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Knurów

Poszukiwani świadkowie!

Foto: Aleksandra Sokół

1 sierpnia około godz. 13 na
ul. Dworcowej 2 (tuż przy rondzie)
została potrącona kobieta. Sprawca
uciekł. Wiadomo, że poruszał się
małym czerwonym samochodem.
Wszystk ich, którzy widzieli

Na knurowskim polu sejmikowało prawie trzydzieści boćków

Polny sejmik

W sierpniu parlamentarzyści mają wakacje, za to
bociany... organizują sejmiki. We wtorek niemal
trzydzieści z nich zebrało się w Knurowie

M

y się ciesz y my latem w
pełni, a bociany już czują
jego schyłek i zaczynają
przygotowania do odlotu. We wtorek
krywałdzka ornitolożka, Aleksandra
Sokół, z okna autobusu zauważyła
bociany, które zebrały się na polu
przy ul. 26 stycznia. Natychmiast tam

Gierałtowice

pospieszyła, aby uwiecznić sejmikowe
„obrady”.
Pole – podmokłe po ostatnich
ulewach – to idealne miejsce na ptasie
spotkanie. Pani Aleksandra naliczyła
28 bocianów.
- To naprawdę spora grupa – mówi
ornitolożka. – Zbierają się z całej oko-

licy. Imponujące, że te młode bociany,
które w lipcu nauczyły się latać, już na
początku września wyruszą w wielką
podróż do Afryki, dotrzymując tempa
tym starszym.
Podczas letnich sejmików bociany
poznają się nawzajem, wspólnie żerują i odbywają loty treningowe. Tak
przygotowują się do długiej podróży,
w jaką wkrótce wyruszą. W trakcie
sejmikowania ptaki ocenią też, czy
każdy z grupy jest dostatecznie silny, by przetrwać miesięczny lot do
Afryki.
Knurowskim obradom bocianów
towarzyszyły mewy, którym podmokły teren również przypadł do gustu.
MiNa

Knurów

Knurów

Wykorzystał Skradł skuter Potrącony
pieszy
Nieznany złodziej wykorzystując
fakt, że pewien kierowca nie zamknął
samochodu, skradł stamtąd laptop
wart 2,5 tys. zł. Kradzież miała miejsce
28 lipca przy ul. Południowej.
MiNa

Knurów

MiNa

Chudów

Zlał paliwo

W poniedziałek, 1 sierpnia, w
samo południe, nieznany sprawca zaczaił się na Skanię zaparkowaną na ul.
Przemysłowej. Wyrwał korek wlewu
paliwa i ukradł z ciężarówki około
250 litrów paliwa. Straty, jakie poniósł
właściciel auta, to około 1000 zł.
MiNa

reklama

29 lipca po 1.00 w nocy nieznany
sprawca skradł skuter zaparkowany
przy ul. Kopalnianej. Straty właściciela pojazdu wynoszą około 2,5
tys. zł.

Mimo zakazu

Dwudziestolatek, któremu sąd
zakazał prowadzenia pojazdów, nie
przejął się bardzo wyrokiem, jednak
w końcu wpadł. W poniedziałek, 1
sierpnia, prowadząc cintroena berlingo, został zatrzymany w Chudowie
przez policję.
MiNa

/-/

Knurów

Strażnicy miejscy
poszukiwani
Nie boisz się upominać o sprawiedliwość? Stajesz
w obronie słabszych? Chciałbyś zrobić coś dobrego
dla świata? Jeśli tak, ta praca jest dla ciebie! Straż
Miejska w Knurowie ogłasza nabór na stanowisko
aplikanta

D

roga do zostania miejskim
strażnikiem nie jest łatwa.
Kandydat musi mieć m.in. ukończone 21 lat, co najmniej średnie
wykształcenie i nienaganną opinię.
Wymagana jest również sprawność
fizyczna i prawo jazdy kategorii B.
Postępowanie kwalifikacyjne obej-

muje test pisemny, test sprawności
fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną.
Urząd Miasta czeka na zgłoszenia
kandydatów do 6 września. Szczegóły na stronie www.knurow.bip.
info.pl.
/-/

Knurów. Taaaaki grzyb!

Purchawica... na zdrowie
Nie dość, że smaczna, to jeszcze lecznicza.
Okazała purchawica olbrzymia wyrosła tuż pod
oknem... redakcji

31 lipca kobieta kierująca samochodem osobowym, jadąc ul. 1 Maja,
nie ustąpiła pierwszeństwa pieszemu.
26-letni mężczyzna doznał obrażeń
ciała i został przewieziony do knurowskiego szpitala.
MiNa

Foto: Bogusław Wilk

Knurów

zdarzenie lub mają informacje na
temat sprawcy, prosimy o kontakt
z Komendą Miejską Policji w Gliwicach - nr tel. 32 33 69 289. Policja
zapewnia anonimowość.

Knurów

Z „marychą”

2 sierpnia funkcjonariusze z katowickiego Oddziału Prewencji Policji
zatrzymali na ul. Szpitalnej 27-latka,
który miał przy sobie 0,78 grama
marihuany.
MiNa

Knurów

Zwinęli ze
sklepu

Drobni sklepowi złodzieje odwiedzili niedawno knurowski „Neonet”.
30 lipca, przed godz. 15.00 skradli
stamtąd wideorejestrator i nawigację,
narażając sklep na około 800-złotową
stratę.

N

ie jedna. Od razu k ilka – w
farnym ogrodzie, tuż pod redakcyjnym oknem PL. Co jeden okaz, to
większy. Najokazalszy miał przeszło
80 cm w obwodzie.
- Jeśli biała w środku, to jadalna i
smaczna – zapewnia Grzegorz z facebookowej grupy Poszukiwaczy Roślin.
– Zawiera antybiotyk kalwacynę.
- Plasterki grubości 1 cm smażymy.
Delikates... – dopowiada. – Można
suszyć.
- Smaczna na wiele sposobów.
Zostawiłabym, żeby się rozsiała – sugeruje Zyta. – W przyszłym roku będzie
fajna miejscówka. Nakarmisz tym pół
wioski.
- Silnie przeciwnowotworowa. Na

pewno immunostymulująca odpowiedź komórkową – zauważa fachowo
Gumppek.
Sezon grzybowy powoli się rozkręca. Zazwyczaj polujemy na prawdziwki, podgrzybki, kozaki... Purchawki na
tej liście raczej nie goszczą.
- To błąd. Niektóre są jadalne,
smaczne i zdrowe – mówi znajomy miłośnik grzybów. Ale z miejsca zastrzega: - To jednak grzyby dla znawców. Jeśli nie jesteśmy pewni gatunku grzyba,
nigdy, ale to nigdy, nie zbierajmy, a już
na pewno za żadne skarby nie jedzmy!
I tego się trzymajmy. Bo stara prawda mówi, iż co prawda wszystkie grzyby
są jadalne, ale niektóre tylko raz...

/bw/

reklama

MiNa

Purchawica olbrzymia – zgodnie z nazwą robi wrażenie...
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Foto: Monitoring/KMP Gliwice

Policja szuka
sprawcy pobicia

K

ilkuosobowa grupa wtargnęła
na teren szkoły i zaatakowała
przebywającego na boisku mężczyznę. Na podstawie zeznań świadka
sporządzono portret pamięciowy
jednego ze sprawców.
Policjanci liczą na pomoc.

- Jeśli ktoś z Państwa ma podejrzenia, co do osoby pasującej do portretu
pamięciowego, prosimy o kontakt z
Wydziałem Kryminalnym KMP w
Rybniku osobiście, mailowo: kryminalny@rybnik.ka.policja.gov.pl lub
telefonicznie: (32) 429 52 80 – apelują.

Foto: Archiwum KMP Gliwice

Wydział Kryminalny Komendy
Miejskiej Policji w Rybniku prowadzi
dochodzenie w sprawie pobicia. Do
zdarzenia doszło 13 lipca na terenie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rybniku przy ulicy Morcinka

Można także dzwonić do dyżurnego rybnickiej KMP wybierając
numer telefonu (32) 429 52 55, ewentualnie skontaktować się z najbliższą
jednostką policji (tel. 997) lub wybrać
numer alarmowy 112.
/kmp Rybnik, bw/

Gierałtowice

Potrącony rowerzysta
yło po godz. 14.00, kiedy ulicą
Korfantego w Gierałtowicach
jechał w stronę Ornontowic seat
cordoba prowadzony przez 26-latkę.
Jak podaje policja, na w ysokości
skrzyżowania z ul. Paderewskiego,
w pobliżu przejścia dla pieszych,
kobieta potrąciła 11-letniego rowerzystę, który zjechał z lewej strony
jezdni na prawą. Chłopiec z ciężkimi
obrażeniami ciała został przetransportowany helikopterem do Górno-

śląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach. Postępowanie w sprawie prowadzi Wydział Kryminalny
gliwickiej KMP.
Rowerzyści są, obok pieszych,
g r upą sz cz egól n ie na r a ż oną na
udział w w y padkach drogow ych.
Policyjne statystyki mówią, że w
2015 roku rowerzyści uczestniczyli
w 4 634 w y pad kach drogow ych,
w których zginęły 303 (w tym 300
rowerzystów) osoby i było 4 473 ran-

Kim jest zuchwały
złodziej?
Gliwiccy policjanci poszukują
sprawcy kradzieży paliwa
ze stacji przy ul. Okrężnej.
Mężczyznę zarejestrowały
kamery monitoringu

W zeszłą środę, 27 lipca w Gierałtowicach
doszło do wypadku, w którym ucierpiał
11-latek jadący na rowerze. Chłopiec
z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala

B

Policja szuka sprawy kradzieży

nych (w tym – 4 111 rowerzystów).
Większość wypadków z udziałem rowerz ystów m ia ła m iejsce
właśnie na obszarze zabudowanym
– było ich aż 4 011.
Policja po raz kolejny apeluje do
kierowców, aby w terenie zabudowanym kierowali się zasadą ograniczonego zaufania, przewidywali zagrożenia
i – koniecznie – jechali wolniej.
MiNa

P

olicjanci poszukują mężczyzny,
który 7 czerwca ukradł paliwo na
stacji przy ul. Okrężnej 32. Sprawca
poruszał się fordem fiestą. Na zdjęciu
widać tablice rejestracyjne. Niestety, to
niewiele pomogło, gdyż one też zostały
skradzione...
Po zatankowaniu paliwa mężczyzna nie zapłacił i odjechał ze
stacji. Straty oszacowano na kilkaset złotych. Moment kradzieży

Knurów, Bojków

We wtorek po południu paliło
się około dwóch hektarów
ścierniska na Polach
Bojkowskich. Pożar gasiło
kilka jednostek strażackich

D

Gaśniczej. – Aby go ugasić, wykorzystano prawie
wszystkie odcinki węży.
Po k i l k ud z ie się c iu
minutach żywioł został
opanowany. Z pożarem
walczyły cztery zastępy
jednostek, JRG Knurów,
JRG Gliwice i OSP Knurów.
/bw/

Tego typu pożary bardzo rzadko wybuchają same, jak było tym razem?...

reklama

o zdarzenia doszło
około godz. 17. W
ogniu stało ściernisko, paliło się też jeszcze nieskoszone zboże.
- Ze względu na grząski
teren nie było możliwości dojechania do samego
źródła ognia – zauważają
strażacy z knurowskiej
Jednost k i Ratowniczo-

/kmp gliwice, bw/

Foto: Archiwum JRG Knurów

Pola w ogniu

zarejestrowały kamery monitoringu.
- Ktokolwiek rozpoznaje zarejestrowanego na nagraniu mężczyznę,
proszony jest o kontakt z III Komisariatem Policji w Gliwicach przy
ul. Pszczyńskiej 20, tel. 32 239 03 00,
e-mail: kp3@gliwice.ka.policja.gov.
pl – apelują policjanci z Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach. - Gwarantujemy anonimowość.
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Udogodnienia dla klientów

Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Magistrat ułatwia załatwianie urzędowych spraw

Po modernizacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana
klienci będą mogli korzystać z windy. Zanim to nastąpi
magistrat proponuje ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
i z małymi dziećmi

W

inda jest już zabudowana,
jednak na razie nie można
z niej korzystać.
- Trwają czynności związane z uzyskaniem zezwolenia na jej eksploatację –
wyjaśnia sekretarz miasta Piotr Dudło.
Osobow y dźwig znajduje się w
pobliżu wejścia od ul. Floriana, na tzw.
niskim parterze. Prace z tej strony zostały zakończone, wejście jest otwarte
dla interesantów.
- Na korytarzu w pobliżu Referatu
do spraw Odpadów komunalnych został
zainstalowany telefon. Mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne i klienci
z małymi dziećmi. Jeśli zadzwonią pod
numery 2246 lub 9713, wówczas zejdą

do nich pracownicy urzędu, którzy udzielą
im pomocy w załatwieniu sprawy – tłumaczy sekretarz Dudło.
Panią Marzenę zastaliśmy na schodach między piętrami. Nieśpiesznie pokonywała stopień po stopniu.
- O, to bardzo dobry pomysł – skomen-

towała informację o udogodnieniu. – Mam
swoje lata i ciężko mi się wspiąć na górę, a
dla mojego męża, który jest już na wózku, to
prawdziwa wyprawa. Od lat nie był tu, bo
nie dalibyśmy rady. Może teraz spróbujemy.
/bw/

Dla Przeglądu

Piotr Dudło, sekretarz miasta: - Uruchomienie windy z pewnością
będzie znaczącym udogodnieniem dla klientów mających problemy
z poruszaniem się. Winda jest już przygotowana do działania, jednak
zostanie udostępniona po uzyskaniu zezwolenia na eksploatację.
W oczekiwaniu na dopełnienie formalności postanowiliśmy ułatwić
załatwianie spraw interesantom niepełnosprawnym i przybyłym do
urzędu z małymi dziećmi. Zachęcam do korzystania z tej formy obsługi,
przepraszając zarazem za opóźnienie związane z uruchomieniem windy.
Not. bw

Wakacje, ale roboty
na ul. Wolności idą
pełną parą

KZK GOP obniża ceny

Potaniały na odległość

Od 1 sierpnia płacimy mniej za wybrane bilety KZK GOP
w taryfie odległościowej. Oferta jest dostępna wyłącznie
w wersji elektronicznej dla posiadaczy karty ŚKUP. Sierpień
przynosi także zmianę dla pasażerów używających biletów
okresowych – te papierowe zostały wycofane

J
Knurów

Robota pali się
w rękach
Sezon wakacyjny to niełatwy czas dla
kierowców. Mniejszy ruch wykorzystują
zarządcy dróg, aby przeprowadzić
potrzebne remonty. W Knurowie
m.in. trwa remont ul. Wolności - jednej
z najstarszych ulic w mieście

U

licę Wolności przebudowuje
firma Strabag Infrastruktura
Południe z Wrocławia. Obecnie trwa
remont odcinka od ul. 1 Maja do budynku nr 53. Wykonana będzie nowa
nawierzchnia z podbudową, chodniki
z kostki brukowej, zjazdy na posesję,
próg najazdowy i odcinek kanalizacji
deszczowej. Miasto przeznaczyło na
remont niemal 1,3 mln zł.
Miasto zamierza kontynuować
inwestycję. Jeśli znajdą się pieniądze, prace będą kontynuowane w
przyszłym roku. Magistrat zlecił
wykonanie dokumentacji projektowej

4

przebudowy ul. Wolności do skrzyżowania z ulicą Jęczmienną. Powinna
być gotowa do 24 sierpnia.
Remont drogi nie ułatwia życia
ani kierowcom, ani mieszkańcom ul.
Wolności. Droga jest zablokowana.
Drogowcy wyznaczyli objazd.
- Trochę się męczymy, bo i maszyny hałasują pod oknami, kurzu pełno,
i jeździć trzeba naokoło, ale mam
nadzieję, że będzie warto - śmieje
się mieszkanka ul. Wolności. - Jakoś
wytrzymamy...
Tekst i foto: Justyna Bajko

ak informuje Anna Koteras, rzecznik KZK GOP, bilety odległościowe to odpowiedź na postulaty
pasażerów, którzy domagali się niższych cen za przejazdy na najkrótszych
odcinkach tras autobusowych czy
tramwajow ych. Bo przecież przejażdżka na następny przystanek to
coś zupełnie innego niż podróż przez
całe miasto, więc i cena powinna
być odpowiednio niższa. Taryfa odległościowa jest pod tym względem
sprawiedliwa – opłaty za przejazd
są tu uzależnione od rzeczywiście
pokonanej trasy. Co więcej, cena za
krótkie odcinki jest niższa od ceny
najtańszego biletu w taryfie strefowoczasowej (ten kosztuje 3,20 za przejazd
w granicach jednego miasta lub gminy
albo przez 15 min. od skasowania). 1
sierpnia taryfa odległościowa zyskała
na atrakcyjności także w odniesieniu
do dłuższych podróży – ceny biletów
spadły o 10-30 groszy. Mniej płacimy
za podróż na trasach we wszystkich
przedziałach odległościowych powyżej 2 km (szczegóły – w tabeli obok).
Koszt biletów na najkrótszych trasach
pozostaje bez zmian.
Taryfa odległościowa, która pojawiła się w ofercie KZK GOP wraz
z elektroniczną kartą ŚKUP, w zamyśle ma stać się popularniejsza od
najpowszechniejszej do teraz taryfy
strefowo-czasowej. To ona jest ustawiona domyślnie w elektronicznych
kasownikach (chcąc wybrać strefowoczasową, trzeba wykonać przy kasowniku dodatkowe czynności).
- Korzystanie z tej taryfy jest bardzo proste – zapewnia Anna Koteras. –
Mając na koncie karty zapisaną kwotę,
wystarczy przy wsiadaniu przyłożyć

ŚKUP do czytnika. Ważne jest, aby
pamiętać, że przy wysiadaniu kartę
należy ponownie przyłożyć do czytnika,
ponieważ po pierwszym przyłożeniu
system pobiera z karty kwotę odpowiadającą cenie przejazdu do końca trasy,
natomiast przy wysiadaniu zwraca różnicę między faktycznie przejechanym
odcinkiem a odległością pozostałą do
końca trasy.

Okresowe nie papierowe

Zwolennicy tradycyjnych biletów
z papieru ciągle jeszcze mogą kupować te jednorazowe, natomiast okresowe od 1 sierpnia są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej. Bilet
okresowy może stać się ważny w dowolnym dniu miesiąca (niekoniecznie 1-go) i obowiązuje przez kolejną
liczbę dni. Nową propozycją są tańsze

imienne bilety średniookresowe (od
24-godzinnych do 14-dniow ych).
KZK GOP zachęca użytkowników
biletów okresowych, aby – podobnie
jak pasażerowie korzystający z taryfy
odległościowej – rejestrowali się nie
tylko przy wejściu, ale także przy
wysiadaniu. Dla tych, którzy będą to
robić, przygotowano promocje przy
zakupie kolejnych biletów.
- Ułatwiony został również dostęp
do biletów – przekonuje rzecznik
KZK GOP. – Bilety, w tym okresowe,
można kupować przez internet, za
pośrednictwem Portalu Klienta oraz
w 109 całodobowych automatach,
a także w punktach obsługi i 800
punktach sprzedaży (w sieciach Ruch
i Kolporter).
MiNa

Cena biletu za przewóz osób
Odległość w km

Normalny

Ulgowy

do 1,0 km

2,20 zł

1,10 zł

powyżej 1,0 km
do 2,0 km

2,80 zł

1,40 zł

3,40 zł
od 1 sierpnia
3,10 zł

1,70 zł
od 1 sierpnia
1,55 zł

powyżej 5,0 km
do 9,0 km

3,80 zł
od 1 sierpnia
3,70 zł

1,90 zł
od 1 sierpnia
1,85 zł

powyżej 9,0 km
do 14,0 km

4,20 zł

2,10 zł

powyżej 14,0 km
do 20,0 km

4,60 zł
od 1 sierpnia
4,40 zł

2,30 zł
od 1 sierpnia
2,20 zł

powyżej 20,0 km

4,80 zł
od 1 sierpnia
4,60 zł

2,40 zł
od 1 sierpnia
2,30 zł

powyżej 2,0 km
do 5,0 km
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Niebo nas zlało i zgromiło
Region. Burzliwa niedziela

G

dy w Knurowie pada ponad
miarę, przez lata można było
w ciemno obstawiać, gdzie
powstaną zalewiska. Ulica Ułanów
w sąsiedztwie sklepu Dino i Oczka
Wodnego, ul. Wilsona nieopodal
szkolnej „Dwójki” i nasypu kolejowego, ul. Niepodległości w pobliżu
warsztatu Auto-Bum, ul. 1 Maja na
wysokości skrzyżowania z ul. Witosa, niecka ul. Zwycięstwa w pobliżu
krywałdzkiego stadionu, do tego Al.
Piastów – to pewniaki przez lata. Po
działaniach inwestycyjnych niektóre z tych punktów wypadły z listy,
ale nie wszystkie. Niedzielna ulewa
pokazała, że żywioł nadal górą w sąsiedztwie bloków MTBS (ul. Ułanów)
i na ul. Wilsona.
Kłopoty mieli kierowcy, z trudem
przebijający się przez zalewisko na
jezdni. Nie wszystkim to się udało. W
sukurs mieszkańcom przy ul. Ułanów

przyszli strażacy, wypompowując
wodę z zalanych piwnic.
Szkody ponieśli działkowcy. Gradobicie, które też przeszło nad miastem,
z pewnością odbije się na zbiorach.
- Pozlatywały mi wszystkie brzoskwinie – skarży się pan Marek. – Mam
dwa drzewka. Przez kilka dni walczyłem z osami i szerszeniami, bo chętnie
się „stołowały” w moim ogrodzie. Liczyłem jednak, że coś uszczknę, a tu klops.
Koszyk owoców dało się uratować,
reszta do niczego...
- Zastałam poprzewracane pomidory, ale reszta się uchowała – mówi
pani Grażyna ze Szczygłowic. Zastaliśmy ją wracającą z działki. – Sąsiad
będzie mieć gorzej, bo mu wiatr wykrzywił ogrodowy parasol. Chyba się
rurki połamały.
Nie tylko knurowianie oberwali.
Podtopienia w ystąpił y w gminie
Gierałtowice. Pełne ręce roboty mieli

Foto: Andrzej Tadeusz Knapik

Burze i ulewy, które w niedzielne
popołudnie przeszły nad regionem,
dały się we znaki okolicznym
mieszkańcom. Niebo nas zlało
i obiło gradem…

Stanica. Drogi zamieniły się w rwące rzeki

strażacy, m.in. usuwając zalewisko
zagrażające domostwom przy ul.
Ofiar Obozów Hitlerowskich. Burza
gradowa i podtopienia dały się we

znaki mieszkańcom Nieborowic i
Żernicy. Niebezpiecznie zrobiło się
w Stanicy.
- W wyniku przepełnienia się
stawów doszło do podtopienia części
wsi. W związku z opadami podtopione
zostały trzy posesje na poziomie parteru – poinformowało Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Katowicach. – Nie było potrzeby
ewakuowania mieszkańców, poziom
wód zaczął opadać.
Stawy zostały zabezpieczone przez
straż pożarną.
Nieprzejezdne były drogi pomiędzy Pilchowicami i Smolnicą, Leboszowicami i Pilchowicami oraz ul.
Główna w Leboszowicach.
- W Czerwionce na jezdnię wywróciło się drzewo, przez długą chwilę
droga była zablokowana – zawiadomił redakcję Czytelnik. – Sporo
gałęzi pospadało z drzew na ulice.
Nie można było bezpiecznie jechać,
gdy szalał wiatr.
Do cna zlane zostały Gliwice.
Mieszkańcy brodzili po kolana w
wodzie, auta nie były w stanie przejechać przez ulice, które stały się rozlewiskami (zwłaszcza ul. Nowy Świat
i Zygmunta Starego), zalane piwnice
liczone są w setkach. Woda wdarła
się do szpitala przy ul. Kościuszki.
Unieruchomiona została winda, pod
wodą znalazła się izba przyjęć. Jej
lekarz dyżurny zgłosił brak możliwości przyjmowania pacjentów. Osoby

Foto: Andrzej Tadeusz Knapik

Strażacy i mieszkańcy wspólnymi siłami próbowali
przeciwstawić się niszczącej siły natury

potrzebujące pomocy były odsyłane
do innych placówek.
Podobnie było w Zabrzu, gdzie
woda zalała izbę przyjęć Śląskiego
Centrum Chorób Serca. Przez kilka
godzin placówka nie przyjmowała
pacjentów. Odwołany został finał
piłkarskich rozgrywek na stadionie
Górnika – spora część murawy zmieniła się w rozlewisko. Pod jednym z
wiaduktów woda zalała osobówkę.
Kierowca próbował ratować auto,
ale zmuszony był się poddać. Woda
podmyła skarpę na trasie DK 88
oraz torowisko tramwajowe na ul.
Wolności.
W czasie ulewy doszło do kilkunastu stłuczek w regionie. W samo
niedzielne popołudnie strażacy interweniowali ponad 400 razy. Pełne
ręce roboty mieli elektrycy. Przez
chwilę bez prądu było prawie 9 tysięcy
odbiorców.
Obfite niedzielne opady szybko
przełożyły się na stan wód w rzekach.
W Kłodnicy woda przekroczyła stan
ostrzegawczy.
Rozmaitych zgłoszeń było tak wiele, że wystąpiły problemy z dodzwonieniem się do centrum zarządzania
kryzysowego.
Wieczorem przestało padać i sytuacja zaczęła się normować. Usuwanie
szkód, które powstały w kilka godzin,
potrwa o wiele dłużej. Natura pokazała moc...
Bogusław Wilk

ogłoszenie

Gierałtowice. Miejscowi strażacy starali się
uchronić domostwa przed zalaniem

Przegląd Lokalny Nr 31 (1220) 4 sierpnia 2016 roku

Foto: Archiwum OSP Gierałtowice/S.T.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości wykaz nr 6/GB/16 nieruchomości lokali użytkowych garaży przewidzianych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu w drodze bezprzetargowej.
informacja własna

5

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Życie pisze niełatwe scenariusze...

Zwierzęta niczyje
Przez kilkanaście dni pani Jolanta starała się
o nowy dom dla psów pozostawionych przez
chorego brata. Historia, która się wydarzyła,
pokazuje, że są sytuacje, które nie mieszczą
się w suchych paragrafach przepisów...

Siostry pana Michała nie mogły
zająć się zwierzętami. Już opieka nad
bratem wymaga od nich sporego wysiłku. Próbują pomóc panu Michałowi,
wysprzątały mieszkanie, choć nie było
to łatwe. Wyrzuciły ponad 60 worków
śmieci. Teraz starają się, aby brat, gdy
wyzdrowieje, dostał mniejsze mieszkanie na parterze. Dyrektor Mieczysław Kobylec z Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji
obiecał wsparcie.
- Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczne - podkreślają.

Kto pomoże?

D

om pana Michała to dom tylko z nazwy. Trudno uwierzyć,
że żył w takich warunkach.
Brakuje mebli, sprzętów, podłoga
klei się od zwierzęcych odchodów i
resztek jedzenia. Najgorszy jest jednak
odór, od którego aż kręci się w głowie.
Pan Michał (imię zostało zmienione)
mieszkał tu z dwoma psami, z Dino i
Diablo. Były one i alkohol, w którym
topił codzienność.
- Kiedyś był inny. Pracował, miał
żonę. Tylko to bardzo podatny na
wpływy człowiek. Nabrał pożyczek,
pił coraz więcej. Koledzy przychodzi-

li, na wódkę namawiali. Dobrze, że
choć czynsz opłacał – opowiada pani
Jolanta, siostra pana Michała. – Próbowaliśmy mu pomóc, ale nie chciał. Nie
wpuszczał nas do domu, przez okno
rozmawiał albo w garażu. O psy jednak
dbał. Są z nim od dawna. Sam by nie
zjadł, a im dał. Pieski są chore, może
zaniedbane, ale przecież brat sam o
siebie nie potrafił zadbać… Gdyby nie
wypadek, za żadne skarby, nie oddałby
zwierząt.
Od paru dni w mieszkaniu jest
cicho. Knurowianin... poślizgnął się
na psich odchodach i trafił do szpi-

tala. Zaopiekowały się nim siostry.
Raczej nieprędko wróci na Pocztową.
Potrzebuje stałej opieki i pomocy przy
prostych czynnościach.
Co z psami? Psy trafiły do schroniska. Ale to nie było takie proste, jak
się wydaje...
- Trafiły… choć szkoda, że dopiero
po dwóch tygodniach – mówi pani Jolanta. – Po wypadku służby ratownicze
przyjechały, zabrały brata i zamknęły
drzwi, zostawiając psy na pastwę losu. A
co by się z nimi stało, gdyby brat nie miał
nas? Umierałyby pewnie z chorób i wycieńczenia, zamknięte w tym smrodzie…

Człowiek znalazł pomoc od razu.
Zwierzęta czekały na nią kilka dni.
Przez tydzień psy wyprowadzał sąsiad, ale od początku było wiadome,
że to rozwiązanie tymczasowe. Pani
Jolanta szukała pomocy u miejskich
urzędników. Ci rozłożyli ręce. Okazało
się, że gmina zajmuje się zwierzętami
bezdomnymi, a Dino i Diablo przecież
mają właściciela.
Knurowianka nie dawała za wygraną. Zadzwoniła do rybnickiego
schroniska.
- Usłyszałam, że oczywiście mogą
zabrać psy, ale muszę zapłacić po 400
złotych od każdego – opowiada pani
Jolanta. – Skąd ja mam wziąć te pieniądze? Przecież nie mam dostępu do
konta brata!
Sprawą zainteresowało się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Wolontariusze wyprowadzili i nakarmili
psy, szukali rozwiązań, pukali do różnych placówek. W czasie, kiedy pani

Jolanta wędrowała po instytucjach,
schorowane psy wciąż przebywały w
zdewastowanym mieszkaniu.
Sy tuacja była patowa: kto ma
zająć się psami, które teoretycznie
mają właściciela, lecz w praktyce są
pozostawione same sobie? Okazało
się, że taka sytuacja wykracza poza
formalne zapisy. Dopiero zrzeknięcie
się przez pana Michała opieki nad
zwierzętami otwarło drogę do rozwiązania. Psami zaopiekowało się
miasto, potem trafiły do rybnickiego
schroniska.
Monika Brodzińska z TOZ-u
uważa, że przepisy dotyczące zwierząt
są niejasne. Jej zdaniem należałoby
je zmienić. To w opisywanej sytuacji
pozwoliłoby unik nąć k ilkudniowej zwłoki, bowiem umowa gminy
ze schroniskiem dałaby możliwość
szybkiej reakcji i zabrania psów do
placówki.
– Pozostawione bez opieki psy mogły paść w ciągu paru dni. A co by się
stało, gdyby były agresywne, wydostały
się na zewnątrz i kogoś pogryzły? Kto
by za to odpowiadał? – zastanawia się
głośno pani Monika.
Dino i Diablo w schronisku czekają na nowy dom. Są bezpieczne, ale
czy szczęśliwe?
- Teraz najważniejsze jest dobro
tych cudownych i spokojnych psiaków.
Bardzo ich szkoda… Są już starsze i
schorowane. Szukamy dla nich nowego domu. Uratujmy wspólnie te małe
cuda! – apeluje TOZ.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Knurów, Gierałtowice. Bezpłatna mamografia

Miła Pani, zbadaj się!

Rak piersi atakuje po cichu. Aby nie dać się zaskoczyć,
panie powinny się jak najczęściej badać. W sierpniu do
Knurowa i Gierałtowic przyjedzie mammobus, warto
zapisać się już dziś

R

a k piersi cod zien n ie z abija
kilka kobiet, codziennie ktoś
dowiaduje się, że już za późno na
ratunek. Jest najczęściej w ystępujący m nowotworem u kobiet.
Dotyka najczęściej pań między 50 a
69 rokiem życia, choć coraz częściej
walczyć z rakiem muszą kobiety
młodsze. Według autorów raportu
„Rak piersi w Polsce” obecnie ze
zdiagnozowanym nowotworem żyje
70 tys. osób. Co roku notuje się zaś
16 tys. nowych zachorowań.
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W pierwszym stadium rak piersi
przebiega bezobjawowo. Po czasie
pojaw ia się w yczuwa lny g uzek,
pierś ma nieco inny kształt, powiększa się sutek. W porę niepowstrzymany rak zaatakuje węzły chłonne,
uderzy w kości, mózg, wątrobę...
Walczyć z nowotworem pomagają częste badania. Pamiętajmy,
że rak na początku nie boli, więc
nawet jeśli czujemy się dobrze, nie
warto rezygnować z mammografii.
W sierpniu będzie kilka okazji na

w ykonanie bada ń. Mammobus
należący do Centrum Onkologii
z Gliwic przyjedzie do Knurowa i
Gierałtowic.
W Knurowie zaparkuje przy
sklepie Intermarché (ul. Szpitalna
42), zaś w Gierałtowicach przy
Restauracji „Szmaragdowa” (ul.
ks. Roboty 69). Dla ubezpieczonych pań w wieku od 50 do 69 lat
(roczniki: 1947-1966) badanie jest
bezpłatne. Nie trzeba się zapisywać.
Wystarczy wybrać dowolny dzień,

Terminy postoju
mammobusa:

zabrać ze sobą dowód osobisty oraz
zdjęcia z poprzedniej mammografii
i zgłosić się na badanie.

Jb

Knurów - 12 i 16 sierpnia
(piątek i wtorek) w godz.
od 8.30 do 15.30
17, 18, 19 sierpnia (środa-piątek) w godz. od 10 do 17
Gierałtowice - 24 i 25 sierpnia (środa i czwartek) w godz.
od 10 do 17
26 sierpnia (piątek)
w godz. 8.30 do 15.
Więcej informacji pod
nr. tel. 32 278 98 96
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- Rejs po kanale daje
sporo wrażeń, polecamy
– zachęcają do odwiedzin
mariny knurowianie

W

Knurów, Gliwice

ubiegłą środę ponad pół setki osób
– członków i sympatyków Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 2
w Krywałdzie – wybrało się do gliwickiej
mariny.
- Naszym celem był rejs, oczywiście nie
dalekomorski, ale rzeczny turystycznym
statkiem – mówi prezes koła Tadeusz
Wolf. – Pomysł okazał się prawdziwym
strzałem w dziesiątkę. Dostarczył nam
mnóstwo wrażeń.
Sporo emocji dała przeprawa przez
jedną z sześciu śluz.
- Jeszcze większą frajdę sprawił nam
widok... kormoranów – dodaje prezes

Rejs z wrażeniami
Wybrali się do Łabęd, podziwiali... kormorany.
Seniorzy z Krywałdu nie zwalniają tempa. – Nie
trzeba jechać na koniec świata, by dostrzec jego
piękno –przekonują

Nakrętkomania dla zdrowia

Przegląd Lokalny Nr 31 (1220) 4 sierpnia 2016 roku

półtoraroczny Dawid Palenga też robią, co mogą.
- Mały też dużo może - śmieje się pani Monika,
mama Sebastiana.
Chłopcy, wraz z mamą i tatą, panem Łukaszem, dostarczyli okazałe pakunki wypełnione po
brzegi nakrętkami.
- To już kolejny raz – zauważa pani Monika. –
Cała rodzina się włączyła. Wiemy, co to cierpienie,
więc wszyscy chcemy pomagać.
Dwa worki nakrętek, w tym jeden ogromny,
dostarczył do redakcji czteroletni Jakub Samociuk
w towarzystwie babci.
- Mam ich jeszcze dużo w domu – mówi Kuba.
Nakrętki zbiera cała rodzina. Te, które właśnie
przynieśli, są z domu babci. – Piję bardzo dużo
wody, dla zdrowia, więc sporo tego jest – tłumaczy
babcia Kubusia. – A przy okazji pomagamy Laurze.
bw, MiNa

Foto: Bogusław Wilk,

Nakrętkomania trwa. Co dnia do redakcji trafiają setki,
a czasem i tysiące, plastikowych zakrętek. Każda z nich ułatwia
knurowiance Laurze drogę do zdrowia...
Dziewczynka została bardzo mocno doświadczona przez los. Lista cierpień jest tak
długa, że samo jej wymienienie boli. Laura urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym,
małogłowiem, astmą oskrzelową, epilepsją i
obustronnym niedosłuchem.
Młoda knurowianka, wspierana przez rodziców, nie poddaje się, starając się przezwyciężyć
cierpienie. W akcję pomocy włączyli się Czytelnicy PL. Wspólnie zbieramy... nakrętki. To nie
szaleństwo, przeciwnie - dzięki nim knurowianka może uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych. Każdy z turnusów to wydatek kilku tysięcy
złotych. Potrzeba więc dużo, naprawdę dużo,
nakrętek. Jedna zatyczka nie znaczy prawie nic.
Ale liczone w setkach nabierają realnej wartości.
4,5-letni Sebastianek Fliegert i zaledwie

/bw/

Foto: Archiwum Tadeusza Wolfa

Foto: Mirella Napolska

Knurów

Wolf. – To piękne ptaki, naprawdę miło
się je ogląda, gdy zlatują się znad jezior do
swoich gniazd.
Słodki poczęstunek na statku też miał
swój urok.
- Smakował zdecydowanie lepiej niż
na lądzie – słyszymy.
Przyjemne łączyło się z pożytecznym.
Turyści wrócili z bagażem wiedzy o historii kanału.
- Mamy pomysły na kolejne wyprawy.
Z pewnością nudzić się nie będziemy – zapewnia Tadeusz Wolf.

- Na ile możemy, pomagać będziemy – zapewniają chłopcy Sebastian
i Dawid z panią Moniką

W nakrętkowe wsparcie Laury
zaangażowany jest czteroletni Kuba
Samociuk, jego babcia i cała rodzina
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Jeden z ulubionych beatlesowskich albumów
Stanisława Salwy – „Stg. Pepper’s Lonely
Heart’s Club Band”

Winyle mogą mieć różne kolory tęczy

znaczki pocztowe, zapalniczki, bilety
na koncerty, koszulki, nawet matrioszki z twarzami Beatlesów. Każda pozycja jest uwzględniona w specjalnym
spisie, a kolejny egzemplarz płyty –
przesłuchany. Dla przyjemności też się
ich słucha – gdy jest na to czas. Które
płyty pan Stanisław lubi najbardziej?
- „Sierżanta Pieprza” i „Abbey
Road”, a z wczesnych – „Help!” – zdradza knurowski beatleman. – „A Hard
Day’s Night” też, sentymentalnie, ale
tylko wybrane utwory.
Ulubiony Beatles? Jedni fani najbardziej lubili McCartney’a, inni woleli Lennona. A Harrison też miał swoje
świetne utwory. Jak mówi Stanisław
Salwa, trudno wskazać jednego – cała
tajemnica tkwi w tym, że muzycy się
spotkali i stworzyli razem niesamowitą grupę, która na trwałe wpisała się w
historię muzyki.

Knurów

Beatleman
na całe życie
Zaczęło się spontanicznie – od iskry zachwytu
w biegu po zeszyt w kratkę. Fascynacja, która
narodziła się w dziewięcioletnim Stasiu, rozwijała
się wraz z nim i trwa już od przeszło pół wieku

K

iedy Stanisław Salwa stał się
fanem The Beatles, zespół
dopiero zaczynał karierę, a fala
beatlemanii rozlewała się po świecie.
Dziś przeboje słynnej czwórki z Liverpoolu to klasyka słuchana, wydawana
i odgrywana wciąż na nowo na całym
świecie. Pasja pana Stanisława okazała
się równie ponadczasowa jak ta muzyka. Samo słuchanie Beatlesów to mało
– knurowianin jest znawcą historii
zespołu i kolekcjonerem rozmaitych
pamiątek z nim związanych.
W szarym PRL-u muzyka zza żelaznej kurtyny była trudno dostępna
i niemile widziana. Pan Stanisław
pamięta, że czytał w jednym z czasopism artykuł o szkodliwości swojego
ulubionego zespołu. Głównym źródłem nagrań zachodnich zespołów
było radio, zwłaszcza Rozgłośnia
Harcerska. Co prawda puszczano
tam tylko kawałki piosenek – zwykle
urywano koniec, aby przypadkiem
ktoś nie utrwalił sobie całego utworu.
Cóż, dobre i to – piosenki bez ostatnich taktów nagrywało się na duże,
szpulowe magnetofony. W Polsce
Ludowej nie wydawano, rzecz jasna,
oficjalnych płyt z muzyką z Zachodu.
8

Można było jednak kupić pocztówki
dźwiękowe – niewielkie, plastikowe,
w różnych kolorach. Były tłoczone
nielegalnie. Powielano na nich nagrania z winylowych płyt zdobytych
za żelazną kurtyną. Pocztówki z polskimi zespołami kosztowały wtedy w
granicach złotówki, zagraniczne były
ciut droższe. Jedna z tych wytwórni
działała w Gliwicach.

O ja cię, co za piosenka!

Pocztówka, która dla pana Stanisława okazała się początkiem życiowej
przygody, jest zielona, w motylki. To
„A Hard Day’s Night”, tytułowy singiel
z trzeciej płyty zespołu. Knurowski
beatleman ma ją do dziś.
Ta pierwsza pocztówka pojawiła
się znienacka – i była to miłość od
pierwszego usłyszenia. W 1964 roku
Stanisław Salwa miał zaledwie 9 lat, ale
ucho już wrażliwe na dźwięki muzyki
czwórki z Liverpoolu. Słyszał co nieco
w radiu. Tymczasem pewnego wieczoru okazało się, że trzeba odrobić zadanie z matematyki, a zeszytu nie ma.
– Rano pobiegłem na targ, do kiosku – opowiada pan Stanisław. – Targ
mieścił się wtedy w pobliżu budynku

OSP. Po drodze, obok przystanku, było
takie zadaszenie, a pod nim pewien pan
sprzedawał pocztówki. Idę sobie, a tam
akurat grają „A Hard Day’s Night”. O ja
cię, co za piosenka! I tak, spontanicznie,
zamiast zeszytu kupiłem pocztówkę.
Poszedłem do szkoły bez zeszytu. Było
potem troszkę szumu, bo wszystko się
wydało.
W tamtych czasach zarówno płyty
winylowe, jak i każdy gadżet związany
z The Beatles był prawie nieosiągalny.
Szansę na zdobycie pły ty dawały
znajomości wśród marynarzy albo
rodzina na Zachodzie. Można jeszcze
było próbować nawiązać „płytodajne”
kontakty przez ogłoszenie w prasie
w rubrykach typu „poznajmy się” –
były takie w „Sztandarze Młodych”,
„Razem”, „Magazynie Muzycznym”.
– Można też było liczyć na kolegów,
zwłaszcza tych starszych, z rocznika
1950 – wspomina kolekcjoner. – Niektórzy z nich mieli dojścia, bywało, że
sami wyjeżdżali na wycieczki za granicę i przywozili stamtąd płyty. Można je
było od nich kupić.
Choćby i niemieckie płyty winylowe. Nie należały do najtańszych, bo
relacja złotówki do marki przedsta-

wiała się nieciekawie, zresztą mało
kto te marki miał. Ale, jak zapewnia
knurowski beatleman, jakościowo
były lepsze od tych polskich.
Ostatecznie, gdy nie było szans
na zakup płyty, przegrywało się ją
od kolegów. Dobrą muzykę, zarówno
polską, jak i zachodnią, można było
usłyszeć w knurowskiej harcówce
ZHP. Beatlesów też tam grywano. Pod
koniec lat 60. bardzo popularny był
gliwicki klub Gwarek, mieszczący się
na Rynku. Odbywały się tam rozmaite
zabawy, dyskoteki, a także pierwsze w
okolicy spotkania giełdowe, na których można było kupić płyty, rzecz
jasna – bardzo wtedy drogie.

Każdy szczegół ma
znaczenie

Dziś, przy otwartych granicach i
możliwościach, jakie stwarza Internet,
dużo łatwiej jest zdobyć wymarzoną
płytę do kolekcji. Jest jednak inne niebezpieczeństwo – w obiegu jest sporo
podróbek. Zdarza się nawet, że ktoś
chce sprzedać rzekomy oryginał z kodem kreskowym – a przecież w latach
60. takich kodów nie było. Czasami
bardzo trudno jest odróżnić oryginał
od fałszywki.
– To kwestia doświadczenia, lat
czytania, szukania – przyznaje Stanisław Salwa. – Początkowo ja też
dawałem się nabierać, kupowałem
„przegrywki”.
Każdy szanujący się fan Beatlesów zna ich podstawową dyskografię
– dwanaście oficjalnych longplayów
wydanych w Wielkiej Brytanii. Jednak
wiedza na temat rozmaitych wydań
poszczególnych wersji tych krążków w
różnych częściach świata to już wyższa
szkoła jazdy. Nie mówiąc o niezliczonej
ilości kompilacji czy koncertowych
bootlegów. Knurowianin ma tę „wiedzę tajemną” w małym palcu. Płyty
wydawane w różnych krajach, choć z
pozoru były takie same, to jednak różniły się jakością wykonania i drobnymi

szczegółami. I w tych szczegółach często
tkwi urok. Drobiazg nieistotny dla laika
może bardzo dużo powiedzieć o tej
właśnie konkretnej płycie. Znaczenie
ma grubość tektury, z której wykonano
okładkę, kolor obwoluty, numer, a nawet
wielkość czcionek poszczególnych cyfr.
- Amerykański „Help!” ma nieco
inną okładkę niż brytyjski – opowiada
knurowski znawca. – Płyty często różniły się składem piosenek, podpisami
na płytach, a nawet wersjami nagranych utworów. Anglicy początkowo
tłoczyli single winylowe bez zdjęć.
Dopiero ostatnie płyty albo reedycje
wydawano z obrazkami. Z kolei Francuzi, przywiązani do własnego języka,
pierwsze albumy zespołu wydawali,
nazywając go z francuska: Les Beatles.
Pierwsza płyta grupy – „Please,
Please Me” – była nagrana ekspresowo
i piosenki z niej mają tylko po jednej
wersji nagrań do wykorzystania na
płycie.Inne wersje zostały w archiwum do wykorzystania w późniejszym okresie. Ale te następne utwory
Beatlesów mają ich po kilka, a nawet
kilkanaście. Choćby pierwsza wersja
słynnego „Yesterday” to głos Paula
McCartneya przy akompaniamencie
gitary. Ta powszechnie znana, ze smykami, to efekt propozycji Georga Martina (producenta zwanego „piątym
Beatlesem”). Podczas nagrania jednej
z wersji pewnego utworu George Harrison biegał po pokoju ze świeczką na
głowie, nagle krzyknął – i ten okrzyk-perełka został nagrany.
- Wyjątkowych płyt jest wiele,
choćby ta koncertowa, nagrana w Hollywood – mówi pan Stanisław. – Tylko
pasjonaci są w stanie ją przesłuchać,
bo jak The Beatles śpiewają, publiczność krzyczy tak, że muzyki prawie
nie słychać. A gdy jest przerwa między
utworami – zapada cisza, że aż w
uszach dzwoni. To ciekawe, bo zwykle
na koncertach jest przecież na odwrót.
W kolekcji knurowianina są nie
tylko płyty, ale i różne różności –
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Taka pasja nie przemija

Francuzi nazywali czwórkę z Liverpoolu
z francuska: Les Beatles

Płyty płytami, ale dla beatlemana liczy się też muzyka na żywo. Na
polskim koncercie Paula McCartney’a
Stanisław Salwa siedział w jednym z
pierwszych rzędów – mógł patrzeć
na gwiazdę z bliska. Nie przepuścił
też muzykom ze skiffowej grupy the
Quarrymen – tej, w której późniejsi

Knurowianin wśród muzyków
z The Quarrymen (Stanisław
Salwa – w środku)

Nawet matrioszki mają swoje
beatlesowski wariant

Beatlesi zaczynali muzyczną przygodę.
Poznał ich nawet osobiście.
Piosenki czwórki z Liverpoolu,
choć mają już pół wieku, ciągle doczekują się nowych wersji, czasem wcale
nie gorszych od oryginału.
– „Come together” w wykonaniu zespołu Aerosmith uważam nawet za lepszą, ma niesamowitą moc w pierwszych
taktach – przyznaje knurowianin.
Niektóre covery przerastają popularnością oryginalne wykonania, jak
choćby „With a Little Help From My
Friend” w interpretacji Joe Cockera.
Za piosenki Beatlesów biorą się zarówno gwiazdy rocka, jazzu, popu, jak
i orkiestry symfoniczne, nie mówiąc
już o niezliczonych zespołach specjalizujących się właśnie w wykonywaniu
coverów słynnej czwórki (choćby polskie Żuki, The Bootels, Chrząszcze czy
The Postman).
– Zawsze mi się marzy, żeby te zespoły przyjechały do Knurowa – mówi
pan Stanisław. – W samym mieście też
mamy młodych, zdolnych wokalistów,
choćby w Szczygłowicach w Studiu Piosenki i Musicalu. Miło by było przyjść
na koncert piosenek The Beatles w ich
wykonaniu.
W ostatnich latach pojawiło się
wielu nowych bealtemanów-kolekcjonerów. Niektórzy trzymają się

raczej na uboczu, inni chętnie szukają
znajomych wśród podobnych sobie
pasjonatów. Przedział wiekowy wśród
tych pasjonatów jest szeroki. Spora jest
grupa tych, którzy jeszcze pamiętają
czasy istnienia zespołu, potem długo,
długo nic – i młodzi, którzy całkiem
niedawno odkryli dla siebie muzykę
genialnej czwórki. Beatlemania trwa,
a kto raz złapał bakcyla, pewnie nie
tak łatwo zrezygnuje z tej pasji – pan
Stanisław coś o tym wie.
- To fascynacja, która nie przemija
– zapewnia. – Kiedyś myślałem: ech,
już dość, więcej nie kupuję! Bo trudno
było dostać, poza tym pieniądze na
życie były potrzebne. Ale jednak trudno
z tego zrezygnować. Choć, oczywiście, trzeba iść na kompromisy. Żona
akceptuje tę moją pasję. Jest między
nami porozumienie –jeśli musiałem
czasem z czegoś zrezygnować, bo były
inne wydatki, to rezygnowałem. Żeniąc
się, sprzedałem wszystkie swoje płyty,
aby wystarczyło na wesele. W tamtych
czasach płyty były bardzo drogie. I
proszę sobie wyobrazić, że wszystkie te
płyty – za wyjątkiem jednaj – udało mi
się potem odzyskać! Dzięki temu, że jestem kompromisowy, mam dziś i żonę,
i albumy – śmieje się pan Stanisław.
Mirella Napolska

informacja własna
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Historie zapisane w pamięci
Wywiad. Roman Buchta o Knurowie z lat bezpowrotnie minionych... (cz. III)

W

poprzednich dwóch wydaniach publikowaliśmy
obszerne fragmenty wspomnień Romana Buchty, wysłuchanych
i spisanych przez prof. Grzegorza
Cubera. Ta swoista podróż w czasie
spodobała się Czytelnikom. Starsi
odświeżają pamięć, dla młodszych
przywoływane historie to zupełna
nowość. Poniżej kolejna odsłona wywiadu z Romanem Buchtą, zmarłym
przed trzema tygodniami społecznikiem, samorządowcem, propagatorem
kultury i tradycji, laureatem „Lauru
Knurowa”, postaci nietuzinkowej
i ważnej dla Knurowa...
***
Roman Buchta: - Pamiętam nazwisko Horny. Był starszy ode mnie,
chodził z jedną nogą w protezie, drugą
mu urwało. To były kilkuletnie dzieci,
trójka od Szymurów wtedy zginęła. Ich
pogrzeb był na tym starym cmentarzu
[chodzi o nekropolię w sąsiedztwie
ul. Koziełka – dop. red.]. Potem była
długa przerwa, zdążyli tam pochować
cztery osoby i chciano ten cmentarz
reaktywować w latach pięćdziesiątych,
ale na dobrych chęciach się skończyło.
Walczyłem o uporządkowanie tego
cmentarza, przekonywałem starsze
panie, by zgodziły się na splantowanie
ziemi i umieszczenie nazwisk zmarłych
na tablicach, na murach cmentarza.
O tej mojej walce w tamtych latach nikt
już pewnie nie pamięta. Cmentarz był
wiele razy niszczony i dewastowany.
Teraz wreszcie wygląda ładnie, zachowany został obrys dawnego kościoła
św. Wawrzyńca, a tablice z nazwiskami zmarłych umieszczono na murach
cmentarza. Cmentarz jest w nocy
oświetlony i postawiono tam ławki. Jest
to owoc mojej walki, jako radnego Knurowa. Na szczęście udało się odtworzyć
wiele nazwisk zmarłych przed wojną,
dzięki dobrze prowadzonym i zachowanym księgom parafialnym. Jedną
z takich osób, o których w księgach nie
było wzmianki, był mieszkający u Szyrmla mąż pani, która prowadziła tam
pierwszą pralnię chemiczną. Potem
jeszcze pani Zatynajko i te dzieci Szymurów po wypadku z niewybuchem.
Dla mojej babci i dziadka ten cmentarz
to było miejsce, które nierozerwalnie
łączyło się z Knurowem. Wpłynęło na
ten emocjonalny związek także to, że
jak opowiadał mi dziadek Wichary,
raz w tygodniu przyjeżdżał tu odprawiać msze ks. Robota z Gierałtowic.
A ksiądz Robota to był ktoś.
A potem powstał nowy cmentarz
na tzw. Szyrmlowcu, bo to Szyrmel dał
miejsce pod ten cmentarz. Potocznie
mówiło się wtedy: „A wywieźli go na
Szyrmlowiec”.
Mam trzy wspomnienia związane
z cmentarzem. Pierwsze było to, że
zapomnieli wykopać grób. Przyszli
z nieboszczykiem, którego nie było gdzie
pochować, zostawili go na chodniku
i wszyscy się rozeszli. Drugi to była
pomyłka – wykopali nie ten grób, który
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należało. A w pogrzebie brała udział
wdowa tego, który leżał w pomyłkowo
wykopanym grobie. Zrobiła się heca na
cztery fajerki i o mało na cmentarzu nie
doszło do rękoczynów. Trzecie wydarzenie to pogrzeb młodej dziewczyny,
dwudziestokilkuletniej, która zmarła na
raka. Pogrzeb się już kończył i przybyła
spóźniona matka chrzestna zmarłej,
chyba spóźnił się jej pociąg. Przyjechała
spod Poznania i koniecznie chciała jeszcze obejrzeć swoją zmarłą chrześniaczkę. Grabarz Hary uległ namowom
i otwarli trumnę. Kolejne „cmentarne”
zdarzenie wiąże się z młodym, osiemnastoletnim człowiekiem, uczniem Liceum Powstańców Śląskich w Rybniku,
zmarłym i leżącym na cmentarzu. Jego
mamie zachciało się, aby syn nie leżał
w zwykłej ziemi, ale w murowanym
grobowcu. Moja ciotka znała się z Harym i on zgodził się wyciągnąć trumnę.
Kazał im przyjść o 23.00, a ciotka
wzięła mnie ze sobą, abym zobaczył
„coś fajnego”. Wydobyli trumnę, a stara
kostnica miała przybudówkę na narzędzia ogrodnicze. Tam szybko tę trumnę
wnieśli i otwarli ją. Widziałem tego nieboszczyka po czterech miesiącach, odwaga tego grabarza była niesamowita.
Grzegorz Cuber: A sk ąd wzią ł
się krzyż na starym cmentarzu?
- Prawdopodobnie była to fundacja
Słoninów, z tyłu krzyża jest taki tekst
i chyba Słoninowie go ufundowali.
Natomiast krzyż koło Klasztoru to
była fundacja Schultzów. Pamiętam, że
krzyż ten leżał wiele lat po wojnie w częściach obok głównych schodów wejściowych do kościoła Cyryla i Metodego.
Jako młodzi chłopcy wchodziliśmy do
kościoła przez duży otwór, który był
zrobiony za głównym ołtarzem. Było to
w czasie, kiedy kościół był w trakcie prac
wykończeniowych. Piwnice kościoła
były zalane wodą, a na pustej posadzce
suszyło się siano. Wokół były łąki,
a przed wojną, jak wspominali rodzice
i dziadkowie, to był taki plac, na którym
odbywały się różne ważne dla Knurowa
uroczystości. Knurów miał wtedy od 9
do 11 tysięcy mieszkańców. Ojciec wspominał, że na tym placu odbywały się
nawet Dni Morza. Zawsze chodziliśmy
do kościoła oglądać, jak suszyło się siano i przez otwór w ścianie patrzyliśmy
na wodę w piwnicach. Uważaliśmy bardzo, żeby tam nie wpaść. Do pierwszej
komunii szliśmy już w tym nowym,
niewykończonym kościele. Razem ze
mną szła Magda, późniejsza Mućkowa,
potem Inga Szczęsna, Ilona Sikorska,
jej wujkiem był ksiądz Klepek. To były
rody, które się liczyły. Twój wujek,
ksiądz Smandzich, a także inni księża,
przyjeżdżali i przygotowywali nas do tej
uroczystości komunijnej, w czasie której
sami śpiewaliśmy całą mszę, oczywiście
z pomocą organisty. Pamiętam piękne
pieśni, które potem poszły w zapomnienie, bo były wykorzystane tylko w czasie
naszej mszy pierwszokomunijnej.
- Romku, czy pamiętasz jakieś
zniszczenia wojenne w Knurowie?

Foto: Archiwum rodzinne Pawła Wodoka

- Na wprost szkolnego podwórza, za małą górką, był okryty wielką
tajemnicą stary cmentarz. Był już wtedy nieczynny - wspominał
w wywiadzie z prof. Grzegorzem Cuberem Roman Buchta.
- Pamiętam jeden taki wypadek, kiedy dzieci znalazły niewypał.
Było to około roku 1950...

Ulica Koziełka: zdjęcie
z uroczystości pogrzebowych.
Najprawdopodobniej
przedwojenne, niestety nie
wiemy, kiedy zostało wykonane

- Raczej niczego takiego nie było, kopalnia pracowała w czasie wojny, Niemcy
niczego nie niszczyli i wszystko było
zabezpieczone. Po odejściu Niemców
funkcjonowała Straż Obywatelska
w swoich prywatnych ubraniach z biało-czerwonymi opaskami. Jednym
z nich był mąż siostry mojego ojca,
wujek Giezek, który zawsze opowiadał,
że gruba obstoła, bo on ją pilnował.
- Sk ąd pochod zi ł t wój tata?
- Był w zasadzie kurowianinem od
małego, choć dziadkowie, rodzice
taty przybyli tu do pracy na kopalni
w 1912 roku. Kiedy kopalnia ruszała, to Buchta przyszedł spod Koźla,
a Wichary spod Tarnowskich Gór.
Jak potem nastali werbusy, u Francka
Czernika się tłukli na chodniku, to się
obaj dziadkowie tak zżymali, jak oni
mogą tak się bić. Mówiłem im wtedy
– „wyście tyż som oba werbusy, tyż
żeście przyszli do Knurowa na gruba
skądś…” Ale to były inne werbusy…
Wiem, że dziadek Wichary mieszkał na
Wilczej, tam jakieś kwatery im znaleźli.
Pobrali się z babcią i zaraz potem kopalnia dzieliła mieszkaniami. Dostali
piękne mieszkanie w tych familokach.
- Która to była kolonija?
- To jest kolonia druga chyba, powstała wokół szkoły jedynki i w stronę
tzw. wogi. Te kolonie im mają wyższy
numer, tym są nowsze. Najładniejsze
mieszkania były na czwartej kolonii,
gdzie Uchwała na Wolności. Tam
Szlachta je wyburzył, to były piękne
mieszkania, dachy z dachówki, ściany
z klinkiery czerwonej. Był jeden długi
dom i z każdej strony było jedno wejście. Szlachta to wyburzył, był dyrektorem kopalni. Potem był ministrem górnictwa, on dużo w Knurowie porządził.
Jego kuzyn o tym samym nazwisku był
ordynatorem i dyrektorem knurowskiego szpitala. Dzięki tym powiązaniom
rodzinnym odbył się pierwszy remont
szpitala, bo Szlachta minister robił
to dla swojego kuzyna. Nie ma z tego
remontu żadnych planów, to było na
zasadzie: chopy idziecie tam i robicie
to i to. Ten remont był chyba w 1978 r.,
myśmy już z Ireną na terenie szpitala

nie mieszkali. Obłożył ściany marmurami, piwnice wyremontował i każdy
lekarz miał swoje pomieszczenie.
Tak samo odnowił ściany w obecnej
Przychodni Brackiej, na rogu Koziełka
i Dworcowej. Szlachta jaki był, taki
był, ale dużo zrobił dla Knurowa,
współpracował z Kościołem, w ramach
szkód górniczych wszystkie remonty
były wykonywane na bieżąco. Chirurg
Szlachta miał jeden wielki mankament
– klął jak szewc. Nazwanie pielęgniarki
kurwą to było normalne. Kiedy leżałem w szpitalu, a po miesiącu mnie
wypuścił, to siostry przyszły z chirurgii
i powiedziały: „Panie Buchta, niech pan
jeszcze nie idzie do domu, wiy pan, jak
się szef przy panu trzymoł, niy przezywoł, niy kurwowoł...” Chirurgiem
był znakomitym. Na temat łapówek
krążyły legendy. Kiedy ja byłem przez
niego operowany na woreczek żółciowy, miał Białas operować, ale nagle się
okazało, że operuje Szlachta . Potem
w ciągu jednej nocy przyplątało mi się
zapalenie płuc i opłucnej, tak że byłem
już jedną nogą u św. Piotra, ale Szlachta mnie z tego wyciągnął. Tylko dzięki
niemu z tego wyszedłem. Nic nie brał
za to, na koniec dowiadywaliśmy się
jak wyrazić mu wdzięczność, z kopertą
było głupio. Dowiedzieliśmy się, że bardzo lubi piwo z Pewexu – w puszkach.
Kupiliśmy mu karton takiego piwa.
Podobno zbierał albumy o tematyce religijnej. Udało mi się przez kogoś kupić
w św. Jacku dwa tomy: „Matka Boska
w malarstwie światowym”. Naprawdę
z tego się bardzo ucieszył. Tak że ja go
bardzo dobrze i mile wspominam. Był
znakomitym fachowcem i był bardzo
ludzki. Tylko że jego język… Przypominał sztygara na kopalni, może uważał,
że tylko tak może być zrozumiany
przez pielęgniarki? Zresztą to samo
było z Oganem. Człowiek o wysokiej
kulturze, grzeczny i miły jako sąsiad.
Irena pamięta go bardziej. Jej tata
był mechanikiem, taką „złotą rączką”
w szpitalu. Dr Ogan mieszkał w willi,
a oni w tym wyburzonym domu, gdzie
był rentgen. Kumplowały się z Marysią,
córką Ogana. Żona Ogana do końca

swoich dni przychodziła do nas. Ogan
jak kurwami zaczął rzucać to i za
siostrami zakonnymi… Jeżeli ktoś
młody, jeszcze bezrobotny, przyszedł
do Ogana i wykazał się dokumentem,
że się żeni, to Ogan dawał mu karteczkę, że mają mu wydać beczkę piwa.
A piwo odbierali u Stopy. W podwórku
była rozlewnia piwa, przywozili skądś
piwo, rozlewali je do butelek i rozwozili
po sklepach, restauracjach i barach
w Knurowie. Ludzie byli Oganowi
bardzo wdzięczni i pamiętają go do
dziś. Szczególnie ci, żyjący do dziś
staruszkowie, z roczników 1939 do
1945. Jeżeli chodzi o inne pijalnie piwa,
to były bary-beczki przy kopalni, na
rogu naprzeciw kościoła, potem było
piwo u Roja. W tej beczce sprzedawał
Korzyński, ten ze skaleczoną nogą,
ale nie jestem tego pewien. Po drugiej
stronie ulicy, na rogu dzisiejszej ulicy
1 Maja był kiosk Ruchu, sprzedawała
tam pani Malarz. Pani ta była bardzo
urodziwa, przylgnął do niej pseudonim
„Schone Olga”. Miała dużo klientów
ze względu na swoją urodę. W kiosku
naprzeciw Szkoły nr 2 sprzedawała
Magda Wojtaszek. Potem Muciek,
Marszałek i Malcherczyk przyjechali
do Knurowa jako młodzi inżynierowie i zamieszkali w pierwszym hotelu
robotniczym w Knurowie, w miejscu
obecnego Lidla. To były takie parterowe baraki ze stołówką, były takie
cztery. Obok powstał Klub Górniczy
w pomieszczeniu, gdzie przedtem był
magiel. Istniała tam też biblioteka.
Prowadził ją pan Czerwiński. Była
tam duża sala, w której odbywały się
pierwsze „fajfy”. Knurów posiadał doskonały kabaret „Fafik”, który zdobywał nagrody. Jego założyciel lubił sobie
popić i kiedyś pomylił butelki i wypił
jakieś ruskie świństwo, stracił wzrok
i jeździł na wózku inwalidzkim. Ale
on już zmarł. Inni ludzie kultury z tego
okresu to szef orkiestry dętej KWK
„Knurów” – Jasica, z protezą ręki. To
był szaleniec, jeżeli chodzi o granie.
Pamiętam ślub dra Nitszego w kościele. Była to niedziela i na kazaniu wygłoszonym przez jednego
ze znajomych knurowskich księży
padło nazwisko filozofa Nietzchego, wiązało się to jakoś z tematem
kazania. Ludzie wychodzący z kościoła mówili „ patrzcie jakiego to
Janka mądrego doktora dostała”…
Pamiętam też przyjazd do Knurowa
dra Grzymskiego. Kiedy szedł od
dworca kolejowego, spotkała go pani
Małecka, która prowadziła rower
obwieszony siatkami z wszelakim
zielskiem, bo wracała z działki. Szła
przez chwilę z doktorem, który miał
walizkę - skrzynkę drewnianą spiętą
skórzanym rzemykiem. Po chwili patrzymy, Małecka wraca na rowerze bez
siatek i woła moją mamę: „Buchcino,
wiycie kogo jo wom przykludziła do
Knurowa? Dochtora, nowy dochtor
przyjechoł! Tyn co zy mną szoł, to boł
nowy dochtor!”. A to był dr Grzymski.
Ci wszyscy znajomi z tamtych lat już
dawno na emeryturze. Ale dr Ogan
przewyższał wszystkich, chociaż był
to ordynus trochę. Nie było mu ciężko
siedzieć w niedzielę na portierni i patrzeć przez okno, kto idzie do szpitala
w odwiedziny.
Rozmawiał Grzegorz Cuber
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rozrywka nr 31
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Wojciech Sładek z Bełku

ur. 23.07.2016 r., 3820 g, 54 cm

Jan Olszowski z Czerwionki-Leszczyn
ur. 24.07.2016 r., 4140 g, 55 cm

Piotr Olejniczak z Knurowa

ur. 25.07.2016 r., 3550 g, 55 cm

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

Wiktor Tomaszek z Zabrza

ur. 23.07.2016 r., 3940 g, 54 cm

Franciszek Dubiel z Knurowa

ur. 25.07.2016 r., 3560 g, 53 cm

Kaja Karolczuk z Gierałtowic

ur. 26.07.2016 r., 3470 g, 54 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 29/2016 brzmiało: „DZIENNIKARZ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Mariusz
Kutuś. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Anita Lesota z Knurowa

ur. 26.07.2016 r., 2960 g, 48 cm

Hanna Zacharska z Knurowa

ur. 26.07.2016 r., 3340 g, 52 cm

4.08.2016 r.
CZWARTEK
Epoka lodowcowa. Mocne uderzenie
-2D
- godz. 10.00, 18.30
Epoka lodowcowa. Mocne uderzenie
-3D
- godz. 15.00,16.45

31

Epoka lodowcowa. Mocne uderzenie
-2D
- godz.16.45, 18.30
9.08.2016 r.
WTOREK
Epoka lodowcowa. Mocne uderzenie
-2D
- godz.10.00,18.30
Epoka lodowcowa. Mocne uderzenie
-3D
- godz.15.00,16.45
Tajemnice Manhattanu
- godz. 20.15
5-8.08.2016 r.
PIĄTEK-PONIEDZIAŁEK
Epoka lodowcowa. Mocne uderzenie
-3D
- godz.15.00

Maria Rams z Knurowa

ur. 27.07.2016 r., 3780 g, 53 cm

10.08.2016 r.
ŚRODA
Epoka lodowcowa. Mocne uderzenie
-3D
- godz.15.00
Epoka lodowcowa. Mocne uderzenie
-2D
- godz.16.45, 18.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

Przegląd Lokalny Nr 31 (1220) 4 sierpnia 2016 roku

Emilia Gardyjas z Książenic

ur. 27.07.2016 r., 3410 g, 52 cm

Martyna Wilk z Gliwic

ur. 27.07.2016 r., 3080 g, 52 cm

Emilia Klasik z Czerwionki

ur. 28.07.2016 r., 4250 g, 56 cm
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Niech żyją wakacje!
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W czasie deszczu dzieci się nie nudzą, bo szkoda im czasu na nudę! Pierwszy
miesiąc wakacji upłynął przy dźwiękach gwałtownego deszczu i groźnych
grzmotów. Jednak dla dzieci pogoda ma drugorzędne znaczenie. Byle deszcz
nie przeszkodził im w zabawie. Najmłodsi chętnie wzięli udział w atrakcjach
przygotowanych przez okoliczne instytucje. Podejrzeliśmy, co porabiali i czy
za bardzo nie zmokli

W Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Knuro
wie trwa „Bibliolato”
piątek zajęcia zakoń
. W
czyła młodsza grupa
(od 3 do 7 lat), w po
działek rozpoczę ła
niestarsza.
Dzieci przez cał y tyd
zień, po okiem instru
ktorki Klaudii Śliwiń
i wolontar iuszki Ma
skiej
rii Gr zegorz ycy, mi
ały zajęcia art yst ycz
ruchowe, m.in. ma
ne i
lowały palcami, tworz
yły origami i harco
chustą. I, jak przeko
wały z
nują, bawił y się św
ietnie!
- Szkoda, że już ko
niec...- wzdycha 7-l
etni Dawid.
Foto: Justyna Bajko

Nauka fotografii, tworzenie aniołków z masy solnej, karaoke - to
tylko niektóre z zajęć, które zaproponował mieszkańcom Gminny
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. Najwięcej działo się w gminnych
świetlicach. Dzieci bawiły się w gwiazdy estrady, wyczarowywały
przedmioty z masy solnej i odwiedziły skansen w Chorzowie, gdzie
samodzielnie przygotowywały kluski śląskie i wodzionkę. Innego
spojrzenia na rzeczywistość wokół uczyli się uczestnicy warsztatów
fotograficznych. Amatorzy fotografii wędrowali m.in. po Przyszowicach, wyszukując ciekawych miejsc. Efekty tych poszukiwań można
podziwiać na stronie internetowej GOK-u.
Foto: arch. GOK Gierałtowice

Dla tych, którzy nie lubią zbyt dalekich wojaży, Dom Kultury w Szczygłowicach przygotował zajęcia stacjonarne i zwiedzenie okolicznych miejscowości. Dzieci odwiedziły kino, place zabaw, miejskie kąpielisko,
własnoręcznie robiły pizzę i zajrzały do Rud Raciborskich, gdzie kolejką wąskotorową przemierzały łąki i
lasy. Zmęczone podróżami zasiadły przy ognisku, aby ogrzać dłonie, słuchając opowieści o historii regionu.
Foto: arch. DK Szczygłowice
Lokator sko-Własno
ściowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa kusiła
rodnym programem.
bardzo różnoW myśl zasady „dla
każdego coś miłego”
turnieje sportowe i
organizowała
konkursy sprawności
owe dla małych wie
wszelak ich, warsz tat
lbicieli sportów
y kulinarne i plasty
czne dla twórc zyc
spotkania z literaturą
h osobowości i
dla moli książkow ych
. Wszystkich zaś, nie
zainteresowań i wie
zależnie od
ku, LWSM zabrało
na wycieczki do Us
Rud Raciborskich.
tronia, Inwałdu i
Foto: arch. LWSM
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j „Sztukateria”, zamarzyło o
ca przy Klubie Kultury Lokalne
łają
dzia
na
ecz
tan
pa
gru
,
„Marzenie”
iej gór skiej miejscowości.
rały się do Muszyny, niewielk
wyb
ci
Dzie
ch.
acja
wak
h
anie, zajęcia twórcze i
nyc
pięk
estniczki. - Był czas na zwiedz
ucz
ują
cjon
rela
my
iłyś
ą, wzięło udział w treningu
- Świetnie się baw
dolami na Jaworzynę Krynick
gon
ło
cha
wje
.
m.in
,
nie”
rze
relaks. „Ma
ło!
linoryty i ,oczywiście, tańczy
Foto: arch. Sztukaterii
taekwondo, wyczarowywało

przylnej zadbało o tych, któr ych zew
Miejskie Ognisko Prac y Pozaszko
, Wadowice, Miasteczko
iejów
Kras
iły
iedz
odw
ci
Dzie
gody gna w świat.
owcu. W
hem w parku linow ym w Dęb
Twin Pigs i mier zyły się ze strac
dzie botanicznym
ogro
w
nom
rośli
nym
tycz
Zabr zu przyglądały się egzo
ia, gdzie
ącego miejsca - studia TVS Siles
i zajrzały do równie fasc ynuj
zdy.
gwia
e
mogły poczuć się jak telewizyjn
Foto: arch. MOPP Knurów

W Gminnym Ośrodku Kultury w Pilchowicach już od 29 czerwca
trwają zajęcia sportowe. Dzieci na boisku i placu zabaw w Pilchowicach sprawdzają swoją szybkość i siłę oraz uczą się szlachetnej
rywalizac ji. Może rosną przyszli olimpijczycy?

informacja własna
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ogłoszenia

USŁUGI

SZUKAM PRACY

Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830

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

Docieplanie elewacji, malowanie elewacji,
podbitki, ankrowanie, kompleksowe remonty
w środku. Tel. 602 407 190, 785 948 716

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

31-34/16

31-32/16

30-51/52/16

1/16-odw.

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

13-39/16

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

27-34/16

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

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

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

DAM PRACĘ
Przyjmiemy do sprzątania lokalu. Mile widziane emerytki. Tel. 664 040 345
31-33/16

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

31/16

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

29-32/16

14-39/16

Zatrudnię piekarza. Tel. 32 238 94 75,
32 234 82 28

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

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

1/16-odw.

foto-migawka

31-35/16

29-32/16

30 lipca mies zkań cy Pilch owic i okoli
cznych miejs cowo ści
wybr ali się na letni spac er śladami
lokalnej histo rii. Spac er
zorga nizow ało Stow arzys zenie Pilch
owic zanie Pilch owic zanom. Hono rowy patro nat objął pilch owick
i Urzą d Gminy. Spacerowiczom towarzysz yły przewodnic
zki: Agnie szka Robo k i
Magdalena Olszewska. Tematem plene
rowe go wykł adu były
„Skarby i tajemnice Pilch owic”. W trakc
ie spac eru rozegrano
grę teren ową ques t, polegającą na odga
dywaniu wiers zowanych zaga dek związ anyc h z histo rią
miejs cowo ści.
- Pytania nie należały do łatwych.
Trzeb a było mieć spory
zasób wiedzy, aby dobr ze odpowiedzieć
na wszystkie pytania opowiada Tade usz Puchałka, ucze stnik
spac eru. - Pomysł spaceru okazał się strza łem w dzies iątkę
! Zabawa była świet na!
Jb, foto: Tadeusz Puchałka

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

23-35/16

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

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

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

informacja własna

27-34/16

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

31-34/16

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

27-34/16

NIERUCHOMOŚCI

Do wynajęcia kawalerka. Knurów ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953

31-32/16

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

29-31/16

Sprzedam działkę budowlaną 12,5 Krywałd.
Tel. 507 925 080
31-33/16

Własnościowe M-3 do remontu Szczygłowice 54,10 m2 zamienię na mniejsze w Szczygłowicach. Tel. 511 533 562
31/16
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SPORT

Foto: Archiwum Fight Club Knurów

Młodzi adepci sztuk walki pomocy
nie odmawiają

- Gong! Ring wolny, można...
malować – zdaje się mówić
prezes Sobierajski przed
kolejną rundą remontu

Knurów. Fight Club w lato nie próżnuje

Pracowite wakacje

W knurowskim Fight Clubie nie ma czasu na relaks. Sezon 2016/17
zbliża się wielkim krokami, stąd też wiele pokaźnych zmian
w siedzibie klubu przy ul. Witosa
- Mimo upałów i burz, każdego dnia wakacji pracujemy
nad odnową naszego klubu w
byłej centrali zakładu telekomunikacji - mówi Grzegorz
Sobierajski, założyciel, prezes i
trener Fight Clubu.
I rzeczywiście efekty widać gołym okiem. Renowacji
poddane zostały wentylacja
i oświetlenie. Ale nie tylko szef klubu przy pomocy swych

podopiecznych we wzorcowy
sposób pomalował salę treningową oraz damską szatnię.
We wrześniu będzie można
korzystać z nowego sprzętu, na
którym adepci sportów walk
będą mieli większą możliwość
wzbogacenia treningów.
Warto wspomnieć, że zawodnicy Fight Clubu szlifują
formę przed nachodzącymi
zawodami. Pięcioro z nich

już w sierpniu wybierze się
do Zakopanego na zgrupowanie kadry Polski pod patronatem Polskiej Federacji
K ickbox ing u. A nna Cora,
Jakub Szczęsny, Szymon Mątewski, Filip Pawlina i Patryk
Herdzina będą mieć okazję
do przygotowania się do nadchodzącego sezonu startowego oraz zdobycia nowego
dośw iadczenia pod ok iem

najw ybitniejszych polskich
trenerów.
W poprzednim roku Fight
Club Knurów z dumą reprezentował miasto na zawodach
rangi krajowej oraz międzynarodowej. Na przykład na ostatnich Zunifikowanych Mistrzostwach Polski w Kickboxingu,
młodzi adepci knurowiskiego
klubu zdobyli aż sześć medali.
Szymon Kędzierski

Piłka nożna

Trójkolorowi
zapraszają
do rodziny

W piątek zabrski Górnik zmierzy
się ze Stalą Mielec. Kupując
bilet, warto rozważyć korzyści
z przystąpienia do programu
lojalnościowego Trójkolorowi

W

Knurowie kibiców Górnika nie bra kuje. To
także z myślą o nich klub przygotował specjalną propozycję
lojalnościową.
- To program integrujący
i zrzeszający kibiców Górnika
Zabrze z przedsiębiorcami i
firmami wspierającym klub,
w którym obie strony czerpią
korzyści z przystąpienia do
programu – czytamy na stronie
internetowej klubu (www.gornikzabrze.pl).
Jego uczestnicy, posiadacze
Karty Trójkolorowych, przede
wszystkim mogą kupować bi-

lety w promocyjnych cenach.
Mają też pierwszeństwo w wyborze miejsc w Arenie Zabrze.
Zyskują również 10-procentowy rabat na gadżety Górnika w
stadionowym Sklepie Kibica i
Galerii Zabrze, a także obniżki
w punktach partnerskich.
Wstąpienie do Klubu Trójkolorowych wiąże się z opłatami sezonowymi: 50 zł/sezon
dla osób powyżej 13 roku życia,
20 zł/sezon dla młodszych
kibiców.
Więcej na stronie w w w
Górnika.
/bw/

Foto: Archiwum Górnika Zabrze

Foto: Archiwum Fight Club Knurów

www.przegladlokalny.eu

informacja

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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Nie bój się żyć
Knurów, Kraków

- Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, aby
wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi;
przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu - aby zostawić ślad - mówił
papież Franciszek w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
W niedzielę zakończyła się jedna z najpiękniejszych lekcji wiary

J

oanna, Aneta i Sylwester - różni ich
wiele: płeć, wiek, wykształcenie,
spojrzenie na świat; łączy Jezus
Chrystus. Tych troje młodych ludzi porzuciło bezpieczną domową przestrzeń,
aby uczestniczyć w Światowych Dniach
Młodzieży. Ważna była ta obecność.
W świecie, gdzie więcej się mówi o
miłosierdziu, niż go praktykuje, młodzież usłyszała od papieża Franciszka,
co robić, aby być chrześcijaninem nie
tylko z nazwy. Konkretne papieskie
recepty zmuszały uczestników ŚDM
do przyjrzenia się swojej wierze i czasami trudnej konfrontacji z własnym
wyobrażeniem o tym, co oznacza podążanie za Chrystusem. Papież Franciszek
apelował o troskę dla uchodźców, o
otwarcie na świat, o radość, która, jak
mówił jest obowiązkiem chrześcijanina.

Aneta i Sylwester mieszkają w
Wilczy. Zanim wyruszyli do Krakowa
przez tydzień gościli pielgrzymów z
Włoch i Salwadoru. Aneta zaprosiła
do swojego domu dwóch Salwadorczyków. Goście zaskoczyli otwartością
na drugiego człowieka i troskliwością.
- Bardzo się zaprzyjaźniliśmy.
Mam dwie siostry w Wilczy i od dwóch
tygodni również dwóch braci w Salwadorze – śmieje się Aneta. - Bardzo smakowało im polskie mięso. Powtarzali,
że mogliby jeść je na okrągło. Trochę
dokuczała im zmiana stref czasowych:
jedliśmy obiad o 13, a u nich była dopiero 4 nad ranem.
Pielgrzymom bardzo podobało
się w Wilczy. Plan był bogaty: zwiedzali okolice, pły wali po Kanale
Gliwickim, przy tańcach integrowali

się z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Zameczek ”. Radością, energią i entuzjazmem zarażali
wszystkich wokół, dodając w ten
sposób siły zmęczonym wolontariuszom i księdzu proboszczowi, którzy
od dwóch lat ciężko przygotowywali
się na ŚDM.
- Ksiądz Francesco, opiekun włoskiej młodzieży, podsumowując pobyt,
powiedział, że teraz, kiedy zapytają go,
co jest stolicą Polski, odpowie: Wilcza –
opowiadają wilczanie.

W Krakowie

Od początku ŚDM towarzyszył
niepokój: czy nie będzie zamachu,
czy Brzegi sprawdzą się jako miejsce
spotkania milionów? Aneta zdecydowała się w ostatniej chwili na udział w
centralnych obchodach w Krakowie.
Namówili ją bracia z Salwadoru, powtarzali, że to może jedyna szansa w
życiu i nie może jej przegapić.
- Panika zamyka człowieka, ogranicza. Jechałam więc z myślą, że
będzie dobrze, bo po prostu nie może

być inaczej – opowiada.
Joanna z Knurowa była w Krakowie
od początku. Mieszkała u rodziny. Zaskoczył ją rozśpiewany tłum na ulicach,
wszechogarniająca radość i… bliskość.
- Mam wrażenie, że ci młodzi z
całego świata potrafili modlić się razem, być naprawdę blisko siebie. U nas,
niestety, nawet, gdy się modlimy, trzymamy dystans – opowiada Joanna.
Sylwester przyjechał dopiero w
sobotę – na czuwanie i mszę posłania.
- Pamiętam, gdy po paru godzinach dotarłem do Brzegów. Zobaczyłem ołtarz w oddali i morze skupionych pielgrzymów z lampionami w
dłoniach. Zobaczyłem żywy Kościół…
moc ŚDM… Zapamiętam ten obraz na
całe życie – opowiada Sylwester.
- Tak, to był niezwykły czas – dodaje Aneta. -Tego dnia, patrząc na
przepiękny zachód słońca w Brzegach,
pomyślałam jak wielki jest Bóg.
Papież Franciszek nie mówił o sprawach o łatwych i wygodnych. Mimo to
młodzi słuchali swojego pasterza.
- To pasterz nowego świata. Powtarzał nam, że katolik nie może zamykać
się na świat i obawiać się wszystkiego na
każdym kroku – mówi Aneta.
- Nie może być kanapowcem. Bo,
aby pójść za Chrystusem, potrzebne
są buty wyczynowe – dodaje Joanna.
ŚDM na kilka dni postawiły nasz
polski katolicyzm na głowie. A młodym, którzy są, jak lubią powtarzać
hierarchowie, przyszłością Kościoła,
pokazały, że możemy pięknie się różnić i nadal być razem.
- Mam nadzieję, że umocniona
słowami Papieża, będę miała odwagę,
mówić o swojej wierze. Że będę potrafiła
bardziej otworzyć się na ludzi i nigdy nie
będę bała się żyć – podsumowuje Aneta.
Następne Światowe Dni Młodzieży za trzy lata w Panamie. Joanna,
Aneta i Sylwester nie wyobrażają sobie, że mogłoby ich tam nie być.
Justyna Bajko
Foto: Archiwum prywatne

Pielgrzymi z Włoch i Salwadoru szybko
zintegrowali się z mieszkańcami Wilczy

Aneta (pierwsza z lewej)
z przyjaciółmi w Brzegach

Foto: Archiwum Wojciecha Wasilewskiego

Joanna (w środku)
w otoczeniu kolegów
z parafii MB
Częstochowskiej

16

Wzruszające przeżycia, ciekawe wrażenia i... medal pamiątkowy Światowych Dni Młodzieży
przywiózł z Krakowa i ŚDM knurowianin Wojciech Wasilewski
(na zdjęciu stoi czwarty od lewej),
członek zespołu Z-128, zabezpieczającego od strony medycznej
święto. Medal został nadany
przez Zarząd Fundacji Związku
Polskich Kawalerów Maltańskich.
– Serdecznie dziękuję całej ekipie
za profesjonalizm – nie kryje
uznania dla partnerów z zespołu
pan Wojciech. – Jestem dumny,
że brałem udział w Światowych
Dniach Młodzieży...
/bw/
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