasu do czasu, niestety, okazuje się
skuteczny.
We w torek, 26 lipca, oszuści
wytypowali pewną knurowiankę. W
mieszkaniu starszej pani zadzwonił
telefon. W słuchawce zabrzmiał
kobiecy głos. Nieznajoma przedstawiła się jako pracownica banku,
w któr y m 81-lat ka rzekomo ma
lokatę. Poprosiła staruszkę o pomoc,
twierdząc, że podczas księgowania
nastąpiła pomyłka, w wyniku której

Wypadek

Przegląd Lokalny Nr 30 (1219) 28 lipca 2016 roku

3

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Autostrada bez kolejek

Foto: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Powiat Gliwicki

Do tej pory chcąc nie chcąc trzeba było odstać swoje
w kolejce na bramkach; dzięki via Auto okoliczni
kierowcy mają szansę uniknąć tej przeszkody...

Mają też nadzieję, że przygotowana
ilość viaAUTO okaże się wystarczająca, a gdyby było inaczej, nie wykluczają jej zwiększenia.

Jak pobrać?

Mieszkańcy powiatu gliwickiego, którzy chcą otrzymać viaAUTO,
mogą stawiać się po nie od 1 sierpnia
w Starostwie Powiatowym (Gliwice,
ul. Zygmunta Starego 17), w pokoju

nr 119 (I piętro). W poniedziałki,
wtorki i środy można to zrobić w godzinach od 8:00 do15:00, w czwartki
od 8:00 do 17:00, zaś w piątki między
8:00 a 13:00.
Na miejscu trzeba będzie okazać
pracownikowi urzędu ważny dowód
rejestracyjny pojazdu, wydany przez
Starostę Gliw ick iego. Konieczne
będzie też wypełnienie druku pot w ierdzenia odbioru urządzenia

Knurów. Zarejestruj kartę SIM, zanim przestanie działać

Starter na dowód

viaAUTO. Na miejscu będzie zlokalizowane stanowisko, przy którym
doładujemy swoje urządzenie kwotą
przynajmniej 20 zł (lub w yższą).
Ostatni krok to odbiór viaAUTO i
zamontowanie go w samochodzie.
Potem pozostaje już tylko korzystanie z uroków bramek viaTOLL.

Nie tylko na obwodnicy

C o prawda sa me u rz ąd z en ia

będzie można odebrać bezpłatnie,
ale jeśli ma działać, w chwili przejazdu musi być doładowane sumą
w ynoszącą co najmniej 20 zł. W
przeciwnym wypadku szlaban się nie
podniesie i trzeba będzie rozliczyć
się tradycyjnie.
Elektroniczne „pudełko” przyda
się nie tylko na autostradowej obwodnicy Gliwic, ale na wszystkich
odcinkach autostrad zarządzanych
przez Genera lną D y rekcję Dróg
Krajowych i Autostrad (tam właśnie
w punktach poboru opłat działa
system viaTOLL). Chodzi o odcinek
A4 Bielany-Sośnica oraz o część A2
(Koni n-St r yków). Prz ejeż d ż ając
przez płatne odcink i autostrady
trzeba pamiętać, aby konto było odpowiednio doładowane.
Sposobów na doładowanie jest
k ilka. Jak już wspomnieliśmy, w
cz asie a kcji promoc y jnej w starost w ie będzie można zasilić na
miejscu. Poza tym są wyznaczone
specjalne Miejsca Obsługi Klienta
(m.in. na stacjach benzynowych BP,
SHELL, PKN Orlen, Lotos), gdzie
można w płacić stosow ną k wot ą
gotówką, kartą płatniczą lub kredytową. Posiadacze smartfonów mają
możliwość użycia mobilnej aplikacji
viaTOLL. Internauci doładują też
konto przelewem elektronicznym na
indy widualny rachunek bankow y
(więcej na ten temat na www.viatoll.
pl/pl/a/jak-doladowac-viaauto).
Mirella Napolska

Foto: Paweł Gradek

Ś

ląski odcinek autostrady A4
należy do dróg o najwyższym
natężeniu ruchu. Osoby na co
dzień korzystające z tej części A4, która jest obwodnicą Gliwic, nie muszą,
co prawda, za to płacić, ale i tak tracą
czas w kolejkach do autostradowych
bramek, aby pobrać lub oddać tzw.
bilet zerowy.
Alternatywą dla papierowych biletów jest viaAUTO – niewielkie elektroniczne urządzenie umieszczone w
samochodzie. Działa bezdotykowo,
umożliwiając szybkie pokonywanie
bramek ViaTOLL.
Aby usprawnić ruch na obwodnicy,
wiosną władze Gliwic zakupiły i rozdały
mieszkańcom miasta 10 tysięcy takich
urządzeń. Pomysł przejęło gliwickie Starostwo Powiatowe – przygotowało dla
mieszkańców powiatu 5 tys. viaAUTO.
Zacznie je rozdawać 1 sierpnia.
Sygnały, że jest taka potrzeba,
pojawiły się już przy okazji rozdawania urządzeń w gliwickim urzędzie
miasta. Zgłaszały się tam także osoby
z okolic Gliwic, które – nie będąc ich
mieszkańcami – musiały odejść z niczym. Także firma Kapsch Telematic
Services, która przekazała Gliwicom
urządzenia, otrzymała wiele sygnałów od niepocieszonych kierowców z
powiatu. Stąd porozumienie firmy z
gliwickim starostwem, którego efektem jest planowane rozdanie 5 tysięcy
urządzeń. Włodarze powiatu liczą, że
akcja przyczyni się do zniwelowania
kolejek na autostradach, przez co jazda
będzie sprawniejsza i przyjemniejsza.

Foto: Bogusław Wilk

Mieszkańcy powiatu gliwickiego będą szybciej przejeżdżać
przez autostradową obwodnicę miasta – i nie tylko przez nią.
Starostwo Powiatowe rozda 5 tysięcy urządzeń viaAUTO

Chcesz kupić starter do telefonu? Od minionego
poniedziałku musisz podać dane osobowe
dostawcy usług

25

lipca weszła w życie ustawa antyterrorystyczna,
nakładająca m.in. obowiązek rejestracji kart SIM typu
pre-paid (przedpłaconych). Osoby,
które już je posiadają, mają na to
czas do 1 lutego 2017 roku. Po tym
terminie numer telefonu przestanie
być aktywny.
Jak spełnić nowy obowiązek? To
łatwe. Wystarczy pójść do firmowego salonu i okazać dowód osobisty. Przedstawiciel dostawcy usług
spisze imię i nazwisko oraz numer
Pesel. Tak jest w przypadku osoby
fizycznej. Abonent niebędący osobą
fizyczną musi podać nazwę firmy
oraz NIP lub REGON (ewentualnie
numer z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej).
Procedura rejestracji zajmuje
dosłownie kilka minut. Jest bezpłatna. Wspominamy o tym nie bez

4

powodu, ponieważ odbieraliśmy
już sygnały od naszych starszych
Czy telników, którzy przy okazji
rejestracji kart... byli namawiani na
zmianę warunków umowy.
Operatorzy od kilku tygodni
namawiają do rejestracji kart, oferując przy tym darmowe minuty i
internet.
A co jeśli dopiero chcesz kupić
starter? Jeśli czynisz to w którymś
z punktów handlowych (np. kiosku,
sklepie, stacji benzynowej) nie musisz podawać swoich danych. Kupisz
i dopiero potem musisz udać się do
biura operatora usług, by tam dokonać reszty formalności. Niektóre
sieci, chcąc uchronić klientów przed
taką dodatkową fatygą, zapowiedziały porozumienie się z dostawcami usług. W ten sposób można
będzie już w sklepie wywiązać się z
obowiązku.

Operatorz y u moż l iw iają te ż
zdalne, elektroniczne spełnienie
przepisowych wymagań.
Dostawca usług nie ma prawa
rozpocząć świadczenia usługi zanim
nie potwierdzi tożsamości osób lub
zgodności danych firmy w odpowiednim rejestrze.
Jeszcze przed wejściem w życie przepisów odwiedziliśmy trzy
kioski, by zapy tać sprzedawców,
czy są przygotowani na dodatkowe
obowiązki.
- Wiem, słyszałam o tym, ale na
razie szef jeszcze nie mówił, jak to
ma wyglądać. Gdzie te dane zapisywać, naprawdę nie wiem - przyznała
sprzedawczyni z kiosku przy ul.
Szpitalnej.
W kiosku przy ul. Dworcowej
drobna konsternacja. - Wiem tyle, co
z reklamy – poinformowała nas pani.
- A może to trzeba w salonikach ku-

pować i rejestrować? Czarna magia...
- Jak ze wszystkim... – dopowiedziała z boku klientka.
Znajomy kioskarz przyznał, że
tym razem to życie nie nadąża za
przepisami.
- Załóżmy, że przychodzisz po
kartę, okazujesz mi dowód, spisuję z
niego dane. A gdzie ochrona danych
osobowych? Nie jesteśmy przygotowani
do tego, jak takie dane przechowywać,
gdzie je wprowadzać. Wiem jedynie, że
jak kupisz u mnie starter z Plusa, to nie
uruchomisz go, dopóki nie zarejestrujesz go w salonie operatora.
Tak było w piątek. W ciągu ostat-

nich dni sytuacja była dynamiczna.
Ha nd lowc y sz ybko się jej uczą.
Klienci są informowani o nowym
ustawowym obowiązku. Jeśli niektóre sieci wprowadzą zapowiadane
udogodnienia, nie będzie problemu
z dostosowaniem się do przepisów.
Po co to całe zamieszanie z rejestrowaniem kart SIM? Ma to ułatwić Policji ściganie m.in. autorów
alarmów bombowych czy oszustów
wydzwaniających do starszych ludzi
i podających się za wnuczka. Większość takich połączeń nawiązywana
jest z telefonów na kartę.
/pg, bw/
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Będzie
co robić

Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Lokalny Program Rewitalizacji

Kilkadziesiąt osób wzięło
udział w pierwszym spotkaniu
konsultacyjnym poświęconym
planom rewitalizacji
tzw. Starego Knurowa

M

Pierwsze spotkanie odbyło się we
wtorek w murach szkolnej „Jedynki”.
Przybyło kilkadziesiąt okolicznych
mieszkańców, społecznicy, radni,
przedstawiciele służb mundurowych
i opieki społecznej.
- Zależy nam na jak największej
ilości uwag, propozycji i wniosków –
zastrzegali na początku urzędnicy. Zapewnili, że na krytykę też się nie obrażą.
Słusznie. W wypowiedziach knurowian (głos zabrało kilkanaście osób)
nieraz punktem wyjścia były problemy,
kłopoty i bolączki, z którymi zmagają się
na co dzień. Jednak zaraz też wyrażali
oczekiwania, postulaty, pomysły, zarówno szczegółowe, jak i bardziej ogólne.

Foto: Bogusław Wilk

iasto chce oż y w ić starą
część Knurowa. Poprawić
jakość życia mieszkańców,
m. in. odnawiając budynki, drogi,
infrastrukturę, ale też wzmocnić więzi
społeczne, wspierać aktywność, wpływać na rozwój gospodarczy. Kierunki
osiągnięcia celu ma wyznaczyć Lokalny Program Rewitalizacji - dokument
niezbędny do pozyskania dofinansowania z UE.
Urzędnikom zależy, by plan powstał
przy współudziale mieszkańców. Postanowili zorganizować serię spotkań,
aby konsultować na bieżąco założenia
i działania. Oczywiście korygować,
jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pierwszemu spotkaniu towarzyszyło spore zainteresowanie,
organizatorzy liczą, że na kolejnych będzie podobnie

Na co szczególnie zwracali uwagę?
Przede wszystkim na sprawy bytowe
– planowane remonty, termomodernizację, prace budowlane. Mieszkańcom
zależy na bezpieczeństwie (wnioski
o progi zwalniające, skuteczne odgrodzenie terenów zielonych od jezdni),
możliwościach ciekawego spędzania
wolnego czasu (place zabaw), estetyce (dbałość o tereny zielone) i trosce

o dziedzictwo historyczne (opieka nad
starymi i cennymi obiektami w okolicy).
Identyfikują się ze swoją dzielnicą, chcą
czuć się z niej dumnymi. Niektórzy
podkreślali, że mieszkają tu z dziada,
pradziada. Zaznaczali, że ta część miasta
w ostatnim czasie zmienia się na lepsze,
ale też, że liczą na maksimum, jakie
można osiągnąć rewitalizując dzielnicę.
Dyskusja trwała półtorej godziny.

Wnioski spisano. Zachęcano do wypowiedzi w specjalnej ankiecie. Spośród
uczestników spotkania wyłoniła się
kilkuosobowa grupa przedstawicieli
mieszkańców, którzy będą w stałym
kontakcie z urzędnikami. Niezależnie
od tego, przewidziane są kolejne spotkania. Najbliższe najprawdopodobniej odbędzie się pod koniec sierpnia.

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 podejmie starania o pieniądze
z różnych źródeł, m.in. na zagospodarowanie skweru przy ul. Dworcowej.
Są już nawet wstępne propozycje:
rodzinny park rozrywki z placem
zabaw, stolikami z planszami do gier
i ciekawą roślinnością;
park rekreacyjno-sportowy pomieściłby boisko, plenerową siłownię, plac
zabaw, ścianki wspinaczkowe czy też
tor dla rowerzystów i rolkowców;
park tematyczny nawiązujący do historii regionu. Te wizje to tylko punkt
wyjścia do dyskusji o ostatecznym
kształcie przestrzeni przy Dworcowej.

Projekty mieszkańców, które ostatec znie zost aną w ybrane do w ykonania, mogą być ciekawym uzupełnieniem programu rewitalizacji.
Niewykluczone, że część pomysłów
z Budżetu Obywatelskiego stanie się
w przyszłości częścią tego programu.
Miasto we współpracy z Fundacją Rozwoju Lokalnego planuje także wspólną
realizację projektów z obszaru aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
i wsparcia samozatrudnienia.
Rewitalizacja Starego Knurowa to
pr zedsięwzięcie 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.

/bw/

Na początek dobry plan
Miasto Knurów zaplanowało dla obszaru III Kolonii szereg przedsięwzięć,
na które planowane jest uzyskanie
współfinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020. Jeszcze w tym roku
planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie dla następujących projektów:
utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii (ul.
Słoniny 25-27);
termomodernizacja zabytkowych
budynków Starego Knurowa wraz z likwidacją źródeł niskiej emisji;
rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu;
Warto zwrócić uwagę na trzeci z projektów. Dotyczy on kompleksowego
remontu tzw. beamcioka pr zy ul.
Dworcowej 33. Celej jest stworzenie
socjalnego serca tej części Knurowa, w k tór ym będzie się mieścić

Źródło: UM Knurów

Szczygłowice. Kolejne zmiany na cmentarzu

Więcej równego chodnika
Rok temu na cmentarzu przy
ul. Słonecznej w Szczygłowicach
remontowano część chodników.
Odwiedzający nekropolię
zastanawiali się, kiedy miasto
– jako administrator cmentarza
- będzie kontynuować prace.
Odpowiadamy: remont ruszy
niebawem

C

mentarz w Szczygłowicach położony jest na uboczu, z dala od
hałasu centrum miasta.
- Dobre miejsce na wieczność śmieje się pan Tomasz, który często
przyjeżdża na grób mamy. - Widać, że
miasto stara się dbać o ten cmentarz.
W zeszłym roku remontowano
chodniki w głównych alejkach, w tym
- robotnicy zajmą się bocznymi. Prac
będzie sporo. Efekt - równy i estetycz-

ny chodnik z jasnoszarej kostki.
Jak dowiedzieliśmy się w knurowskim magistracie, miasto jest na etapie
wyboru wykonawcy prac.
- Otwarcie ofert będzie 29 lipca.
Wtedy podejmiemy dalsze kroki mówi Anna Lewandowska, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska.
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Szczygłowicka nekropolia zmienia się na lepsze, niebawem
odwiedzający swoich bliskich zyskają kolejne udogodnienia
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Z kart historii Knurowa

Dwie „Tysiąclatki”
na 1000-lecie
Świeckie obchody Tysiąclecia
Państwa Polskiego nie ominęły
też Knurowa. Wymierną pamiątką
sprzed półwiecza są dwie szkoły

P

rzed tygodniem cofnęliśmy się
o pół wieku, do 1966 roku. Wyjątkowego, 1000 lat po chrzcie
Mieszka I. Jubileuszu szczególnego,
świętowanego równolegle, w dwojaki
sposób: przez Kościół i państwo.
Polityka sprawiła, że Kościół i
wierni obchodzili uroczystości Millenium Chrztu Polski, natomiast
państwo zorganizowało świeckie obchody jubileuszu Tysiąclecia Państwa
Polskiego.
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 sym-

Otwarcie podstawówki
przy ul. Batorego;
w oddali widać
zabudowania starej
cegielni

6

boliczny 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 [więcej w artykule pt. „966
– 1966: Tysiąclecie czy Milenium?” –
PL nr 29/2016 – dop. red.].
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, kustosz Izby Tradycji KWK Knurów. – Ich
otwarcie celebrowano nader uroczyście z udziałem
m.in. ministra górnictwa
i energetyki Jana Mitręgi.
Zachowały się zdjęcia
z tego dnia.
Zbudowany z cegły
budynek Liceum Ogólnokształcącego im. A. Zawadzkiego w Knurowie
stanął przy ul. 1 Maja.
Uroczystości odbyły się
przed gmachem. W słoneczny, ale chłodny dzień
zjaw iło się sporo osób.

Szkolna „Piątka” była jedną z około 1500 szkół - pomników, zbudowanych w latach
1959-1972; uczniowie na zdjęciu mają dzisiaj po 60 lat - czy ktoś z Czytelników się rozpozna?

Przeważali uczniowie i pracownicy
oświaty, ale nie brak też było przedstawicieli górnictwa.
- To nie dziwiło, bowiem bardzo
wielu górników miało swój udział w budowie szkoły, udzielając się w ramach
tzw. czynów społecznych, zazwyczaj w
niedziele – wspomina kustosz Szyguła. – Do dzisiaj można natknąć się na
specjalne dyplomy z tamtych czasów,
potwierdzające, że dany górnik „spełnił
obowiązek społeczny przepracowując
jedną dniówkę na budowę 1000 szkół
dla uczczenia Tysiąclecia Państwa
Polskiego”.
Oficjalnego otwarcia placówki
dokonał minister Mitręga. Przemówił z mównicy z herbem górniczym,
usytuowanej w rogu piedestału oto-

czonego biało-czerwoną wstęgą. Nad
głowami oficjeli (większość dzierżyła w dłoniach wiązanki goździków
„uwięzionych” w celofanie, z kwiatami
ku ziemi...) rozpostarto hasło: „Państwo nasze jest silne świadomością
swych obywateli”. Przy ulicy w rządku
stanęły nieliczne samochody, głównie „Warszawy”, niedaleko placówki
zaparkowały też nyska i autobus. Na
ogrodzeniu zawisły flagi. Najbardziej
wzniosłe chwile podkreślała, wygrywając patriotyczne melodie, górnicza
orkiestra.
Jeszcze bardziej tłumnie były
podczas otwarcia szkoły podstawowej. Tutaj uroczystości przyświecało
motto: „Nauką i pracą służymy Polsce
Ludowej”. Na fotografiach widać po-

bliskie bloki przy dzisiejszej ul. Stefana
Batorego. Jeszcze w budowie. Z kolei
z drugiej strony „Tysiąclatki” w oczy
rzuca się... łąka, a za nią komin dawnej
cegielni.
- Zdjęcia są nie tylko pamiątką z
oficjalnych ceremonii, ale też niezwykle ciekawie dokumentują przemiany,
jakie nastąpiły w Knurowie w ciągu
minionego półwiecza – zauważa Bogusław Szyguła. – Młodsi mieszkańcy
miasta nie zawsze zdają sobie sprawę,
że to, co widzą na co dzień – zwłaszcza
osiedlowe bloki – nie istnieje „od zawsze”, że to efekt ostatnich kilku dekad.
Fotografie, przecież nie aż tak stare,
znakomicie to ukazują...
/bw/

Foto: Archiwum Izby Tradycji KWK Knurów

Oficjalne otwarcie nowego
Liceum Ogólnokształcącego,
wówczas noszącego imię
Aleksandra Zawadzkiego
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Podwójne „chrzciny”
knurowskich rond
Zaskakujący finał zamieszania z niedawno
zbudowanym rondem przy ul. 26 Stycznia i Szpitalnej
nie pozostał bez echa. Jest ciąg dalszy...

P

rzypomnijmy. W harmonogramie sesji absolutoryjnej Rady
Miasta (29 czerwca) znalazły
się dwa projekty uchwał odnoszących
się do przebudowanego skrzyżowania
ulic Szpitalnej i 26 Stycznia. Projekty
przeciwstawne: w jednym trójka wnioskujących radnych proponowała nadanie mu imienia Rotmistrza Pileckiego,
drugi, złożony przez 13 wnioskujących
rajców, obwołujący go mianem Cztery
Pory Roku.
Nieoczekiwanie w ten zmierzający
do konfrontacji scenariusz włączył się
prezydent Knurowa Adam Rams. Zaproponował iście salomonowe wyjście:
- Ponieważ rondo na ul. Dworcowej,

które jest bramą
wjazdową do naszego miasta, a
także wjazdem
na autostradę
A1, nie posiada
jeszcze nazwy,
wnoszę, by na
dzisiejszej sesji nadać mu
imię Rotmistrza Witolda
Pileckiego.
Zdaniem
prez ydent a
w g rad ac ji
znaczenia

obydwu obiektów wyżej należałoby
umieścić rondo przy autostradzie –
jako elementu najważniejszego traktu
komunikacyjnego w mieście.
Po dyskusji większość radnych
przyklasnęła, głosując „za”, prezydenckiej propozycji. W ten sposób
niespodziewanie jednego wieczora
nie jedno, a dwa knurowskie ronda
zyskały nowe miana.
W ubiegłym tygodniu do redakcji
Przeglądu wpłynęła kopia pisma skierowanego do dyrektora Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
(zarządcy ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego) przez - jak czytamy – Zjednoczone Środowiska
Narodowo-Patriotyczne Miasta
Knurów.
Autorzy zwracają się o „odpowiednie zagospodarowanie
tego ronda, jak również umieszczenie odpowiedniej tablicy informacyjnej o nazwie tego miejsca”.
- Dzięki naszemu Prezydentowi
mamy nadzieję, iż miejsce tak eksponowane przy wjeździe do Knurowa
nabierze odpowiedniego wyglądu i
stanie się wizytówką naszego miasta
– podkreślają twórcy pisma.
– Ta „pokerowa zagrywka”, jak
ją określa lokalna prasa, Pana Prezydenta Adama Ramsa doprowadzi do
szybkiego upamiętnienia odpowiednią oprawą zewnętrzną tego ronda i do

upamiętnienia bohatera narodowego
Rotmistrza Witolda Pileckiego – podsumowują, prosząc o szybkie zajęcie
się tą sprawą.
Tymczasem, jak się dowiadujemy,
niemal tydzień wcześniej do GDDKiA
wystąpił prezydent Rams.
- W nawiązaniu do wcześniejszej
korespondencji, zapoczątkowanej
w 2011 r., ponownie zwracamy się z
prośbą o podjęcie działań w zakresie
zagospodarowania powierzchni ronda
gatunkami roślin odpowiednimi dla
tego typu obiektu drogowego – czytamy
w piśmie. - (...) Rondo znajdujące się
na skrzyżowaniu głównych szlaków
komunikacyjnych w Knurowie, mogłoby stanowić wizytówkę miasta i jego
ozdobę (...).
Do pisma załączona została do
rozważenia koncepcja zagospodarowania ronda, m.in. poprzez nasadzenia jałowca płożącego, rozchodnika,
szałwii, tawuły, berberysu i obsiania
ozdobną trawą.
- Fakt oddania hołdu wielkiemu
Polakowi i patriocie przez mieszkańców Knurowa, w naszym przekonaniu
zobowiązuje do podjęcia skutecznych
działań, by rondo było zagospodarowane w sposób szczególny – podkreśla
prezydent Rams.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Archiwum UM Knurów
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Rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Przegląd Lokalny Nr 30 (1219) 28 lipca 2016 roku

7

ROZMAITOŚCI

Goście z USA odwiedzili
też magistrat - honory
gospodarza czynił
prezydent Adam Rams
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ŚDM to nie tylko Kraków

Świat zjechał do Knurowa...
...Chudowa, Gierałtowic, Pilchowic, Leboszowic... Wymieniać można długo,
bo chyba wszystkie okoliczne miejscowości miały wielu gości. Przyjezdni
spędzili w okolicy kilka dni, ale wnieśli tyle ożywczej energii, że wrażenia
i wspomnienia pozostaną na lata

W piątkowej mszy uczestniczyli pielgrzymi z różnych
stron świata, w tym aż 40 księży

P

ierwsi goście pojawili się w środę.
Przyjechali z Włoch i USA.
- Fajni, mili i uśmiechnięci –
zauważyła pani Grażyna, którą sekundy wcześniej minęła grupa nastolatków.
– Podobają mi się te ich kapelusze...
- I bardzo, ale to bardzo, sympatyczni – dodaje jej sąsiadka. Obie panie
wracają z zakupów. – Gdy przechodzili,
niektórzy mówili tak miękko i przyjaźnie
„cieść, cieść”.
Goście zostali bardzo ciepło przyjęci przez organizatorów, księży, wolontariuszy i knurowian. Błyskawicznie
rodziły się znajomości, pewnie też i
przyjaźnie.
W czwartek kilkudziesięciu młodych pielgrzymów zjawiło się w knurowskim magistracie. Honory gospodarza czynił prezydent Adam Rams.
- Nigdy dotąd nie spotkałem się z
żadnym prezydentem – przyznał się
Marc z USA. – To miłe, że zostaliśmy
zaproszeni.
Na słownych kurtuazjach się nie
skończyło. Były i czyny: przybysze,
zanim opuścili mury urzędu, musieli...
ułożyć herb Knurowa z puzzli.
- Tym sposobem lepiej zapamiętają
nasze miasto – śmiał się prezydent.
- Już robi na nas super wrażenie
– zapewniła Diane. – Wszyscy są dla
nas tacy przyjaźni – na każdym kroku
pozdrawiają.
- I jak wielu mówi po angielsku! –
zauważył Marc. – Na pewno więcej niż
naszych po polsku...

Życzliwość, sympatia- to nie były
wymuszone gesty, lecz szczere
odruchy...

Bracia i siostry

Z młodymi świętowali knurowscy samorządowcy

Gości ze świata nie sposób było nie zauważyć
- wyróżniali się strojami i temperamentem

Podczas ŚDM wszyscy czuliśmy się młodzi...

Górnicza orkiestra to
piękna atrakcja
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W czwartek i piątek międzynarodowi
goście zwiedzali miasto (byli m.in. w
kopalni KWK Knurów-Szczygłowice i
Izbie Tradycji), brali też udział w rozmaitych zajęciach sportowych. W Knurowie
młodość naprawdę może się „wyszumieć”
– na uczestników ŚDM czekały zajęcia
fitness, taniec, aqua-aerobik, siłownia,
rowery. Zorganizowano także wycieczki po regionie, m.in. do Oświęcimia i
Częstochowy, w Beskid Śląski i do Rud
Raciborskich.
ŚDM to w założeniu przede wszystkim przeżycie duchowe.
Przygotowaniem do kulminacji, jaką
będzie spotkanie w Krakowie, były msze
w parafialnych kościołach, a w piątek –
uroczysta międzynarodowa msza pontyfikalna w kościele parafii pw. Matki Bożej
Częstochowskiej, odprawiana przez
czterdziestu księży z różnych krajów
pod przewodnictwem biskupa Tajlandii.
Przybyły na nią wszystkie grupy pielgrzymów goszczących w Knurowie, a przed
kościołem witała ich radośnie Orkiestra
Dęta KWK Szczygłowice.
- Przyjechaliśmy na ŚDM , aby spotkać się z ludźmi z całego świata – mówi
jedna z Amerykanek. – I oczywiście z
papieżem Franciszkiem.
- Mam nadzieję, że uda nam się go
zobaczyć – dodaje druga. – Choćby z bardzo daleka, takiego malutkiego – pokazuje
z uśmiechem.
Goście podkreślali , że zostali bardzo
miło przyjęci przez mieszkańców Knurowa. Także prezydent Adam Rams witając
uczestników mszy, dziękował wszystkim
wolontariuszom, którzy w jakikolwiek
sposób włączyli się w organizację pobytu
pielgrzymów.
Już sam przyjazd na spotkanie z papieżem jest deklaracją otwartości na różnorodność, na innych ludzi. Skoro tysiące
młodych chce, aby pobyt w Krakowie był
dla nich czasem jedności, musi się udać.

- Przyjechaliśmy tu z różnych miejsc,
nie znając się, ale uczestnicząc w tej mszy
jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami
– mówił do zgromadzonych biskup
Tajlandii. – Wychodząc z kościoła nadal
nimi będziemy.

W górę serca!

Setki osób przyciągnął w piątek
przed krąg przy ul. 1 Maja galowy
koncert „Sursum Corda” (z łac.: w górę
serca) z okazji ŚDM. Wystąpili artyści
znani i lubiani: Julia Hemmerling,
Marta Pagacz, Agata Żyła, Marcin
Grzesiczek, Bartłomiej Kaszuba, Jacki
Band Quartet i Adam Sobierajski (w
podwójnej roli: jako tenor i prowadzący). To ze strony gospodarzy. A goście?
A jakże. Zespoły z Filipin i Tajlandii
wręcz porwały publikę, nie szczędzącą
dłoni, by brawami wyrazić zachwyt.
Zaskakujący był występ pielgrzymów z
USA, którzy zaprezentowali tradycyjną
pieśń... hiszpańską.

Szał przy wiacie

Takiego rwetesu, jak w sobotni
wieczór, dawno w Leboszowicach nie
było. Przede wszystkim za sprawą głośnego uderzenia ze sceny, opanowanej
przez muzyków nie stroniących od
mocnych rytmów. Ale nie tylko. Przy
wiacie i na pobliskim skwerze zrobiło
się nader tłumnie. Zjawili się nie tylko
mieszkańcy Leboszowic i ościennych
miejscowości, ale przede wszystkim –
bardzo widoczni – goście z zagranicy.
Młodzi, bardzo energiczni, pełni werwy
i radości pielgrzymi opanowali plac
przed sceną. Nie odpuszczali żadnego
muzycznego „kawałka”. Leciał przebój
za przebojem, hit za hitem – artyści
z zespołu Aeroplan z Żernicy dobrze

wiedzieli jak zdobyć publiczność. A ta
odwdzięczała się żywiołowym tańcem.
Dobre nogi przydały się i później – podczas zabawy tanecznej. Ostatni tancerze
zeszli z parkietu przed 22.00.

Oblężony zamek

I zdobyty. W niedzielę przez multum pokojowo nastawionych uczestników Wakacyjnego Koncertu, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach.
A działo się wiele.
- Wspaniałą atrakcją, jak zawsze,
były pokazy walk rycerskich – mówi dyrektor GOK Piotr Rychlewski. – Bardzo
wielu miłośników artystycznych wrażeń
zebrały też występy na scenie.
Publiczność ze wszystkich stron
świata oklaskiwała grupę Glass Ballerina, śpiew Romualda Ardanowskiego
oraz występ Agaty Żyły i towarzyszącego jej zespołu Jacki Band Quartet.
Bardzo mocną, liczną reprezentację
miała Italia i Filipiny – bo pielgrzymi z
tych krajów byli goszczeni przez mieszkańców gminy Gierałtowice.
Oczywiście mało kto pozostawał
nieczuły na gorące rytmy. Nic dziwnego,
że przed sceną nie ruszały się jedynie
głośniki...
W poniedziałek goście ze świata
opuścili Knurów i okolicę. Udali się do
Krakowa.
- Szkoda, naprawdę szkoda – kręci
głową pani Marzena. Knurowianka bardzo życzliwie wypowiada się o pielgrzymach. – Aż miło było na nich patrzeć.
Przemili i przesympatyczni. Zwłaszcza
ci z Filipin i Tajlandii, z którymi się
nawet zaprzyjaźniłam. Zostały piękne
wspomnienia i fajne zdjęcia...
bw, MiNa
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Goście z zagranicy znakomicie czuli się wśród nowych przyjaciół

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Jerzy Mistrzyk/ Wieści
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Foto: Archiwum IT KWK Knurów

Leboszowice – gorące rytmy,
to i żarliwe tańce
Goście ze Stanów Zjednoczonych i Tajlandii zajrzeli
również do Izby Tradycji, gdzie wybijali monety i
otrzymali pamiątkowe kartki pocztowe m.in. z wizerunkiem Pięknej Madonny oraz trójkątne znaczki
- dawny górniczy symbol, który zaświadczał o tym,
że górnik pracował na popołudniowej zmianie. Specjalnie na cześć pielgrzymów Sybilla Golec, malarka
naiwna z Knurowa, przygotowała wystawę Aniołów,
którymi ozdobiła muzeum. Na gości skrzydlate cuda
spoglądały zewsząd - już przy wejściu zaskoczonych
pielgrzymów witali Aniołowie słowami: „Wiara, nadzieja i miłość”.

Dla Przeglądu

Adam Rams, prezydent Knurów: - Niezmiernie mnie cieszy, że nasi goście z całego świata tak bardzo pozytywnie
wypowiadali się na temat naszego miasta. Szczególnie
ciepło wyrażali się o wspaniałych ludziach, którzy przyjęli ich pod swój dach. Imponujące było zaangażowanie
knurowskiej młodzieży, która zafundowała pielgrzymom
wiele fascynujących atrakcji, sprawiła, że czuli się u nas
tak dobrze. Zawiązało się wiele przyjaźni, myślę, że nasza
polska gościnność i dobra kuchnia, tak szczera i naturalna, jest najlepszym ambasadorem Polski.
Not. bw

Foto: Bogusław Wilk

Chudowski zamek
otoczyli i zdobyli pokojowo - pielgrzymi
z całego świata

dania. Kiedy nadszedł moment przywitania gości, na
twarzach ich gospodarzy malowała się niepewność – jak
będzie, jak się dogadamy, czy podołamy... Ale już następnego dnia rano wszyscy byli zadowoleni – okazało się, że
obie strony szukały porozumienia i szybko je znalazły. I
każdego następnego dnia było podobnie. Pięć dni minęło
szybko. W poniedziałek trudno było się pożegnać. Kiedy
dojechaliśmy do Wadowic, gdzie zostali zakwaterowani
na kolejne dni ŚDM, prosili, by najserdeczniej jeszcze raz
podziękować za pełne oddania i serdeczności przyjęcie
w naszych rodzinach. Co niniejszym czynię z radością:
wszystkim rodzinom otwartym na przybyłych do nas gości i
wszystkim dobroczyńcom mówię: Dziękuję! Jestem dumny
z takiej postawy naszych Parafian. Niech Bóg wynagrodzi
Waszą wielką, tradycyjnie polską gościnność!

Szaleństwo przed wiatą w Leboszowicach

Foto: Bogusław Wilk

Ksiądz Grzegorz Kusze, dziekan
dekanatu Knurów i proboszcz parafii
NMP Królowej Świata w Szczygłowicach: - W parafii NMP Królowej Świata
w Szczygłowicach gościliśmy od środy
20 lipca - 21 Amerykanów z Minnesoty, a od piątku 22 lipca ponadto 8
Salwadorczyków. Trzeba powiedzieć,
że była to naprawdę dobra, zdyscyplinowana i otwarta
młodzież, w niczym nie przypominająca tej, której wzorce
przedstawiają często media, zwłaszcza telewizja. Rodziny,
które zdecydowały się przyjąć gości, przygotowywały się
na chwilę spotkania bardzo konkretnie: niektórzy szlifowali
swój angielski, inni odnawiali mieszkania, domy, kupowali
smakołyki, przygotowywali tradycyjne śląskie czy polskie

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Jerzy Mistrzyk/ Wieści

Dla Przeglądu

– To wspaniały koncert! – zewsząd było słychać od artystów i widzów, którzy
piątkowy wieczór spędzili na fantastycznej zabawie przy knurowskiej arenie
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Wywiad. Roman Buchta o Knurowie z lat bezpowrotnie minionych... (cz. II)

Może być śmiesznie, byle inaczej
W

p o pr z e d n i m w yd a n iu
opublikowaliśmy pierwszą
część wspomnień Romana
Buchty, wysłuchanych i spisanych
przez prof. Grzegorza Cubera. Poniżej
kolejna odsłona podróży w czasie po
Knurowie...
***
Roman Buchta: – To od czego mam
zacząć?
Grzegorz Cuber: – Najlepiej od
początku, czyli urodziłeś się...
- Urodziłem się w familoku, w
okolicach Sojki. Była to budka, w
której pan Sojka sprzedawał słodycze
i piwo. Ta budka już dziś nie istnieje,
jej poprzednim właścicielem był pan
Filipiec, on ją wybudował i sprzedawał
w niej mleko. Budka stała w miejscu
skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z ulicą
Antoniego Słoniny. Była wymurowana
z cegły, od frontu były drzwi i okienko z
okiennicami. Pomieszczenie było dwudzielne, w jednym z nich był sklepik.
Poprzednio w tej budce rezydował pan
Badura. Mieszkał w domu przy ulicy
Wolności.
W drodze do tzw. wogi, w pierwszym familoku z brzegu – tam się
urodziłem.
Były tam dwa pokoje przechodnie z kuchnią. Czyniliśmy starania o
mieszkanie samodzielne. W 1944 lub
1945 roku rodzice dostali mieszkanie
na Sienkiewicza, potocznie mówiło się
u Pawlytki. Był to dom z takim przejazdem, mówiło się, że z ajnfartem.
Teraz jest tam firma komputerowa
Upos System. Mieliśmy tam dwa pokoje
z kuchnią usytuowane w normalnym
ciągu. Nie było pieców, kiedyś tak
budowano. Zimą było tak zimno, że
marzły główki gwoździ, takie były
białe. Był to jeden z wielu domów budowanych w 1936 roku. W czasie wojny
domy te stały i tam rodzice dostali to
mieszkanie. Ja urodziłem się w 1939
roku. Kiedy rodzice przyszli zobaczyć to
mieszkanie, okazało się już zasiedlone
przez kilkuosobową rodzinę Gilnerów.
Przygotowywali się do wyprowadzki do
Gierałtowic. Kiedy później pracowałem
jako nauczyciel w szkole w Gierałtowicach, to uczyłem jeszcze ostatnie
pokolenie tych Gilnerów.
W tym mieszkaniu zastało nas
wyzwolenie. Kiedy Rusy wlazły, to nas
wygonili z tego mieszkania. Rządzili
się w nim jak im odpowiadało. Nasze
mieszkanie stało się miejscem dla
fryzjera. W obecnym domu państwa
Czerników (w głębi ulicy ks. Koziełka)
mieszkali państwo Michalscy, obydwoje
byli z zawodu fryzjerami. Rosjanie
z ich salonu fryzjerskiego przenieśli
wszystkie lustra, fotele i inne sprzęty
do naszego mieszkania, w którym
powstał salon fryzjerski dla żołnierzy.
Zniszczenia były ogromne. W piecu
kuchennym żołnierze rozpalali ogień.
Ponieważ nie chciało się im wynosić
popiołu, wybierali go z pieca i wysypywali na środek kuchni. Nas oczywiście
wygonili i mieszkaliśmy w piwnicy u
Szyrmla. Dom Szyrmla był ważny dla
całej dzielnicy, ponieważ u niego był

magiel, jedyny w okolicy magiel ręczny.
Podobno zdążyli schować ten magiel
przed zniszczeniem, ale nie wiem, czy
dotrwał on do naszych czasów.
Przyszło wyzwolenie – była to makabra, choć co to za wojna była u nas?
Czołg jeden stał przy wylocie na familoki i tylko dochodziły wiadomości – a to
że u Bartosza sklep rozkradli. Bartosz
miał sklep za obecnym Lidlem. Nazywali to konsumy. W tym domu był duży
sklep rzeźniczy i osobno spożywczy.
Bartosz tam urzędował, a w miejsce
sklepu rzeźniczego powstał sklep meblowy, którym zarządzał pan Przybyła
(nie jestem pewien). Był kombinatorem,
bo jak dziś pamiętam wielki artykuł w
ówczesnej katowickiej Trybunie Robotniczej: „Pośliznął się na szafie”. Okazało się, że zawyżał ceny mebli, którymi
handlował i była z tego wielka afera.
Gdy Ruscy byli u nas, to trochę „cyrku”
ludzie podżyli. Sam byłem świadkiem,
gdy przyszli do babci Michałki w familoku i szukali złota. Zdejmowali z
romy szolki ze złotymi uszkami, o brzeg
stołu je utrzaskiwali, ale te uszka im się
rozsypywały w rękach przy takim uderzeniu. Tak samo dziadkowi z zegara
zabrali terpentykiel (wahadło - przyp.
red.). Byłem też świadkiem jak sąsiad,
który był zegarmistrzem i znał się na
tym, został wezwany i cała drużyna
licząca 12 żołnierzy kazała mu zrobić
z jednego dużego zegara 12 małych zegarków. Brzmi to nieprawdopodobnie,
ale sam to widziałem i przeżywałem.
Dokwaterowano nam Gruzina, na imię
miał Michoł, czyli Michał. Szalenie
inteligentny człowiek. Nauczył dziadka
Wicharego alfabetu rosyjskiego. Był to
spolegliwy człowiek, przynosił wędzoną
słoninę z ich przydziałów wojskowych
i robił zapiekanki. Zakopywał żeliwny
garnek do ziemi i obkładał go trawnikiem. Rusy w końcu poszły, zaczęło się
w miarę normalne życie.
- Jak wspominasz lata w Knurowie w czasie okupacji sowieckiej?
- Było w czasie ich pobytu kilka tragicznych zdarzeń. Ojciec Usi Przybylanki
miał auto, jedno z nielicznych w Knurowie, może jedno z dwóch. Kim on był
– już nie pamiętam, z górnictwem miał
na pewno coś wspólnego. To auto stało
w garażu na klockach. Kazali mu je uruchomić, a on tłumaczył, że tego nie da się
zrobić. Znudziło się Ruskim czekanie i
zastrzelili go przy tym samochodzie. To
zdarzenie było bardzo przemilczane,
szczególnie gdy Urszula zaczęła działać
w Komitecie Partii, no bo jak to: ona w
komitecie, a Rusy jej ojca zabili.
- Czy były gwałty?
- Byłem wtedy dzieckiem, rodzice o
tym nie mówili przy mnie, jeżeli już, to
po niemiecku. W tym Pawlytkowcu, w
którym mieszkaliśmy, były dwie panie,
które oferowały swe usługi – jedna
panna, druga wdowa i - jak to ludzie
mówili – lichtowały z tymi Rusami.
Było pięknie: sanie, gitara, przyjeżdżali kapitanowie, one obie wsiadały.
Było to do czasu, aż się to tym paniom
znudziło, a może ich rodzicom, i trzeba
było jakiś koniec z tym zrobić. Chowały
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się u Matyska w sianie, w stodole, ale
cierpiała na tym rodzina. Dziadek,
bardzo zasłużony Polak, stary Pawlytko – tak się za niego wzięli, pytali gdzie
się podziała jego synowa, bo jej mąż,
czyli syn Pawlytki był w wojsku. Tak go
masakrowali i tłukli, aż obili mu nerki
karabinami i biedny Pawlytko zmarł,
ale kule świstały mimo to. Babcia poszła do Hojny, wiesz gdzie był jego dom
– róg Kwitka i Sienkiewicza, w tej chwili
jest tam piekarz Kapica, tam babcia
chodziła po chleb. Kiedy wróciła do
domu, powiedziała z przejęciem: „Wiycie co się stało? Stary Pawlytko umarł”.
Ana, córka jego, miała dom, obecnie
za tą firmą komputerową. Wiem, że
go wykupili Świadkowie Jehowy, jakiś
ich odłam i tam mają swój zbór. Na
tej Bartoszowej drodze Ana wiozła
swojego ojca przywiązanego do sanek
sznurkami, a trumna była zrobiona z
połowy szafy. Dobrze, że ktoś się taki
znalazł i dał szafę, którą przecięli na
pół, przybili bok i tak go pochowali.
Po wojnie były po drugiej stronie
Bartoszowej drogi szklarnie Stawinogów, ale też ich wygonili i pozwolili tylko tym młodszym tam mieszkać. W ich
domu zamieszkała sprowadzona skądś
rodzina, jak dziś pamiętam o nazwisku
Marek. Potem się to już normowało i
Stawinogi odzyskali swoją własność.
Był tam duży ogród kwiatowy i było
to jedyne miejsce, gdzie można było
kwiaty kupić. Znam ten ogród, bo
chodziliśmy z mamą i babcią pomagać
Stawinogom w polu, albo ubierać, jak
się to mówiło, snopki, gdy były żniwa.
Najbardziej podziwiana przez nas była
herbaciana róża, która miała korzenie
nie tylko w ziemi, ale w koszyku, takim
podwieszonym pod sufitem w tej szklarni. Olbrzymie, kilkumetrowe pędy. Te
róże dekorowały wszystkie śluby i inne
uroczystości.
- Jaka była wtedy władza w Knurowie?
- Pamiętam Michalaka, naczelnika gminy. Potem stracił zaufanie
władzy i przyszedł ktoś po nim, ale nie
pamiętam, kto. Później pojawili się
pierwsi sekretarze partii. Partia miała
w ratuszu taką małą kanciapę, po
prawej stronie od wejścia. Zawsze był
tam dyżur kogoś z partii, polegający na
tym, że dyżurujący pod łokciami miał
poduszkę i przez okna obserwował, co
się wokół dzieje. Naprzeciw w oknie
widać było doktora Ogana i tak sobie
coś tam do siebie wołali.
Knurów miał szczęście do ludzi,
którzy tworzyli pierwszą władzę. Byłem
od dziecka wrażliwy na piękno i dlatego
pamiętam, że chodnik, który prowadził
do wnętrza ratusza już wtedy wyłożony był kamieniami. Była tam też
piękna pergola zrobiona z kantówek.
- A kościół?
- Kościół był ten stary, naprzeciw
szpitala, ale nowy już stał, wybudowany przez księdza Koziełka, bez wykończonej wieży. Wieża miała mieć kształt
taki, jaki ma wieżyczka na środku
kościoła, nad dzwonkiem pokutnym.
Ksiądz Koziełek w czasie okupacji

Foto: Arch. Krzysztofa Lipskiego

- Knurów miał szczęście do ludzi, którzy tworzyli pierwszą władzę - tak Roman Buchta
wspominał czasy powojenne. - Byłem od dziecka wrażliwy na piękno i dlatego pamiętam,
że chodnik, który prowadził do ratusza już wtedy był wyłożony kamieniami. Zwracała
też uwagę piękna pergola zrobiona z kantówek

Ul. Koziełka - lata powojenne

uciekł i schował się gdzieś pod Żorami,
w jakimś gospodarstwie. Mieszkał w
sianie, w wykopanej dziurze, tam podawali mu jedzenie i tak przeżył okupację.
Po wojnie wrócił, przygotowywał mnie
do komunii i potem zmarł. Jego pogrzeb
był patriotyczną manifestacją, bo on
był taki bardzo polski.
- Ale partia już działała?
- Tak, ale wtedy i władza i ksiądz
spotykali się prywatnie i grali w karty.
Był to jeszcze ten etap tolerowania kościoła przez władzę partyjną. Kościół
stał i powoli było urządzane jego wnętrze. Ściany były otynkowane, ołtarze
i witraże przysłane były z Wrocławia
pociągiem. Pociąg został zbombardowany, ale z tego co pozostało, zmontowany został ołtarz główny i ołtarze
boczne. Ołtarze we wnękach były
przeniesione ze starego kościoła. Były
to stare, drewniane ołtarze barokowe,
odnowione potem i odmalowane. I tak
kościół zaczął funkcjonować. Odbywały się w nim tylko większe uroczystości,
czyli komunie, odpusty, a na co dzień
funkcjonował stary kościół.
Po latach ksiądz proboszcz Czakański znalazł w Zakopanem pana
Burzca, który wykonał wnętrze, które
istnieje do dzisiaj. Współpracowałem
wtedy z Kościołem i wykonywałem okazjonalne dekoracje na Adwent, Wielkanoc. Pan Burzec mówił wtedy do mnie:
„Ty się nic nie martw, może być śmiesznie, byle inaczej niż wszędzie”. To była
jego zasada. Kiedy spotkaliśmy się po
latach w Zakopanem i przypomniałem
mu to, to ze zdziwieniem zauważył:
„Powiedz, że ty takie rzeczy pamiętasz?” Do dziś się trzymam tej zasady:
może być śmiesznie, byle inaczej. Jeżeli
chodzi o księży, to kilku pamiętam z
pozytywnej strony. Na przykład był taki
ksiądz Kozłowski, pochowany na naszym cmentarzu, który nie wiadomo z
jakich powodów odszedł z Knurowa. Po
paru tygodniach od jego odejścia doszła
do nas wiadomość, że ksiądz Kozłowski
nie żyje. Był to młody ksiądz, może po
czterdziestce, bardzo mądry i oczytany,
mówiło się o nim – „Ksiądz profesor”.
Zginął w dziwny sposób. W jego nowym

miejscu pracy poproszono go, by pojechał do chorego z kimś na motocyklu,
jako pasażer na tylnym siodełku. W
czasie jazdy motocykl przekoziołkował
przez rozciągnięty w poprzek jezdni
cienki drut i tak ks. Kozłowski zginął
na miejscu.
Jego odejściu z parafii towarzyszyła wielka demonstracja z udziałem
tak licznych parafian, że cała ulica
Niepodległości była nimi wypełniona.
Parafianie, szczególnie starsi wiekiem,
pisali protesty do biskupa, aby ks. Kozłowski nie odchodził z Knurowa. Sam
jego pogrzeb zgromadził wielkie tłumy,
choć jego śmierć nie miała przecież
miejsca w Knurowie. Jest pochowany na
naszym cmentarzu obok ks. Kozielka i
dra Siwca. Jego nagrobek jest biały, z
figurą Chrystusa w ogrodzie oliwnym.
Chrystus, ze splecionymi rękami, patrzy na ludzi wokół. Ta aleja, w której
spoczywają obaj księża Koziełkowie,
ich siostra, ks. dr Siwiec i ks.Kozłowski
miała być w zamyśle aleją zasłużonych.
Dlaczego dr Siwiec, który był dyrektorem gimnazjum w Rybniku został
pochowany w Knurowie, nie pamiętam,
musiałbym sprawdzić w notatkach. W
każdym razie było jego życzeniem spocząć na naszym cmentarzu. Nagrobek
ks. Koziełka był pięknie wykonany w
piaskowcu, z płaskorzeźbą Chrystusa.
Ale ponieważ piaskowiec jest materiałem nietrwałym, po jego zniszczeniu
zastąpiono go obecnym nagrobkiem
z tarasa, z napisami zmarłych księży.
Innym znanym księdzem w Knurowie był ksiądz Pietrek, potężnej postury, bardzo lubiany przez parafian.
Uczył religii w szkole nr 1 i gdy któryś
z uczniów coś przeskrobał, to wisiał za
karę, trzymając się gzymsu starej szafy.
W każdej klasie była taka szafa i tym
mniejszym ksiądz Pietrek pomagał się
złapać. W zależności od wykroczenia
taki delikwent musiał powisieć 10 do
20 minut. Była to kara bardzo dyscyplinująca nas uczniów. Były to wesołe
czasy, szczególnie dla tych z nas, którzy
wisieć nie musieli.
Rozmawiał Grzegorz Cuber

/Za tydzień kolejna część wspomnień/
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rozrywka nr 30
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Marcin Pielak z Czerwionki-Leszczyn
ur. 18.07.2016 r., 2770 g, 49 cm

Igor Józefowicz z Leboszowic

ur. 19.07.2016 r., 3650 g, 55 cm

Adam Świrski z Czerwionki-Leszczyn
ur. 19.07.2016 r., 3290 g, 53 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).

Natalia Sobczyk z Orzesza

ur. 19.07.2016 r., 3170 g, 54 cm

Oliwier Tyniecki z Knurowa

ur. 20.07.2016 r., 2980 g, 50 cm

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Rafał Puc z Paniówek

Masza Hasik z Zabrza

ur. 22.07.2016 r., 3400 g, 50 cm

2.08.2016 r.
WTOREK
Epoka lodowcowa 5. Mocne uderzenie -2D
- godz. 10.00, 18.30
Epoka lodowcowa 5. Mocne uderzenie -3D
- godz. 15.00, 16.45

29.07-1.08.2016 r.
PIĄTEK- PONIEDZIAŁEK

Mikołaj Król z Knurowa

ur. 22.07.2016 r., 3330 g, 48 cm

30

ur. 18.07.2016 r., 3480 g, 54 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
28/2016 brzmiało: „BOŚNIAK”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Maria Dusza. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

ur. 20.07.2016 r., 3380 g, 50 cm

28.07.2016 r.
CZWARTEK
Szajbus i pingwiny
- godz. 16.00
Tarzan. Legenda -2D dubbing
- godz. 18.00
Facet na miarę
- godz. 20.00

Robert Solich z Czerwionki-Leszczyn

Maja Sabasz z Knurowa

ur. 22.07.2016 r., 2530 g, 41 cm

Tajemnice Manhattanu
- godz. 20.15
3.08.2016 r.
ŚRODA
Epoka lodowcowa 5. Mocne uderzenie
-3D
- godz. 15.00
Epoka lodowcowa 5. Mocne uderzenie
-2D
- godz. 16.45, 18.30
Tajemnice Manhattanu
- godz. 20.15

Epoka lodowcowa 5. Mocne uderzenie -3D
- godz. 15.00
Epoka lodowcowa 5. Mocne uderzenie -2D
- godz. 16.45, 18.30
Tajemnice Manhattanu
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Paweł Sadowski z Knurowa

ur. 22.07.2016 r., 3460 g, 53 cm

Nadia Misiarz z Czerwionki

ur. 23.07.2016 r., 3150 g, 51 cm
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Stanica. Zaproszenie ze smakiem...

informacja własna wydawcy

Żur dla wszystkich!

Rozrywka dla dzieci i dorosłych, a w roli głównej
– smakowita zupa. W najbliższą niedzielę w Stanicy
będzie IV Festiwal Żuru

mpreza rozpocznie się o godz.
15.0 0 na boisk u L K S „Or z e ł ”
Stanica (ul. Sportowa) i potrwa aż
do 22.00. Organizatorzy – Gminny
Ośrodek Kultury w Pilchowicach
oraz Sołectwo Stanica – postarali
się, aby to wydarzenie było pełne
rozmaitych atrakcji. Jednak gwiazdą
będzie oczywiście on – żur. Komu
jego gotowanie wychodzi najlepiej?
To się okaże. Do konkursowej rywalizacji zaproszono Koła Gospodyń
Wiejskich i organizacje z powiatów
gliwickiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz mikołowskiego. Wśród
gości imprezy będzie Remigiusz
Rączka, znany kucharz i propagator
kuchni śląskiej, który zasiądzie w
jury konkursów na najsmaczniejszy
żur oraz na żurokletę. Także sam
Rączka uwarzy żur – będzie nim
częstował publiczność.
Warto wspomnieć o innych atrakcjach wydarzenia, dzięki którym żur
będzie smakował jeszcze lepiej. Lokalni twórcy zaproszą chętnych do udziału w warsztatach rękodzielniczych.
Wystąpi lubiany kabaret Masztalscy, a
po nim zespół Krzikopa, wykonujący

Foto: Wikipedia

I

stare ludowe kompozycje w nowoczesnych aranżacjach. Na scenie pojawi
się także grupa Kingsajz. Najmłodsi
też nie powinni się nudzić – będą na
nich czekać dmuchańce, malowanie
twarzy, rozmaite gry i zabawy.
Festiwal Żuru odbywa się w Stanicy już po raz czwarty. Iskierka, z
której zrodził się pomysł stanickiego
Festiwalu, pojawiła się w 2009 roku.

Wtedy właśnie Koło Gospodyń Wiejskich ze Stanicy zostało wyróżnione
w konkursie „Danie Roku Spichlerza”
za „Żur łod starki”. Ten żur pojawia
się zawsze na kolejnych edycjach
festiwalu – gospodynie częstują nim
uczestników.
oprac. MiNa

Pilchowice

Wybierz się po skarby
Stowarzyszenie
Pilchowiczanie
Pilchowiczanom
zaprasza na
letni spacer
ulicami Pilchowic.
Zapowiada
wyprawę po...
skarby

A

dokładnie to po „Skarby Pilchowic”. Taką nazwę nosi trasa questu, czyli atrakcyjnej gry terenowej,
przybliżającej historię i kulturowe
dziedzictwo miejscowości.
Przechadzkę zaplanowano w

Gliwice. Ulicznicy 2016

...i tak kończy
się świat
C

sobotę, 30 lipca. Początek o godz. 19.
Zbiórka przed Urzędem Gminy.
- Przez około 45 minut będziemy
spacerować po centrum Pilchowic,
kierując się wierszowanymi wskazówkami i rozwiązując zagadki – obie-

cują organizatorzy. – Kto odgadnie
hasło questu otrzyma pamiątkową
pieczątkę i drobny upominek.
Polecamy.
/bw/

informacja własna wydawcy

złowiek-każdy. Człowiek-nikt. Zawieszony między pracą a domem.
Udający życie niż żyjący naprawdę. 31
lipca (niedziela) o godz. 18 Teatr KTO z
Krakowa zaprasza na gliwicki rynek na
symboliczny spektakl „Peregrinus”. Opowieść o świecie bez sensu, o mozole codzienności pozbawionej piękna i miłości.
Wydrążony człowiek w wydrążonym świecie bez słów, bez twarzy idzie
w stronę śmierci. .. i tak właśnie kończy
się świat - jak pisał T. S. Elliot. - Nie
hukiem ale skomleniem.
Wstęp wolny.

informacja własna

jb
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ogłoszenia

USŁUGI
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

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Powierzchnia
około 80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12.
1200 zł (do negocjacji – zależne od wkładu
finansowego w remont). Tel. 696 444 726
17-35/16Y

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

Knurów. Turniej siatkówki plażowej

Ostre ścinki w piasek

Na piasku czują się jak... w wodzie. Mowa
o uczestnikach kolejnej edycji Turnieju Siatkówki
Plażowej, zorganizowanej przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

29-31/16

Sprzedam działkę uzbrojoną, ul. Wilsona.
Tel. 507 786 804
27-30/16

29-30/16

SZUKAM PRACY
Emer y tka szuka pracy – mycie okien,
sprzątanie. Tel. 793 953 727

30-51/52/16

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

1/16-odw.

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

13-39/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 666
13-odw.

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

1/16-odw.

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

30-51/52/16

EDUKACJA
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 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

Z

awody odbył y się w miniony
czwartek. Gościny siatkarzom
udzieliło kąpielisko Leśne Zacisze.
Do rywalizacji o mistrzostwo w kategoriach „open” i „mixt” przystąpiło
13 par.
- W kategorii „mixt” najlepiej
zaprezentowała się para Gabriela
Małota/Robert Porwoł z Knurowa i
Wodzisławia Śląskiego – informuje knurowski MOSiR. - W „open”
zwyciężyła para w składzie: Adrian
Ciupa i Grzegorz Łakomy z Gliwic.
W tej kategorii najlepsi z Knurowa byli
Marek Kabiczke z kolegą Arkadiuszem
Łokociejewskim, którzy to ustąpili

1/16-odw.

27-34/16

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

27-34/16

Złomowanie samochodów. Tel. 791 544 346
21-30/16

NIERUCHOMOŚCI

Zawody organizowane przez knurowski MOSiR wyrobiły sobie dobrą markę, stąd
też chętny udział siatkarzy z ościennych miast

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

DAM PRACĘ
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
Tel. 609 775 488

brukarskich.
28-30/16

Z a t r u d n i ę n a d o c i e p l a n i e , r e m o n t y.
Tel. 602 407 190

30/16

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

29-32/16

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

29-32/16

Foto: Archiwum MOSiR-u Knurów

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

Oprac. bw

WYNIKI
Kategoria MIXT: 1. Gabriela Małota/Robert Porwoł (Knurów, Gliwice),
2. Kaja Łata/ Michał Dudek (Rybnik), 3. Anna Cofalik/ Marcin Harazim (Rybnik), 4. Marzena Adamska/
Rafał Czerwiec (Knurów), 5. Roksana Woźniak/ Sebastian Szendzielorz
(Gliwice, Knurów).
Kategoria OPEN: 1. Adrian Ciupa/
Grzegorz Łakomy (Gliwice), 2. Marek
Kabiczke/ Arkadiusz Łokociejewski
(Knurów, Gliwice), 3. Paweł Podlewski/ Joachim Włodarski (Sosnowiec),
4. Karol Berger/ Jakub Sałaciński
(Rybnik), 5-6. Piotr Kaleta/ Łukasz
Piętak (Katowice/Zabrze) i Tomasz
Waligóra/ Paweł Zięba (Gliwice), 7-8.
Daniel Lenich/ Maciej Mikłos (Knurów) i Miłosz Stańczyk/ Marek Siwek.

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

MOTORYZACJA

miejsca tylko parze zwycięzców.
Najlepsi siatkarze zostali odpowiednio docenieni. Miarą podziwu
były nie tylko brawa, ale też puchary,
dyplomy i nagrody rzeczowe.
Stojąca na w ysokim poziomie
impreza to zasługa organizatorów z
MOSiR-u, ale nie sposób też zapomnieć o indywidualnym wkładzie
Marka Siwca, od lat nie szczędzącego
sił w propagowaniu siatkówki.
Turniej wpisał się w cykl „Lato
w mieście” pod egidą knurowskiego
MOSiR-u.

Foto: Archiwum MOSiR-u Knurów

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

foto-migawka

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

reklama

Odkąd do pani Wiesławy przyjechały
wnuc zki, knuro wiank a codzi ennie
odwiedza szczygłowicki park NOT-u.
- Dziewczynki się bawią , a ja ćwiczę
- śmieje się pani Wiesława. - Biorę
przykład ze starszych koleżanek: codziennie widuję tutaj 80-letnią panią ,
która, dla zdrowia, również korzysta
z siłowni pod chmurką i bardzo sobie

chwali.
Pani Wiesława już odczuwa dobrodziejstwa codziennych ćwiczeń.
- Wcześniej bolały mnie nogi, teraz
czuję się świetnie! - cieszy się knurowianka. - Wkręciłam się, więc nawet
gdy wnuczki odjadą, nie zrezygnuję
z ruchu.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Nieważne skąd jesteś - z Polski, Filipin czy Tajlandii,
bo emocje sportowe są takie same...

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

www.przegladlokalny.eu

Knurów. ŚDM na sportowo

USA najlepsze na plaży
U

czestnicy ŚDM zostali
zaproszeni do sportowej rywalizacji na obiektach
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, gdzie z uśmiechem na twarzy grano w piłkę
nożną, koszykówkę uliczną i
siatkówkę plażową.
Do rozgrywek pod koszem przystąpiło pięć zespołów. W finale Polacy po-

konali Tajlandczyków, z kolei
w meczu o trzecie miejsce
inny zespół z naszego kraju
wygrał z gośćmi z Filipin. Na
piątym miejscu uplasowali się
Amerykanie.
W siat kówc e pl a ż owej
wystąpiło osiem zespołów, a
najlepszy okazał się team z

USA, natomiast dwa kolejne
miejsca zajęli Polacy.
W piłce nożnej prym wiedli gospodarze, a poza podium uplasowały się zespoły
z USA i Tajlandii.

Więcej zdjęć na www.przegladlokalny.eu

PiSk

Zwycięzcom gratulowali m. in.
przewodniczący Rady Miasta Tomasz
Rzepa i wiceprezydent Piotr Surówka

Foto: Piotr Skorupa

W oczekiwaniu na główne punkty programu
Światowych Dni Młodzieży, w Knurowie odbyły się
rozgrywki sportowe, w których wzięli udział m.in.
goście ze Stanów Zjednoczonych, Filipin i Tajlandii

informacja

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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Knurów, Katowice. Kongres Świadków Jehowy

Lojalnie wytrwali w Spodku
Prawie osiem tysięcy osób, wśród nich mieszkańcy
Knurowa, uczestniczyło w regionalnym kongresie
Świadków Jehowy w katowickim Spodku

Z

gromadzeniu przyświecało hasło
„Lojalnie trwajmy przy Jehowie”.
- Przez trzy dni uczestnicy wsłuchiwali się w praktyczne wykłady
biblijne oraz oglądali krótkie i pełnometraż owe f ilmy przygotowane specjalnie na tegoroczną edycję
kongresów – informują organiza-

torzy. - Główna myśl odwołuje się
do lojalności, czyli przywiązania do
zasad chrześcijańskich stosowanych
nawet w obliczu niesprzyjających
okoliczności.
Kongres zakończył się projekcją
ciepło przyjętego filmu historycznego,
opartego na przeżyciach króla Eze-

chiasza i zachętami do trwania przy
zasadach spisanych na kartach Biblii.
Równolegle z katowickim odbyły się
kongresy w Koszalinie i we Wrocławiu.
Jeszcze tego lata Świadkowie Jehowy
zgromadzą się w Bydgoszczy i Radomiu
oraz po raz drugi we Wrocławiu.

KTO PRZYGARNIE?

/bw/

Kongres w Spodku zgromadził
prawie osiem tysięcy osób,
mieszkańców Górnego Śląska
i Zagłębia

Wspólna akcja z gliwickim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Bezpieczna Łapa” przynosi efekty.
Ostatnio Bond, pies ze schroniska znalazł nowy dom. Czy inne czworonogi będą miały tyle szczęścia?
Malutka Lusia zmieści się w dłoniach.
Świat trochę ją przeraża - nieśmiało
przygląda się ludziom, jakby nie
wierzyła, że ktokolwiek chciałby
zostać jej przyjacielem. Kto pomoże
suni odzyskać wiarę w ludzi? Lusia
będzie idealną towarzyszką dla osób
podobnych do niej - spokojnych
i delikatnych.

5-letni Bari jest nieco większym psiakiem o gołębim sercu. Przypomina
sznaucera. Spokojny psiak marzy
o ciepłym domu i ciepłych ludzkich
dłoniach. Bari pragnie niewiele - potrzebuje człowieka, który pozwoli mu
się kochać.

4-letni Bono przypomina sznaucera.
Źle mu w schronisku. Zza krat przygląda się przechodzącym ludziom i
nie traci nadziei, że kiedyś, może już
niedługo, ktoś zatrzyma się i zabierze
go ze sobą. Jeśli szukasz stróża, bądź
po prostu przyjaciela na całe życie,
zaproś Bona do swojego życia.

Sierść Pago mieni się aż trzema
kolorami. Niewątpliwy urok nie uchronił go od ciężkiego losu. Pago ma
trzy lata, ale jeszcze nie oswoił się ze
schroniskowym życiem: jest bardzo
łagodny i nie potrafi walczyć o swoje.
Czeka na spokojny dom.

Gumiś to mała iskierka. Uwielbia głaskanie i zabawy. Kiedy obok pojawia
się człowiek, Gumiś nie potrafi ukryć
radości. Macha ogonkiem i pyta:
„Zabierzesz mnie do domu?”. Kocha
ludzi... tylko czy ludzie pokochają
Gumisia?

Pepe sporo przeżył. Stracił dom,
choć może nigdy naprawdę go nie
miał. Jest bardzo miłym i łagodnym
pieskiem, który powoli zbliża się do
schyłku życia. Obecnie przebywa w
hoteliku. Został zabrany ze schroniska, aby mógł godnie przeżyć resztę
swoich dni. Może jednak znajdzie się
ktoś, kto ofiaruje psiakowi trochę miłości i ciepła domowego ogniska? Tak,
aby gdy przejdzie na drugą stronę, trochę milej wspominał ziemskie życie.

Yogi to dostojny i duży pies o kruczoczarnym umaszczeniu. Będzie
idealnym stróżem i wiernym kompanem. Psiak nie lubi schroniska,
potrzebuje wybiegu i kochających
ludzi, a nie zamkniętej klatki. Pilnie
szuka domu - miejsca, gdzie w końcu będzie u siebie.

Ł ago dn ą Zor b ę t rapi ą c horoby
i samotność. Psiak ma około 5 lat.
Uwielbia zabawy i pieszczoty. Cierpi
na lekki niedowład tylnych łap, ale w
hoteliku powoli dochodzi do siebie.
Zorbie źle samej na świecie, potrzebuje przyjaciela - w zamian ofiaruje
miłość i oddanie. Czegóż chcieć
więcej?

Zainteresowani adopcją psów proszeni są o kontakt: (tel. 606 302 223), Więcej szczegółów na stronie: www.bezpiecznalapa.pl
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