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zamiast reportera
Pilchowice. O Szczepanie Twardochu, czyli...

Uwaga Czytelnicy!
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akub Szurmiej, dyrektor kanałów filmowych nc+, przyznaje
w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, że „Król” to materiał na
ciekawy serial kryminalny, jakiego
dotąd w Polsce jeszcze nie było.
Sądząc po sukcesach dotychczasowych produkcji Canal+, opowieść o świecie gangów i mafijnych
porachunków osadzona w realiach
dwudziestolecia międzywojennego
powinna spodobać się widzom.
Zanim serial pojawi się w telewizji, wciąż trwają prace nad
filmową adaptacją innej głośnej
powieści Twardocha - „Morfiny”.
Reżyserem i prawdopodobnie
odtwórcą głównej roli jest Jacek
Borcuch, zaś za produkcję odpowiadać będzie Małgorzata
Szumowska.
Dodajmy, że pod koniec 2014
roku reżyser Ewelina Marciniak
przeniosła „Morfinę” na scenę
Galerii Szyb Wilson w Katowicach. Spektakl zdobył wiele nagród i wyróżnień oraz uznanie
krytyków i publiczności.
I pomyśleć, że świat kultury
mógł być uboższy o powieści Twardocha, gdyby ten przed laty nie

wziął sobie do serca słów redaktora
„Przeglądu Lokalnego”: - Chłopcze,
reportaż polega na tym, że piszesz
prawdę. Jak chcesz zmyślać, to sobie
powieści pisz.

Niewielu wie, a i my nie pamiętaliśmy, że w 1999 roku 20-letni Szczepan był praktykantem „Przeglądu
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sobotę, 24 grudnia zasadniczo
będą obowiązywały rozkłady
ważne w Wigilię, czyli sobotnie z
wcześniejszymi zjazdami od godz.
18:00. Funkcjonowanie linii 236 będzie zawieszone. Dla kursów nocnych
są ustalone rozkłady ważne w wigilię.
Pierwszego dnia Bożego Narodzenia (25.12) autobusy będą kursować jak
w niedziele i święta. Wyjątki to linie
mające odrębne rozkłady jazdy na 25
grudnia (są wśród nich wiodące przez
Knurów: 8, 47, 58 i 194. Z kolei 710 będzie kursować wg planu na dni wolne
od pracy w centrach handlowych, omijając przystanki przy tychże centrach.
26 grudnia to także czas jazdy według planu na niedziele i święta. Wśród
wyjątków są m.in. linia 47 (kursy – jak
26 grudnia) oraz 710 (jak w dni wolne
od pracy w centrach handlowych).

W Sylwestra autobusy mają jeździć
jak w soboty, tyle że z wcześniejszymi zjazdami do baz (od około godz.
20.00). Na nocnych liniach obowiązują
rozkłady ważne w Sylwestra.
1 stycznia podróżujemy autobusami jak w niedziele i święta, choć i
tu są wyjątki: linie 8, 47 i 194 jeżdżą
według rozkładu ustalonego na Nowy
Rok, zaś 710 – zgodnie z wytycznymi
na dni wolne od pracy w centrach
handlowych.
W pozostałe okołoświąteczne dni,
czyli 23, 27, 28 29, i 30 grudnia większość autobusów kursuje jak w dni
robocze. Wśród wyjątków są m.in. 8,
58, 710 (kursują jak w dni robocze w
ferie), a także 648 (w te dni w ogóle
nie kursuje).
Szczegóły świątecznego rozkładu
na www.kzkgop.com.pl .
opr. MiNa

Sztukateria zaprasza
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Knurów

3 stycznia ruszają zapisy na wycieczkę do miasteczka Twin Pigs.
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej kieruje tę ofertę przede wszystkim do dzieci (od I klasy), które
nie korzystają z oferty zimowiska.
Wycieczka odbędzie się 25 stycznia.
Zbiórkę zaplanowano na godz. 9.00
na parkingu przy kościele MB Częstochowskiej, a powrót przewidziano
około godz. 15.00.
Pod opieką nauczycieli z knurowskich szkół dzieci będą mogły

Lokalnego” i Radia Fan. W felietonie
październikowej „Pani” („Jak nie
zostałem reporterem”) pisarz wraca
do tamtych chwil.
Radio połączone było unią personalną z „Przeglądem Lokalnym”
- ów znakomity samorządowy
tygodnik redagowali ci sami
ludzie, którzy potem zasiadali
przed radiowym mikrofonem
- wspomina pisarz. - Byłem tą
może nieco zapyziałą, ale sympatyczną redakcją niezwykle podniecony. Mieli tam newsroom jak
na filmach! W newsroomie stał
komputer, na którym na szybko pisałem serwisy na podstawie depesz
PAP-u, w pokoju obok montowałem
nagrania na minidyskach. Czasem
nawet wpuszczano mnie przed mikrofon. Moim głównym zadaniem
było jednak szlajanie się po okolicy
w poszukiwaniu tematu. Szlajać się
umiałem zawsze znakomicie i pewnego razu temat znalazłem...
Kto ciekaw kulis powstawania
tekstu, odsyłamy do „Pani”. Efekt
pracy Szczepana Twardocha można
przeczytać w naszym jubileuszowym dodatku.

Knurów

stworzyć własny komiks, uczestniczyć w seansie kina 5D, spotkać się
ze zwierzętami, poznać kulturę Indian, zobaczyć pokazy kowbojskie
i zwiedzić tajemnicze podziemie.
Koszt wycieczki to 25 zł. Prowiant we własnym zakresie (istnieje możliwość zakupienia posiłku na miejscu).
Zapisy w godz. 8.00-15.00 w
sekretariacie MOPP Knurów (al.
Lipowa 12) lub tel. 32 235 27 13.
/g/

Miejskie
Centrum
Edukacji
Z 1 stycznia 2017 roku Miejski Zespół
Jednostek Oświatowych w Knurowie
zmieni nazwę na Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie. Wszystkie pozostałe
dane pozostają bez zmian, m.in. adres,
numery telefonów, NIP, REGON, numery rachunków bankowych, adres poczty
elektronicznej i strony internetowej.
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www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Foto: Mirella Napolska
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Pilchowice
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w Pilchowicach samochód
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o zdarzenia doszło po
godzinie 8.00, w pobliżu
pilchowickiego szpitala. Fiat,
wjechawszy z ulicy Powstańców w Dworcową, nagle skręcił na przeciwległy pas i wbił
się w barierki, oddzielające
jezdnię od chodnika. Według
słów prowadzącej pojazd,
przyczyną miała być śliska
nawierzchnia. Na miejscu
pojawili się strażacy z knu-

D

rowskiej JRG PSP i pilchowickiej OSP oraz policja. Fiat
zablokował jeden pas jezdni,
toteż do czasu przyjazdu policji ruch na tym odcinku
Dworcowej odbywał się wahadłowo.
W zdarzeniu nikt nie
ucierpiał – na szczęście w
zasięgu fiata nie było innych
pojazdów ani pieszych.
MiNa
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Marcin Kujawa

Mariusz Mońka mieszkał ostatnio przy ul. Mieszka
I 11b/9. Poszukiwany jest na
podstawie listu gończego
wydanego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach (sygn.
akt IX K 333/10) za przestępstwo z art. 178a § 1 kk : Kto,
znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny
w ruchu lądowym, wodnym
lub powietrznym, podlega
grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
Marcin Kujawa poszukiwany jest na podstawie
listu gończego (sygn. akt Ds
1351/10) za przestępstwo z
art. 286 § 1 kk: Kto, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną
osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd

albo wyzyskania błędu lub
niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze
pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.
Ostatnie miejsce zamieszkania poszukiwanego
to ul. Mieszka I 11b/9.
Na podstawie listu gończego z 24 października
2012 roku Sąd Rejonowy w
Lesznie poszukuje Zbigniewa Szymanowskiego (sygn.
akt II K 903/11). Knurowianin popełnił przestępstwo
z art. 244 kk: Kto nie stosuje
się do orzeczonego przez sąd
zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów,
wstępu do ośrodków gier i
uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę
masową, przebywania w
określonych środowiskach
lub miejscach, nakazu okre-

sowego opuszczenia lokalu
zajmowanego wspólnie z
pokrzywdzonym, zakazu
kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu
zbliżania się do określonych
osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie
wykonuje zarządzenia sądu
o ogłoszeniu orzeczenia w
sposób w nim przewidziany,
podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
Ostatni znany adres
Szymanowskiego to ul. Kilińskiego 5A/12.
XXXXX XXXXX poszuk iwany jest od 2012
roku, kiedy to Sąd Rejonow y w Gliw icach w ystawił za nim list gończy
(sygn. akt III K 1743/06).
Knurowianin ścigany jest
za to samo przestępstwo,
co Ma rci n Kujawa . C o
więcej, w jego sprawie prowadzone są poszukiwania

międzynarodowe, które
nadzoruje Biuro Międzyna rodowej Współ prac y
Policji Komendy Głównej Policji. Ostatni znany
adres XXXXX to XXXX
XXXX.
Każdy, kto zna miejsce
poby tu poszuk iwanych,
powinien zawiadomić najbliższą jednostkę policji.
Za ukrywanie ich lub pomoc w ucieczce grozi kara
pozbawienia wolności do
lat 5. Policja gwarantuje
informatorom anonimowość. Wszelkie informacje
mogące przyczynić się do
ustalenia miejsca pobytu
ściganych, bądź ich zatrzymania, należy kierować pod
numery telefonu: 32 337 25
37, 32 337 25 38, 32 337 25
00, 997 lub 112, ewentualnie na adres: knurow@
gliwice.ka.policja.gov.pl.
/g/
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o zdarzenia doszło
w ubieg ł y cz wa r tek,
około godz. 10.30, na Alei
Lipowej. Na szczęście w autobusie nie było jeszcze pasażerów, a jedynie kierowca,
który w porę zauważył dym
w t ylnej części poja zdu.
Nat ychmiast zawiadomił
straż pożarną, a jednocześnie skutecznie wziął się
za przygaszanie zarzewia

D

4

pożaru. Reszt y dokona li
strażacy knurowskiej JRG
PSP – dwaj ratownicy weszli
do środka autokaru, tam rozebrali część tapicerki, która jeszcze się tliła i dogasili
pożar w zarodku. Dogaszenia wymagała też komora
silnika. Po oczekujących na
autokar uczniów przyjechał
zaś inny, sprawny pojazd.
MiNa

poniedziałkowy wieczór policjanci otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu
prowadzenia samochodu pod
wpływem alkoholu. Anonimowy świadek zauważył, że
kierowca małego mercedesa
nie może utrzymać toru jazdy.
Sprawą zajął się patrol drogówki z gliwickiej komendy.
Około godz. 20.30 załoga
radiowozu spostrzegła mercedesa A klasy na rybnickich
numerach rejestracyjnych
zaparkowanego już przy ul.
Lignozy. Obok stał wysoki
mężczyzna i dużo niższa
kobieta. Gdy policjanci zapytali mężczyznę, czy prowadził auto, usłyszeli, że przed
chwilą przyjechał wraz z żoną

W

i to ona kierowała. Policjant
zajrzał do samochodu i spostrzegł, że siedzenie kierowcy
jest maksymalnie odsunięte.
Zaproponował przeprowadzenie eksperymentu. Poprosił, aby kobieta usiadła
za kierownicą i uruchomiła
samochód. Przy tak ustawionym fotelu nie była ona w
stanie sięgnąć kierownicy, a
co dopiero pedałów.
Mężczyzna nie miał innej
możliwości, jak przyznać
się do kierowania. Badanie
stanu trzeźwości wykazało,
że 38-latek miał we krwi 2,4
promila alkoholu. Stracił już
prawo jazdy i czeka na proces
karny.

Foto: arch. Policji

Foto: Mirella Napolska
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Pacjentom na zdrowie
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o nie było proste zadanie, jeśli dodać, że część
remontów odbywała się
równolegle z przyjmowaniem
pacjentów. Dzięki cierpliwości
(nieraz wystawionej na ciężką próbę) i wyrozumiałości
mieszkańców w ciągu kilku
lat ZOZ Knurów doszlusował
do najwyższych standardów.
Przychodnia Rejonowa nr 3,
przeniesiona z mieszkań przy
Alei Piastów do wyremon-

towanych pomieszczeń przy
ul. Staszica 1, jest tego najlepszym przykładem.
Z dostępnych pomieszczeń wydzielono m.in. gabinety podstawowej opieki
zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, pokój diagnostyczno-zabiegowy, rejestrację, przestronną poczekalnię, toalety
oraz pokój socjalny. Każde
zostało gruntownie w yremontowane i dostosowane do
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potrzeb pacjentów. Całkowity koszt remontu wyniósł 465
tys. zł. 435 tys. zł pochodziło
z budżetu Powiatu Gliwickiego, resztę dołożył ZOZ
Knurów.
W piątek urocz ystego
otwarcia placówki dokonali:
starostowie gliwiccy Waldemar Dombek i Ewa Jurczyga,
prezydent Knurowa Adam
Rams i zastępca dyrektora ds.
administracyjno-technicznych ZOZ Knurów, Henryk
Hibszer.
Dyrektor ZOZ Knurów,
dr n. med. Tomasz Pitsch
przypomniał, że przychodnia
w nowym kształcie i miejscu
to także efekt starań Starostwa Powiatowego i Gminy
Knurów.
Satysfakcji z pomyślnego finału sprawy nie kryją
szczygłowiccy radni – Tomasz
Mazur, Leszek Rejkowicz i
Paweł Szkatuła. Wszyscy,
gdy pojawiła się groźba zamk nięcia dot ychczasowej

przychodni, wespół w zespół
starali się znaleźć korzystne
dla pacjentów rozwiązanie.
Do swoich racji przekonali
wielu szczygłowiczan, co potwierdziły liczne podpisy na
listach poparcia.
- Cieszę się, że wszystko
dobrze się kończy – powiedział
Przeglądowi radny Rejkowicz.
Zwolnione mieszkania
przy Alei Piastów zostaną
zasiedlone.
/g,bw/
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Odsiadka
za bestialstwo
7UXGQRQLHNU\üVDW\VIDNFML]VXURZHJRZ\URNX
MDNL]DSDGáZJáRĞQHMVSUDZLH]QĊFDQLDVLĊQDGSVHP
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NRSDQLHPRUD]FLąJQLĊFLHPLV]DUSDQLHPVP\F]ą
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Foto: Youtube.com

ogłoszenie
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owodem na bestialstwo
właściciela czworonoga
i znieczulicę gapiów jest
dw u minutowe nag ra nie
z kamer y przemysłowej.
Klatka po klatce widać, jak
Łukasz A. znęca się nad
niewielkim mieszkańcem
amstaffa z bokserem. Animuszu dodają mu piwo i
brak zdecydowanej reakcji
kolegów stojących przed
sklepem. To zaledwie dwie
minuty z dwugodzinnego
piekła, jakie pan zgotował
swojemu psu.
Kiedy pomoc w końcu
nadeszła, było za późno.
Zwierzę nie w y trzymało
„spaceru” i zmarło. Właściciel utrzymywał, że udławiło
się kością... Sam, zamiast od
razu wylądować w policyjnym areszcie, trafił do szpitala. Nieoficjalnie mówiło
się, że z powodu problemów
z psychiką.
Łukasz A. nie był wcześniej karany. W Szczygłowicach uchodził za osobę,
która nie stroni od substan-
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cji psychoaktywnych. Czy
był pod ich wpływem, gdy
katował psa? Co myślał, dręcząc zwierzę? Czy wyraził
skruchę?
Rzecznik prasowy Sądu
Okręgowego w Gliwicach,
Agata Dybek-Zdyń, nie zna
odpowiedzi na te pytania.
Z prostego powodu: oskarżony nie stawił się na rozprawę.
- Postępowanie sądu było
szybkie i skuteczne - ocenia
pani rzecznik. - Po zapoznaniu się z materiałem
dowodowym i przesłuchaniu
świadków sąd uznał Łukasza
A. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu.
Sędzia w yszedł poza
żądanie prokuratury (10
miesięcy więzienia), wymierzając knurowianinowi karę
roku pozbawienia wolności.
Oprócz tego orzekł zakaz
posiadania zwierząt do 10
lat, nawiązkę (1 tys. zł) na
rzecz Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach i obciążył
oskarżonego kosztami sądo-

wymi (570 zł).
Wyrok uprawomocnił
się 1 listopada.
Obrońcy praw zwierząt,
w tym inspektorzy z Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Zwierząt Animals
w Gliwicach, którzy złożyli
w tej bulwersującej sprawie
powiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, w końcu doczekali się
sprawiedliwości.
- Większość spraw z ustawy o ochronie zwierząt kończyła się umorzeniem albo
ograniczeniem wolności w
zawieszeniu - komentują. Z tym większą satysfakcją
przyjęliśmy ostatni wyrok.
Zmiany w podejściu sądów do podobnych spraw
dostrzega też rzecznik Dybek-Zdyń.
Pozostaje mieć nadzieję,
że surowe kary odstraszą
potencjalnych oprawców
zwierząt, i że świadkowie
nie będą przymykać oczu na
działania zwyrodnialców.
3DZHá*UDGHN
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Rondo u zbiegu ulic
Kosmonautów i Szpitalnej?
3RWU]HEDSRSUDZ\EH]SLHF]HĔVWZDQDVNU]\ĪRZDQLX
XOLF.RVPRQDXWyZL6]SLWDOQHMSU]HPDZLD]DMHJR
PRGHUQL]DFMą5DGQ\SRZLDWRZ\'DZLG5DPV
VXJHUXMHE\Z\EXGRZDüZW\PPLHMVFXURQGR7DNL
ZQLRVHN]DZDUáZLQWHUSHODFMLVNLHURZDQHMGR=DU]ąGX
3RZLDWX*OLZLFNLHJR
6WáXF]NLLZ\SDGNLQDVNU]\ĪRZDQLXXOLF6]SLWDOQHM
L.RVPRQDXWyZQLHQDOHĪąGRU]DGNRĞFL
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nterpelacja została złożona w
poniedziałek. Radny Rams przypomina, że sprawa skrzyżowania
była przezeń już wcześniej sygnalizowana i wnosi o jej ponowne przeanalizowanie.
- Podnoszony przeze mnie wcześniej problem bezpieczeństwa uczestników ruchu i uciążliwości związane
z włączaniem się do ruchu na tym
skrzyżowaniu (m.in. interpelacja z
dnia 18 marca 2016 r.) wskazują na
konieczność ponownego szczególnego
rozważenia modernizacji przedmiotowego skrzyżowania, zwłaszcza
przez wybudowanie w tym miejscu

:\EyUQRZHJR
]DU]ąGX3RZLDWRZHJR
2GG]LDáX=ZLą]NX
2FKRWQLF]\FK6WUDĪ\
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FHOHP]MD]GX
SRZLDWRZHJR
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jazd odbył się w Przyszowicach.
Obradom przysłuchiwał się komendant miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Gliwicach. Obecni też
byli przedstawiciele powiatu gliwickiego i okolicznych samorządów.
Zebrani przyjęli sprawozdanie
z działalności zarządu oddziału w
minionej kadencji, po czym wybrali
jego nowy skład i delegatów na zjazd
wojewódzki.
Po raz kolejny druhowie zaufali
dotychczasowemu prezesowi An6

ronda – argumentuje.
Jego zdaniem jest to tym bardziej zasadne, że samorząd Knurowa przymierza się do budowy
centrum przesiadkowego przy ul.
Szpitalnej (w rejonie przystanku
Foch), a w planie ma też budowę
ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż
ul. Szpitalnej w kierunku ronda
Cztery Pory Roku. Ponieważ do
realizacji tych celów konieczna jest
współpraca miasta i powiatu, uważa że to współdziałanie może mieć
jeszcze szerszy wymiar.
- Oczywistym wydaje się wykazanie szczególnej aktywności, zaan-

gażowania i maksymalnej pomocy,
które – czego należałoby oczekiwać
– doprowadzą do wspólnego zrealizowania tej interesującej i ważnej inwestycji – przekonuje Dawid Rams,
wskazując również na racje związane
z gospodarnym wydawaniem środków publicznych.
I wysuwa jeszcze jeden argument: - Należy zwrócić uwagę na
fakt, że planowana ścieżka rowerowa i związana z nią modernizacja
będzie terytorialnie przebiegać przez
skrzyżowanie ul. Szpitalnej z ul.
Kosmonautów w okolicach ważnych
powiatowych obiektów i instytucji
(powiatowe zespoły szkół, poradnia
psychologiczno-pedagogiczna).
- Celowym zatem wydaje się, aby
ta długo wyczekiwana przez mieszkańców przebudowa skrzyżowania
nastąpiła w tym samym czasie co
prace modernizacyjne projektowane
przez Miasto Knurów – kończy swoje
pismo.
Czy taki scenariusz jest realny?
Radny Rams jest dobrej myśli.
- Jestem przekonany, że jest duża
szansa na wybudowanie ronda na
skrzyżowaniu ulic Kosmonautów
i Szpitalnej – mówi w rozmowie z
Przeglądem. - Mam świadomość,
że po stronie miasta jak i powiatu
na 2017 roku nie zabezpieczono
środków w budżetach na wykonanie
projektu ronda, więc takim granicznym terminem jego realizacji byłby
2019 rok.
/bw/
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Bogusław Wilk: - Knurowianie od
lat zwracają uwagę, że skrzyżowanie ulic Kosmonautów i Szpitalnej
do bezpiecznych nie należy. Do
Pana też takie głosy dochodzą?
Dawid Rams: - Oczywiście.
Problem rzeczywiście istnieje i
wiąże się z wieloma trudnościami,
zwłaszcza w szczytowych godzinach
ruchu. Osobiście interpelowałem w
tej sprawie w marcu. W poniedziałek złożyłem kolejne wystąpienie
do Zarządu Powiatu, podnosząc
wartość przyspieszenia prac związanych z koniecznością przebudowania tego skrzyżowania.
- Są na to szanse?
- Uważam, że współpraca powiatu z samorządem Knurowa
przebiega dobrze. Zaowocowała
m.in. decyzją o modernizacji ul.
1 Maja. Jestem przekonany, że
jest duża szansa na wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic
Kosmonautów i Szpitalnej. Mam
świadomość, że po stronie miasta
jak i powiatu na 2017 r. nie zabezpieczono środków w budżetach na
wykonanie projektu ronda, więc
takim granicznym terminem jego
realizacji byłby 2019 r.
- Problem trwa dość długo,
dlaczego właśnie teraz miałby
zostać rozwiązany?
- W swoim wystąpieniu zwracam uwagę na nowy ważny element,
który może przesądzić o sukcesie.
Chodzi o wyraźny zbieg wspólnych
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'UXKRZLHZ\EUDOL]DU]ċG
drzejowi Frejno. W skład nowego
zarządu weszli też: wiceprezesi Piotr
Faliński, Bernard Wilczek, Tadeusz
Mamok i Józef Glagla, sekretarz
Tomasz Gajda oraz skarbnik Czesław Kozak. Delegatami na Zjazd
Wojewódzki OSP zostali: Andrzej
Frejno, Bernard Wilczek, Tadeusz
Mamok i Czesław Kozak.
Mocą jednej z przyjętych uchwał
tytuł Prezesa Honorowego Zarządu
Powiatowego Związku OSP RP w
Gliwicach otrzymał druh Alfred
Kubicki, długoletni, zaangażowany
w działalność związku, strażak
ochotniczy z gminy Gierałtowice.

interesów powiatu i miasta, które
- niezależnie od planów powiatu chce wybudować centrum przesiadkowe oraz ścieżkę rowerową wzdłuż
ul. Szpitalnej. Zatem celowym i
gospodarnym wydaje się, aby wyczekiwane przez mieszkańców Knurowa działania Powiatu Gliwickiego
związane z tym skrzyżowaniem
nastąpiły w tym samym czasie, co
prace modernizacyjne projektowane
przez miasto. Wspólnie łatwiej to
zrobić - szkoda byłoby nie skorzystać
z tej szansy.
- Wspomniał Pan o modernizacji ul. 1 Maja. Pan zabiegał o tę
inwestycję na początku kadencji,
już w styczniu 2015 roku. Jak się
okazuje, budżet Powiatu Gliwickiego na rok 2017 przewiduje
rozbudowę drogi 1 Maja...
- Modernizacja ul. 1 Maja zajmuje radnych powiatowych od dawna. Ważnym momentem był wspólny głos wszystkich, pochodzących z
Knurowa, radnych powiatowych,
jaki wyraziliśmy w interpelacji nr
47 z czerwca 2015 r.
- Ale wówczas nie było jeszcze
pewne czy inwestycja będzie zrealizowana.
- To prawda - budżet powiatu nie udźwignąłby ciężaru tego
zadania, gdyby nie wsparcie ze
środków budżetu państwa (w ramach Programu Przebudowy Drók
Lokalnych) i partycypacja Knurowa. Dzięki tej współpracy długo
oczekiwana inwestycja na ul. 1
Maja będzie zrealizowana w przyszłym roku. Oczywiście bardzo się
cieszę, a jeszcze większą satysfakcję
odczuję, gdy sprawa znajdzie swój
oczekiwany finał...

1D WHU HQLH SRZLDWX JOLZLFNLHJR
G]LDáDMHGQRVWHN263]NWyU\FK
 QDOHĪ\ GR .UDMRZHJR 6\VWHPX
5DWRZQLF]R*DĞQLF]HJR 6NXSLDMą
RQHF]áRQNyZ PĊĪF]\]Q
LNRELHW RUD]F]áRQNyZKRQR
URZ\FKLZVSLHUDMąF\FK

ůĂWƌǌĞŐůČĚƵ
3LRWU'XGáRSUH]HV=DU]ąGX0LHMVNLHJR=ZLą]NX263Z.QXURZLH2FKRWQLF]H6WUDĪH3RĪDUQH
Z.QXURZLHL6]F]\JáRZLFDFKJRGQLHNRQW\QXXMąWUDG\FMH]DSRF]ąWNRZDQHSU]HV]áRODWWHPX
&]\QLąWRMHGQDNQDPLDUĊZVSyáF]HVQ\FKF]DVyZJG\ĪPDMąNXWHPXRGSRZLHGQLVSU]ĊWLNZD
OLILNDFMH
3U]\ F]\P ZDUWR QDGPLHQLü ĪH G]LDáDOQRĞü VWUDĪDNyZRFKRWQLNyZ QLH RJUDQLF]D VLĊ GR DNFML
UDWXQNRZ\FK'UXKRZLHSRGQRV]ąVZRMHXPLHMĊWQRĞFLXF]HVWQLF]ąFZüZLF]HQLDFKLV]NROHQLDFK
3URZDG]ąG]LDáDQLDSUHZHQF\MQHLHGXNDF\MQH3URPXMąWHĪPDFLHU]\VWHMHGQRVWNLLZáąF]DMąVLĊ
ZUR]PDLWHSU]HGVLĊZ]LĊFLDZDĪQHGODORNDOQHMVSRáHF]QRĞFL
:DUWRSRGNUHĞOLüĪHWDLVWRWQDVSRáHF]QLHG]LDáDOQRĞüRGE\ZDVLĊSU]\GXĪ\PZVSDUFLXVDPR
U]ąGX7\ONRZPLQLRQ\PSLĊFLROHFLX]EXGĪHWX.QXURZDQDGRSRVDĪHQLHMHGQRVWHNSU]H]QDF]RQR
RNRáR Syá PLOLRQD ]áRW\FK 6]F]HJyOQLH GRELWQ\P Z\UD]HP WHM GEDáRĞFL R EH]SLHF]HĔVWZR MHVW SR]\VNDQLH QRZHJR
ZR]XERMRZHJR0HUFHGHVD$WHJRQDU]HF]263.QXUyZ-HJRZDUWRĞüZUD]]]DPRQWRZDQ\PVSU]ĊWHPSU]HNUDF]D
PLOLRQ]áRW\FK
%H]SLHF]HĔVWZRPLHV]NDĔFyZPXVLE\üLMHVWWUDNWRZDQHSULRU\WHWRZR±FRGRWHJRQLHPDZąWSOLZRĞFL6WUDĪDF\
GDMąWHPXGRZyGFRG]LHQQąRILDUQąVáXĪEą
1RWEZ

/sisp, bw/

Przegląd Lokalny Nr 51 (1240) 22 grudnia 2016 roku

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

Z kart historii Knurowa. Sacrum w muzyce organowej

2UJDQLVWD²GREU\PDWHULDã
na ojca... chrzestnego
.DĪG\JRVSRGDU]]RERZLą]DQ\E\áGRVWDUF]DüPXFKOHELIXUĊGU]HZD
DSR]DW\PSáDFLüSRJURV]H7U]\ZLHNLWHPXNQXURZVF\RUJDQLĞFLQLH
PLHOLVLĊĨOH$OHWHĪQDWR]DVáXJLZDOL
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ieśni kościelne powstały w
wyniku śpiewania pacierza.
Od początku towarzyszyły im
organy.
Na przełomie XV/XVI w. organista – będący równocześnie
nauczycielem - miał szczególnie
wysoką pozycję w śląskich osadach
wiejskich. Dawni organiści musieli
posiadać wykształcenie przynajmniej w zakresie podstawowym.
Potrafili więc czytać i pisać, znali
nuty, zasady muzyki, śpiewu, gry na
organach. Często bywali proszeni o
pełnienie funkcji ojca chrzestnego
albo świadka ślubu, a nawet pisarza
parafialnego-kancelisty.

&ƵƌĂĚƌǌĞǁĂŵƵƐŝĂųĂďǇđ

W protokołach z wizytacji kościelnej, starannie opracowanej
przez ks. Alojzego Koziełka, znamy
nazwiska knurowskich organistów.
Już w 1679 roku w protokole powizytacyjnym znajduje się informacja
na temat pierwszego organisty –
Wacława Skowronka, będącego
równocześnie nauczycielem. Knurowski kościół pod wezwaniem
św. Wawrzyńca z 1599 roku był już
wtedy kościołem filialnym gierałtowickiej świątyni pod wezwaniem św.
Katarzyny Aleksandryjskiej. Tenże
organista Skowronek otrzymywał
od gospodarzy po 2 grosze, zaś od
zagrodników po 1 groszu. Każdy
knurowski gospodarz zobowiązany
był dostarczyć mu jeden bochenek
chleba i furę drzewa.
Jego następcą był Baltazar Płonka, wymieniony w protokole z wizytacji kościelnej w 1688 roku. Żona
B. Płonki – Zuzanna - wymieniona

=ELyUPRGOLWZLSLHĞQLSWÄĝZ$QWRQLPyGOVLĊ]DQDPL´
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została kilkakrotnie jako matka
chrzestna dzieci knurowskich gospodarzy.
W latach 1733-1756 kilkakrotnie
jest mowa o organiście-nauczycielu
Marcinie Rojowiczu. Ks. A. Koziełek w swojej monografii pisze, że
w 1770 roku organistą był Szymon
Lonczyk, zaś w 1791 roku – Tomasz
Opolski, w 1819 roku – Franciszek
Chmielius (jest też zlatynizowana
forma – Chmiel). Leopold Waluszek
był knurowskim organistą w latach
1837 – 1859, a Gerwazy Pampuch
w okresie 1859 – 1866. W kolejnych
latach (1866-1871) – Wilhelm Wenzel, zaś przez ponad 40 lat Paweł
Jarząbek (1871-1912).
W 1912 roku władze świeckie w

porozumieniu z instytucją kościelną podjęły decyzję o oddzieleniu
urzędu nauczyciela od organisty.
W okresie, kiedy proboszczem w
Gierałtowicach i Knurowie był ks.
Jan Kalus – jak pisze ks. A. Koziełek
– „organista jest popierany przez
proboszcza i dwór”.
Po wskrzeszeniu parafii knurowskiej (1916 rok), kiedy proboszczem
został ks. Jan Gladisch, decyzją
władz pruskich, w czasie I wojny
światowej (1917 rok) piszczałki organowe zostały wymontowane na cele
wojenne za cenę 155 marek. Wtedy
organistą był Franciszek Klehr, będący równocześnie kościelnym, a
przez jakiś czas – Hertig.
Po objęciu funkcji proboszcza

przez ks. A. Koziełka (od 31 maja
1928 roku) organistą w tymczasowym kościele pod wezwaniem św.
Wawrzyńca był rodowity knurowianin – Joachim Wawrzynek, będący
równocześnie nauczycielem, zaś od
1929 roku – Alfred Długaj. To właśnie Długaj założył chór kościelny,
który trwale wpisał się w popularyzowanie muzyki kościelnej w latach
30. ubiegłego wieku.
Od początku ziemia knurowska
była świadoma, że skuteczne duszpasterstwo wespół z budowaną poprawnie wspólnotą parafialną, która
aktywnie uczestniczy w liturgii to
również wielka zasługa organisty.
W Seminarium Nauczycielskim
w Pilchowicach w XIX–wiecznych
czasach przywiązywano dużą wagę
do muzyki organowej. To tu pobierał
nauki Karol Hoppe – autor chorału,
czyli zbioru akompaniamentu do
modlitewnika „Droga do nieba”, autorstwa ks. Ludwika Skowronka. Ks.
Skowronek urodził się w Czuchowie
(dziś gmina Czerwionka-Leszczyny).
Elementarną edukację pobierał w
swej rodzinnej wsi, później zaś w
Gliwicach. Początkowo studiował
prawo, później teologię we Wrocławiu i Ratyzbonie.
Postać ks. Ludwika Skowronka
na Śląsku znana jest przede wszystkim z opracowania „Drogi do nieba.

Książka parafialna do nabożeństwa
dla katolików każdego stanu i wieku”. Wydawcą „Drogi do nieba”
była drukarnia Reinharda Meyera
w Raciborzu. Władze kościelne
mianowały ks. Ludwika Skowronka
radcą duchowym, zaś w 1923 roku
otrzymał godność papieskiego prałata domowego.

Fisharmonia
ǁ<ƌǇǁĂųĚǌŝĞ

Warto również przypomnieć
kilka informacji związanych z muzyką liturgiczną w obecnym kościele
parafialnym pod wezwaniem św.
Antoniego Padewskiego w Krywałdzie. W ówczesnej kaplicy fabrycznej
w latach 1921-1977 organista grał na
fisharmonii – klawiszowym instrumencie muzycznym z grupy idiofonów. Powietrze kierowane było do
stroików kanałami za pomocą uruchamianego ręcznie drążka, którym
musiała z góry na dół poruszać druga
osoba. Później dokonano zakupu
organów elektronicznych (model
B-2 z 1977 roku). Od 2006 roku w
krywałdzkim parafialnym kościele
znajdują się organy Ahlborn.
Na przestrzeni 95 lat organistami
w Krywałdzie byli: Michał Bismor,
Edward Funk, Maria Wojcieszczyk, Alojzy Szendzielorz, obecnie
– Tomasz Szady. Od zawsze muzyka
organowa i towarzyszący jej śpiew
zgromadzonych w nabożeństwach liturgicznych był ważnym elementem
łączącym wiernych zgromadzonych
w kościele z celebrowaną liturgią.
Obecnym problemom muzyki
organowej oraz organistów poświęcony był II Kongres Muzyki
Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej, który odbył się w dniach 13-15
listopada 2015 roku w Katowicach. II
Kongres przyczynił się do ukazania
bogactwa muzyki w liturgii i dał
szansę duchowego rozwoju dla jej
uczestników.
0DULD*U]HOHZVND

reklama

ogłoszenie

informacja własna
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M

irella Napolska: - Często
jesteśmy tak zabiegani,
że coraz trudniej znaleźć
nam czas na głębszą refleksję. Z
kolei hipermarkety już od listopada
przypominają nam o nadchodzącej
Gwiazdce, skłaniając do zakupowego szaleństwa. Czy jeszcze pamiętamy, czym powinno być Boże
Narodzenie? Czy istota sprawy nie
ginie gdzieś pod nawałem komercji? Czy świąteczny obyczaj nie staje
się pusty?
Ks. Grzegorz Kusze, proboszcz
parafii Najświętszej Maryi Panny
Królowej Świata w Knurowie-Szczygłowicach: - Chyba nie jest tak źle.
Z moich rozmów z ludźmi wynika,
że wiemy, jak świętować Boże Narodzenie i co tak naprawdę świętujemy.
Cóż, komercja kieruje się swoimi
zasadami. To jest trudne, że bombki
w sklepach pojawiają tuż po Wszystkich Świętych, ale jak chrześcijanin
wie, o co chodzi, nie będzie mu to
przeszkadzało, bo ma świadomość, że
takie są prawa rynku. Moi parafianie
przygotowują się do tego świętowania
rodzinnie, wyjeżdżając czy przyjmując bliskich u siebie.
- Czy współczesny katolik zdaje
sobie sprawę, jakim przełomem
było wcielenie Jezusa?
- Myślę, że tak. Chociażby sama
obecność na pasterce jest oznaką
świadomości, że dzieje się coś wyjątkowego – skoro chcemy w nocy pójść
do kościoła.
- I nie jest to tylko kolejny
obyczaj?
informacja własna
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- Obyczajowość związana ze
świętami też jest ważna, kształtuje
naszą kulturę. Natomiast fundamentem tej obyczajowości jest prawda
wiary o tym, że Syn Boży stał się
człowiekiem.
- Z czego powinniśmy sobie
zdawać sprawę, chcąc dobrze przeżyć Boże Narodzenie?
- Cały Adwent skłania nas do
tego, by iść w głąb. Te wszystkie dobre chęci, modlitwy, postanowienia,
które są dla nas ważne, mają nam
pokazać, że nie idziemy w kierunku
posiadania, ale w kierunku bycia z
Panem Bogiem, umocnienia relacji z
Nim. W tym roku Adwent, trwający
wyjątkowo długo, tym bardziej uczy
nas cierpliwości w oczekiwaniu na
przyjście Tego, który, jak wierzymy,
przyjdzie po raz drugi. Cały ten czas
podprowadza nas do powtórnego
przyjścia Jezusa, ale równocześnie
ostatnia część Adwentu przypomina
nam Jego pierwsze przyjście w ciele.
Adwent jest dobrą szkołą świętowania Bożego Narodzenia.
- Co zrobić, żeby te nauki przekładały się na życie? Aby po tych
kilku dniach świętowania coś przetrwało?
- Czasami to jest problem. Co zrobić? Niesamowicie ważne jest słuchanie Słowa Bożego w czasie Adwentu.
Przez cztery kolejne niedziele Kościół
prowadzi nas do coraz mocniejszego,
głębokiego przeżywania prawdy wcielenia. Rozpoczęło się od wezwania do
nawrócenia, w II niedzielę Adwentu
mamy tego niesamowitego Jana

Chrzciciela, który nam pokazuje:
bądź wierny swojemu przekonaniu,
temu, co Bóg wypisał w twoim sercu.
Tydzień później, aby nas podnieść
na duchu i dodać nam wytrwałości,
Kościół mówi: radujcie się, bo Pan
jest blisko. Z kolei w IV niedzielę
widzimy świętego Józefa, który choć
jest zaskoczony całą sytuacją, związaną ze stanem błogosławionym
swojej Oblubienicy, bierze Maryję
do siebie. W ten sposób Kościół nas
zachęca: weźcie Maryję do siebie, bo
Ona zawsze jest z Jezusem. Jeśli przez
cały czas Adwentu słuchamy Słowa
Bożego, to Słowo ukierunkowuje nas
na prawdę będącą istotą świętowania
Bożego Narodzenia. Wielu ludzi rozumie, że właściwym kierunkiem jest
pogłębione słuchanie i rozważanie
Bożego Słowa.
- A jak wiele osób widzi w Marii,
Józefie, Jezusie – postacie z krwi i
kości? Bo czasem infantylizujemy
sobie obraz Bożego Narodzenia,
sprowadzamy do szopki.
- Wiemy nawet, gdzie jest źródło
takiego podejścia do sprawy. Św.
Franciszek przygotowując pierwszą
szopkę chciał, byśmy potrafili sobie
wyobrazić, jak to mogło być. Jednak
nie chodzi przecież o to, że tak właśnie było. Generalnie Pismo Święte
mówi nam o konkretnych osobach.
Wierzymy, że Jezus realnie przyszedł

na świat, z realnej kobiety, a realny
mężczyzna był jego opiekunem. W
naszej wierze ta realność jest niesamowicie ważna.
- Początki Świętej Rodziny były
dość trudne. Przecież brzemienna
Maria zapewne początkowo liczyła
się z samotnym macierzyństwem.
Nie wiedziała, jak się zachowa Józef, czy ją przyjmie. On z kolei też
był pełen obaw.
- Tak, w ostatnią niedzielę Adwentu słyszeliśmy o Józefie, że był
to człowiek, który się mocno zmagał
z tym, co się stało. Ale światło łaski
Bożej, które dotknęło go, jak piszą
ewangeliści, w czasie snu, dało mu
bardzo jasne i czytelne przekonanie,
że rzeczywiście jego miejsce jest przy
Maryi. Może do końca tego nie rozumiał, tak jak Maryja nie wszystko rozumiała. I tu jest właśnie ten element
zaufania Panu Bogu, którego nam
czasami brakuje. Powinniśmy ufać
Bogu w tym, co dla nas jest trudne i
niezrozumiałe. Maryja i Józef uczą
nas takiej postawy.
- W historii Bożego Narodzenia
jest też jakaś podpowiedź do naszej
postawy wobec aktualnych wydarzeń, choćby do sprawy uchodźców.
- Cóż, Maryi i Józefa nie przyjęto... Te święta mają nas uczyć tego, że
drugi człowiek to współczesny Chrystus. Że Jezus jest obecny w naszym

bliźnim. Myślę sobie, że dobrą tradycją, która pewnie nam wszystkim
towarzyszy, jest puste miejsce przy
stole wigilijnym. Dobrze by było, by
to nie był tylko obyczaj. Żeby to rzeczywiście było miejsce, które – jeśli
ktoś zapuka – zostanie zajęte. Warto
zapytać samych siebie, czy jesteśmy
na to gotowi.
- A w kontekście tych wydarzeń
w naszym kraju, tych z ostatnich
miesięcy, dni, jak ksiądz sądzi –
czy czas Bożego Narodzenia może
przełamać wzajemne niechęci, które dzielą przyjaciół, rodziny?
- Na pewno to, co się dzieje, to
niedobra sprawa. Ale jestem człowiekiem wierzącym, dlatego wierzę
w mądrość ludzi i w moc Pana Boga,
którą – jeśli będziemy chcieli – wykorzystamy dobrze. Osobiście ufam, że
święta przyczynią się do pojednania.
Że ten opłatek w ręku nie będzie
pustym gestem, ale rzeczywistym
znakiem pokoju serc.
- A czego życzy Ksiądz mieszkańcom Knurowa i okolicznych
miejscowości?
- Przede wszystkim – zaufania
na wzór Maryi i Józefa. Wiary w to,
że nawet jeśli nie do końca wszystko
rozumiemy, a zaufamy Panu Bogu, to
tak naprawdę zwyciężymy.
Rozmawiała Mirella Napolska

Knurów

Przy wigilijnym stole
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W

rozświetlonej choinkowymi
lampkami sali „Lokatorka”
seniorzy zasiedli do wspólnego
stołu, aby razem świętować najpiękniejszy czas w roku.
Gości przywitał Józef Żuber,
prezes klubu.
- Dziękuję wam za waszą obecność - mówił prezes. - Cieszę się, że

znowu możemy być tutaj wszyscy
razem.
Seniorów „po kolędzie” odwiedził ksiądz Krzysztof Tabath,
proboszcz parafii Matki Bożej
Częstochowskiej w Knurowie. We
wzruszającym spotkaniu uczestniczył również prezydent Adam
Rams oraz wicestarosta Ewa Jur-

czyga. Aby tradycji stało się zadość
- były także prezenty. Słodkości
rozdał seniorom Eugeniusz Jurczyga, prezes LWSM. Seniorzy
odwdzięczyli się piosenką.
7HNVWLIRWR-XVW\QD%DMNR

Więcej zdjęć na
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Knurów 2014-2016

Dla Przeglądu
Adam Rams, prezydent Knurowa: – Upływające w bieżącym roku pierwsze 2
lata kadencji samorządowej 2014–2018 są okazją do wstępnych podsumowań
tego, co Gmina Knurów do tej pory zrealizowała i co ma jeszcze w planie.
Warto podkreślić, że podejmowane działania są wynikiem konsekwentnie
wdrażanej polityki rozwojowej miasta, co przekłada się na fakt, że miasto
nasze z roku na rok pięknieje.
Przed nami jest jeszcze wiele spraw i problemów do załatwienia. Będziemy
w tym konsekwentni. Mamy ambitny plan i zrobimy wszytko, aby go
zrealizować. Myślę, że wiele ludzi dostrzega, że Knurów staje się coraz bardziej
nowoczesny, atrakcyjny, przyjazny dla mieszkańców i gości. To zasługa wielu
osób, firm i instytucji. Dobra sytuacja finansowa oraz przygotowane plany
i zamierzenia pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Przegląd na półmetku kadencji

Knurów dba o tradycje,
Knurów dąży do nowoczesności

N

iczym z bicza strzelił, przemknęła nam połowa samorządowej kadencji 2014–2018.
Dwa lata to niewiele, a zarazem dość,
by coś zmienić – tak w życiu każdego
z nas, jak i w skali całego miasta.
Spojrzeliśmy na Knurów przez pryzmat naszych łamów. Wybraliśmy to,
co – naszym zdaniem – w minionych
dwóch latach najważniejsze: inwestycje i wydarzenia, które godne są
ponownego dostrzeżenia, docenienia, a zapewne i zapamiętania.
Przypomnieliśmy w znacznej mierze
te, które mają związek z działalnością
publiczną samorządu miasta, są rezultatem decyzji jego władz, głównie
w oparciu o budżet Knurowa.
Które z nich zapadną w pamięć na
dłużej? Czas pokaże, przecież biegnie
tak szybko...
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K

nurów się zmienia i rozwija. To z pewnością efekt wielu inwestycji, na które rok w rok
samorząd przeznacza znaczące kwoty. Zarówno z budżetu miasta, jak i dofinansowania, pozyskiwanego ze źródeł zewnętrznych (m.in. funduszy Unii Europejskiej
i ze środków państwa).
Efekty wielomilionowych nakładów widać gołym okiem. Po uporządkowaniu gospodarki
ściekowej (kosztem prawie 140 mln zł) rozpoczęto działania zmierzające do rewitalizacji najstarszej
części miasta. Na ponad 100 budynkach wymieniono dachy, rozpoczęto termomodernizację
pierwszych familoków, a zmiany obejmą też przestrzeń publiczną.

Knurów 2014-2016

Równolegle z troską o najstarsze zasoby mieszkaniowe miasto promuje nowe budownictwo
mieszkaniowe. Stwarza warunki do wznoszenia domów w ramach budownictwa indywidualnego
i społecznego. Efekt: nowe bloki MTBS przy ul. Batorego i rozwijające się osiedle Cztery Pory
Roku. Niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu miasta odgrywa sieć komunikacyjna – drogi,
chodniki i parkingi. Wyrazem dbałości samorządu w tym względzie są liczne inwestycje. W minionych dwóch latach gruntownej przebudowie poddano dwie bardzo ważne arterie – ulice
Koziełka i Wolności. Zdecydowanie lepiej i ładniej wyglądają uliczki na osiedlu Fińskie Domki.
Dzięki budowie ronda na bezpieczeństwie zyskało skrzyżowanie ulic Szpitalnej i 26 Stycznia.

Ulica Koziełka po nowemu
Miastu zależało, by przywrócić dawny blask ul.
Koziełka – jednemu z najważniejszych historycznie komunikacyjnych traktów Knurowa. I dopięło
swego. W 2014 roku zrealizowano pierwszą część
przedsięwzięcia – od ul. Dworcowej do posesji nr
99. W 2015 roku wykonano drugi odcinek, liczący
650 metrów – od posesji nr 99 do skrzyżowania z ulicami Jęczmienną i Akacjową („przy okazji” przebudowano i to skrzyżowanie). W 2017
r. planuje się przebudowę łącznika ul. Koziełka
z ul. Wolności i Jęczmienną.
Droga została poszerzona. Zamiast dziur i wertepów pojawił się równiutki asfalt. Wzdłuż jednej
strony ułożono chodnik. Ulicę oświetlają nowe,
lepsze i energooszczędne lampy zamontowane
na stalowych słupach. Tego nie widać (efekt robót skrywa ziemia), ale doprowadzono do porządku
sieć kanalizacyjną.
Pomyślano też o polepszeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przejścia dla pieszych
zostały oznakowane. Dwa z nich to tzw. przejścia wyniesione (przypominają szerokie progi zwalniające)
służące uspokojeniu ruchu. Inwestycja została zrealizowana przy finansowym wsparciu Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (2,6 mln zł dotacji przy całościowym koszcie sięgającym 4 mln zł).

Stary Knurów młodnieje
W ostatnich latach na obszarze Starego Knurowa uporządkowano gospodarkę wodno-kanalizacyjną
oraz wymieniono ponad 100 dachów w budynkach mieszkalnych (kosztem około 50 mln zł). Kolejnym krokiem będzie realizacja planów i zamierzeń związanych z rewitalizacją przestrzeni publicznej
i zasobów mieszkaniowych.

Nowe bloki przy Batorego

24 rodziny wprowadziły się do nowych mieszkań w bloku przy ul. Batorego w Knurowie,
wzniesionym przez spółkę Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Również i przy tej inwestycji nie sposób pominąć udziału miasta, które wsparło MTBS
kilkumilionową pożyczką.
W przeciągu dwóch lat przy ul. Batorego MTBS zbudowało dwa bliźniacze budynki.
Pierwszy został oddany do użytku w grudniu 2014 roku. W obydwu mieszczą się po
24 mieszkania dwu- i trzypokojowe o metrażach od 52 do 65 m2. Zostały zaprojektowane w technologii tradycyjnej. Składają się z czterech kondygnacji nadziemnych.
Charakteryzuje je prosta i funkcjonalna architektura.
Także i w tym przypadku sporym atutem osiedla jest jego lokalizacja. W centrum
miasta (z wszystkim tego zaletami – komunikacją, instytucjami, szkołami), a zarazem
blisko autostrad A1 i A4.

Osiedle Cztery Pory Roku
Miasto konsekwentnie stara się udostępniać nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową.
Dzięki prywatnym inwestorom i deweloperom na miejscu nieużytków wyrosło nowe
osiedle. Cztery Pory Roku tworzą budynki wielorodzinne i 164 domy w zabudowie
szeregowej.
Jedną z zalet osiedla jest jego lokalizacja: blisko placówek oświatowych i handlowych
oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych, a zarazem niedaleko trasy Rybnik – Gliwice
i autostrady A4.
Nakład finansowy inwestycji ze środków budżetu Knurowa sięgnął 11,5 mln zł (uzbrojenie terenu, drogi, zieleń).

Odnowionymi drogami między Fińskimi Domkami
Za sprawą gminy wypiękniały uliczki na osiedlu Fińskie Domki. W ciągu dwóch lat gruntownej przebudowy doczekały się ulice: Wieniawskiego, Szymanowskiego, Chopina i Paderewskiego.
Dziury, wertepy i połamane kostki poszły w zapomnienie. Na wszystkich drogach wykonano nową
nawierzchnię jezdni, chodniki z kostki brukowej, zjazdy, odwodnienie ulic.
Miasto zastrzegło sobie 5-letnie okresy gwarancyjne ze strony wykonawców na materiały i robociznę.

II
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Knurów 2014-2016

B

ezpieczeństwo jest priorytetem – samorządowcy od lat to powtarzają. Ale na słowach
nie poprzestają. Jego poprawie służą inwestycje w jakość dróg, wspieranie formacji
mundurowych – Policji, Straży Miejskiej i straży pożarnej – i współuczestnictwo w kampaniach społecznych (np. edukacyjnych, promujących właściwe zachowanie, ostrzegających).
Duże powody do zadowolenia mają strażacy-ochotnicy OSP Knurów, którzy od niedawna
mogą się pochwalić nowoczesnym wozem bojowym Mercedes Atego, zakupionym ze środków budżetu miasta.

Wiele uwagi poświęca się zdrowiu. Miasto wspomaga służbę zdrowia na różne sposoby:
stosując ulgi podatkowe (szpital), udostępniając budynki miejskie (nowa przychodnia przy
ul. Staszica), współorganizując akcje edukacyjne. Także zasilając finansowo, jak w przypadku
przychodni przy ul. Kazimierza Wielkiego, której budynek został zmodernizowany dzięki
współpracy samorządów miasta i powiatu.
Zmierzając ku nowoczesności, samorząd nie zapomina o tradycji i przeszłości. Stąd troska
o miejsca i obiekty, które tworzą historię Knurowa.

Już się kręci
Zdecydowanie bezpieczniej zrobiło się na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i 26 Stycznia. Późną wiosną
dotychczasową krzyżówkę zastąpiło rondo.
To obiekt jednopasmowy, czterowlotowy,
z wyodrębnionym pasem dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Szpitalnej (jadąc od Gliwic)
w projektowaną drogę do terenów Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ma 40 metrów
średnicy zewnętrznej.
W ramach inwestycji wykonano też nową jezdnię i ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego
z podbudową, chodnik z szarej kostki oraz kanalizację deszczową. Rondo zostało odpowiednio
oznakowane i oświetlone. Uchwałą Rady Miasta
nowe rondo otrzymało nazwę: Cztery Pory Roku.
W przyszłym roku miasto planuje wybudować
900-metrową drogę jako dojazdu od ronda do
terenów KSSE.

Ksiądz Koziełek uczczony

Odnowiony Urząd Miasta

Filantrop, budowniczy kościoła, autor
pierwszej historycznej monografii Knurowa
i jego okolic... Nazwisko zasłużonego proboszcza, ks. Alojzego Koziełka, znają chyba
wszyscy knurowianie – od 1990 roku jest
patronem najstarszej ulicy w mieście. 22 listopada 2015 roku, w 66. rocznicę śmierci,
na miejscu wiecznego spoczynku wybitnego knurowianina stanął nowy nagrobek
z czarnego marmuru. Powstał dzięki wspólnym działaniom miasta i parafii Matki Bożej
Częstochowskiej.
Czę
chowskiej. W grobowcu
obo
Ko
Koziełków spoczywa ciało proboszcza, jego
brata Jana – również księdza – oraz siostry, Klary. Wszyscy byli mocno związani
z Knurowem. Miejsce wiecznego spoczynku znajduje się na cmentarzu przy
ul. 1 Maja, w części administrowanej przez parafię p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.

Gmach Urzędu Miasta
przy ul. Ogana to ostatni
budynek użyteczności
publicznej, który – po
przeszło 20 latach użytkowania – poddano
modernizacji.
Inwestycję przeprowadzono uwzględniając
potrzeby klientów magistratu, m.in. poprzez
wdrożenie rozwiązań
– lokalowych i organizacyjnych – ułatwiających
załatwianie spraw.

Wolności uwalnia się od dziur

Mercedes w służbie OSP

W połowie roku rozpoczęła się przebudowa ulicy Wolności. Inwestycja została
podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego odnowie został poddany
odcinek od ul. 1 Maja do budynku nr 53. Wykonano nową nawierzchnię jezdni
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. Przebudowa obejmie dalszą część
drogi do skrzyżowania z ulicą Jęczmienną.

We wrześniu druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Knurowie przejęli wart niemal 800 tys. zł nowy wóz
bojowy. Zakup został sfinansowany z budżetu miasta. Wartość pojazdu wraz z zamontowanym sprzętem
przekroczyła milion złotych.
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Krąg na nowo

Zakończył się długo wyczekiwany przez pacjentów remont Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego. To dobry przykład współdziałania
samorządów – inwestycja została przeprowadzona dzięki współpracy Gminy
Knurów i Powiatu Gliwickiego.
Dzięki przebudowie budynek przychodni spełnia wyśrubowane standardy,
narzucone przepisami. Zmiany na dobre zauważają i odczuwają pracownicy
oraz pacjenci. Na I piętrze zwraca uwagę nowoczesna i kolorowa Pracownia
Fizjoterapii dla Dzieci. W miejscu byłej pracowni RTG urządzono poradnie: okulistyczną, położniczo-ginekologiczną i urologiczną oraz pracownię USG. Parter
zajmują poradnie: POZ dla dorosłych i dzieci, otolaryngologiczna, dermatologiczna, gabinet pielęgniarki i położnej ZOZ oraz rejestracja. W odnowionych
pomieszczeniach na poziomie piwnicznym znajduje się siedziba Knurowskiego
Stowarzyszenia Diabetyków. Z myślą o pacjentach niepełnosprawnych do
przychodni dobudowano szyb z windą.
Zmiany na lepsze również w Szczygłowicach

Tut
Tutejsza
Tutejs
Przychodnia Rejonowa
Rej
nr 3 zmienił
zmieniła adres.
dre Od 19 grudnia
dnia leka
lekarze
zaczęli przyjmować pacjentów w nowych gabinetach.
Mieszkania przy Alei Piastów, zaadaptowane na potrzeby przychodni, przestały
spełniać wyśrubowane normy Ministerstwa Zdrowia. Dzięki przychylności Gminy
udało się znaleźć dla placówki nową lokalizację – parter bloku przy ul. Staszica 1.
Z dostępnych pomieszczeń wydzielono m.in. gabinety podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
i dorosłych, pokój diagnostyczno-zabiegowy, rejestrację, przestronną poczekalnię, toalety oraz pokój
socjalny. Każde zostało gruntownie
wyremontowane i dostosowane
do potrzeb przychodni.
Placówka ma odrębne wejście
z ulicy. Niepełnosprawni pacjenci
mogą skorzystać z podnośnika,
aby bez problemu dostać się do
gabinetów na wysokim parterze.
IV

Dzięki ponadmilionowemu dofinansowaniu ze środków unijnych gruntownej przemianie uległ skwer między
ulicami Ogana i 1 Maja. Z pewnością uwadze wielu knurowian nie umknęło, że po dwóch dekadach odnowie
poddany został estradowy krąg. Znikły ceglane murki i donice, pojawiła się nowa posadzka, dach, schody
i wjazd dla niepełnosprawnych. Wyremontowana została konstrukcja i instalacja elektryczna. Wykonano też
drenaż i kanalizację deszczową. Po pobliżu pojawiły się nowe ławki. Wypiękniały alejki na skwerze, wypielęgnowano zieleń. Część dotacji została przeznaczona na rozbudowę placu zabaw.
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adania oświatowe są traktowane przez samorząd z należytą pieczołowitością. Począwszy
od dbałości o bazę, poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników, po wysoki
poziom nauczania i różnorodność pozalekcyjnej oferty edukacyjnej. Tylko w ostatnich
dwóch latach szkolnych na inwestycje i remonty miasto przeznaczyło ponad 7,5 mln zł.
Warto przypomnieć niektóre z najważniejszych inwestycji. W Miejskiej Szkole Podstawowej nr
2 zbudowano nową klatkę schodową wraz z windą. Miejskie Przedszkole nr 12 może pochwalić
się zmodernizowanym zapleczem kuchennym. W Miejskim Gimnazjum nr 4 przebudowano
kanalizację deszczową i wyremontowano szatnie. Uczniów i pracowników Zespołu Szkół nr 1
cieszy gruntownie odnowiona aula. We wszystkich placówkach oświatowych przeprowadzono
remonty o różnej skali i zakresie. Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 1 z chęcią korzystają
z efektownie prezentujących się po odnowie przyszkolnych boisk.
Finansując przedsięwzięcia oświatowe samorząd nie bazuje wyłącznie na środkach w ramach
subwencji i własnych, budżetowych, ale też udanie czerpie je ze źródeł zewnętrznych. Stąd

dofinansowanie z Unii Europejskiej i udział miejskich placówek w tzw. projektach miękkich,
korzystnych zarówno dla uczniów (np. międzynarodowy „Comenius”), jak też nauczycieli
i pracowników administracji (m.in. „Grecka Arate rozwija oświatę”). Z początkiem stycznia
rozpocznie się realizacja kolejnego, dofinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pt. „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość
w mig zbudujesz” potrwa do połowy 2018 roku. Interesująco zapowiadają się dwa projekty,
które zrealizuje Miejskie Przedszkole nr 2. Z kolei w Zespole Szkół nr 1 w ramach projektu pod
egidą WFOŚiGW powstaną „Zielone pracownie”.
Nie sposób pominąć efektywnego gospodarowania mieniem przez dyrekcje poszczególnych
placówek. Pozyskane w ten sposób fundusze – idące w setki tysięcy złotych – przeznaczane
są na bieżące potrzeby, m.in. zakup wyposażenia, drobne remonty i naprawy.

Biblioteka podwyższyła standardy

Żłobek mimo przeszkód
Do priorytetowych inwestycji należy budowa żłobka w pobliżu Zespołu
Szkół nr 1. Miasto jest zdeterminowane, by wykonać ją jak najszybciej. Na
przekór nieoczekiwanym trudnościom, spowodowanym przez wykonawcę, który nie stanął na wysokości zadania, rejterując z placu budowy.
Jednak szybka reakcja samorządu i podjęte starania zmierzają ku finalizacji
przedsięwzięcia. Warto dodać, że przymierzając się do budowy żłobka
miasto skutecznie „zawalczyło” o dotację w ramach programu „Maluch”.
Pozyskało kwotę niemałą, bo przekraczającą 1,7 mln zł.
Żłobek będzie składał się z czterech oddziałów. Każdy przeznaczony
i dostosowany do innej grupy wiekowej. Pomieści 75 dzieci. Przestrzenie
oddzielą przeszklone drzwi, umożliwiające opiekunkom czuwanie nad
bezpieczeństwem dzieci, zarówno bawiących się jak i śpiących. Dodatkowo w żłobku powstanie osobna sala rekreacyjna zajmująca 100 m2 na
imprezy integracyjne lub zebrania, mogąca pomieścić dzieci i rodziców,
oraz stołówka dla starszych roczników. W projekcie żłobka wyznaczono
także miejsce na taras z wyjściem do ogrodu i na plac zabaw. W pobliżu
powstanie parking.

To efekt trwającej półtora roku modernizacji siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej. Przez
ten czas zmieniło się prawie wszystko: wyremontowano wnętrze, zakupiono nowoczesny sprzęt multimedialny
i wymieniono meble. Jedno pozostało niezmienne – czytelnicy i ich miłość do książek. Placówka wzbogaciła się
o nowoczesną salę multimedialną, czytelnię naukową z księgozbiorem ukrytym w przesuwnych regałach i czytelnię prasy z wygodnymi fotelami. Na
czytelników czeka bogaty księgozbiór
i służące pomocą panie bibliotekarki.
Na ścianach biblioteki umieszczono
inspirujące cytaty i dokładne wskazówki,
gdzie odnaleźć interesujące nas miejsce.
Na gruntowną przebudowę Centrum
Kultury pozyskało 1,5 mln zł dotacji.
Fundusze pochodziły z Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”. Dzięki
modernizacji placówka dołączyła do
grona bibliotek mogących pochwalić się Certyfikatem Biblioteka+, czyli
znakiem jakości gminnych bibliotek
publicznych.
Boisko szkolne w Miejskim Gimnazjum nr 1

Najlepsi są doceniani
Inwestowanie w tzw. bazę ma ogromne znaczenie, ale za jeszcze istotniejsze samorząd
uznaje wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży. Wyrazem tej dbałości
są m.in. stypendia prezydenta miasta przyznawane wyróżniającym się uczniom.
Dni Knurowa: laureatom konkursów wojewódzkich gratulowali prezydent
Adam Rams i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek
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Zielona pracownia
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół nr 1 znalazła się
wśród beneficjentów programu “Zielone pracownie” zainicjowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Dzięki temu placówka stworzy pracownie na potrzeby
nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych,
chemiczno-fizycznych czy geologicznych.

Nowa Bajka

Tenis 10

W 2017 r. planowana jest realizacja dwóch komplementarnych ze sobą
projektów dotyczących Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy
w Knurowie.
Pierwszy z nich to: Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola
nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do
edukacji przedszkolnej.
Projekt realizowany będzie od 31 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
Zakłada przebudowę budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana
Brzechwy w Knurowie, dzięki której zostaną uruchomione dwa nowe
oddziały przedszkolne. Podczas realizacji projektu przewiduje się remont
sal dydaktycznych, szatni, zaplecza sanitarnego dla dzieci, toalet dla
personelu, kuchni zbiorowego żywienia, a także modernizację placu
zabaw. Budżet projektu wyniesie dokładnie 1 343 533,84 zł.
Drugi projekt nosi nazwę: Witajcie w Nowej Bajce!
Planowany okres jego realizacji to lata 2017-2018. Projekt zakłada
finansowanie całorocznego funkcjonowania nowo utworzonych
oddziałów przedszkolnych, zajęć dodatkowych dla dzieci (gimnastyki
korekcyjnej, arteterapii, bajkoterapii, terapii behawioralnej), zakupu
drobnego wyposażenia sal oraz szkoleń dla nauczycieli. Budżet projektu
nie przekroczy 1,314 mln zł.

To tytuł programu, który został wdrożony w knurowskich
szkołach podstawowych dzięki współpracy Gminy Knurów
z Polskim Związkiem Tenisowym
przy wsparciu Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
„Tenis 10” to nowoczesna metodyka nauczania gry w tenisa
dzieci w wieku 6–10 lat. Wprowadzona w 50 krajach.
Uczniowie przyjęli program
z wielkim entuzjazmem. Gra
stała się dla nich połączeniem
nauki, ruchu, ale też formą spędzania czasu w szkole.
V
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port i rekreacja „oczkiem w głowie” samorządu? Wielu knurowian jest całkowicie o tym
przekonanych. I mają ku temu niezaprzeczalne powody...
Niewątpliwie najbardziej spektakularnym wydarzeniem sportowego lata było otwarcie,
po gruntownej przebudowie, Kąpieliska Leśne Zacisze. Zdecydowanie na lepsze zmienia się
stadion przy ul. Dworcowej.
Bogatą działalność prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dysponujący wieloma obiektami (hala sportowa, kompleks boisk „Orlik”, stadion, sezonowe lodowisko, korty tenisowe,
baseny, kąpielisko).

Nie trzeba być sportowcem profesjonalistą, by aktywnie wypocząć w Knurowie. Mieszkańcom spodobały się siłownie „pod chmurką”, młodzież oblega skatepark, biegacze przemierzają
okoliczne trakty leśne, sukcesywnie przybywa ścieżek rowerowych. Każdy, kto lubi aktywny
styl życia, bez problemu znajdzie ku temu sposobność...

Leśne Zacisze kusi basenami i atrakcjami
W czerwcu, po dwuletniej przebudowie,
kąpielisko Leśne Zacisze ponownie otwarło podwoje. Kosztem ponad 10 mln
zł obiekt przeszedł gruntowną modernizację. Miasto wyłożyło pieniądze własne
i „zdobyczne” unijne.
Kąpielisko posiada m.in. trzy baseny,
place zabaw (w tym wodny), dwa boiska do piłki plażowej, szatnie, sanitariaty,
parking dla samochodów i rowerów.
Lubiący kąpiele mają do dyspozycji m.in.:
basen sportowy (trzy tory pływackie,
łóżka masujące dla 6 osób, dysze masujące), basen rekreacyjny (zjeżdżalnia
rynnowa – 67 m, 13-metrowa zjeżdżalnia
4-osobowa, grota sztucznej fali, dysze
masujące oraz część przeznaczona do
nauki pływania) i brodzik dla małych
dzieci (15-metrowa zjeżdżalnia rynnowa
oraz atrakcyjne zabawki stałe i tryskające
wodą). Jest możliwość wypożyczenia
leżaków. Obiekt jest dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

VI

Skatepark cieszy nastolatków

Puchar Świata z bliska...

Po ogródku jordanowskim z lat 60. i 70. już dawno nie ma
śladu. Ale samorząd potrafił zapełnić tę pustkę. Przed kilkoma
tygodniami skwer między ulicami Klasztorną i 1 Maja został
ponownie „odzyskany” dla dzieci i młodzieży. W centrum
zieleńca stanął nowy skatepark. Spodobał się od razu. Gdy
tylko pogoda pozwala, obiekt oblegają miłośnicy aktywnej
rekreacji i akrobatycznych ćwiczeń. Mają do dyspozycji m.in.
zestaw do ćwiczeń kalistenicznych (z wykorzystaniem własnej
masy ciała) i tzw. przeszkody (Bank Ramp, poręcz prostą i „C”
rail, Grindbox, Quarter Pipe, Funbox).
Skwer generalnie wypiękniał. Stary i zdezelowany chodnik
poszedł w zapomnienie – zastępuje go nowy z kostki brukowej,
powstała też asfaltowa alejka. Teren oświetlają nowe lampy.
Wartość inwestycji to około 950 tys. zł.

...mógł zobaczyć każdy, kto w połowie czerwca zajrzał do hali MOSiR-u w Szczygłowicach. Przez trzy dni
mieszkańcy podziwiali najbardziej
prestiżowe trofeum siatkarskie na
świecie, które rok wcześniej zdobyła męska reprezentacja Polski
wygrywając Mistrzostwa Świata.
Efektownej ekspozycji towarzyszył siatkarski festiwal turniejów,
w którym udział wzięły dzieci
i młodzież z knurowskich szkół,
dorośli oraz drużyny i kluby siatkarskie.
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ówiąc o sporcie i rekreacji nie sposób zapomnieć o aktywnej działalności pasjonatów zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach. Dla nich „pogoda jest zawsze” – nie szczędzą sił
i czasu, by uprawiać oraz krzewić aktywny i zdrowy styl życia...

Klub Sportowy
Spartan
Boks, Kickboxing, Muay
Thai, MMA – to dyscypliny,
w których szkoli Spartan.
Klubem kieruje Sławomir
Tokarz, który dba nie tylko o jakość szkolenia, ale
i o bazę. Efekt jest taki, że
Knurów może pochwalić
się CrossGymem i Siłownią
spełniającą wysokie standardy.

Fight Club
Knurów
Klub działający pod kierunkiem Grzegorza Sobierajskiego rozwija umiejętności
osób uprawiających różne
formy sportów walki. Dziafor
łalność Fight Clubu i jego
łal
oferta skierowana jest nie
tylko do tych, którzy marzą o zdobywaniu tytułów,
pucharów i medali.

Uczniowski Klub
Sportowy Eugen
Eugeniusz Mehlich i jego podopieczni to bezsprzecznie grupa
sportowców, która osiąga najbardziej prestiżowe sukcesy. W dorobku zawodniczek i zawodników
nie brakuje Pucharów Świata,
tytułów mistrzów świata i Europy,
nie wspominając o krajowym
czempionacie.
Dzięki Eugenowi w Knurowie
mogliśmy zorganizować m.in. tak
prestiżowe zawody, jak Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi.

Bokserski
Klub Sportowy
Concordia

Klub Sportowy Concordia
Piłka nożna była, jest i zapewne będzie najpopularniejszą dyscypliną sportu, dlatego spadkobiercy ówczesnego Górnika i „starej”
Concordii próbują nawiązać do czasów, gdy knurowski klub nazywany był kuźnią piłkarskich talentów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, władze samorządowe inwestują w rozwój bazy treningowej.

Akademia Piłki Nożnej
Rok 2016 był dla
APN rokiem jubileuszowym, wszak
stowarzyszenie
założone przez
Marcina Brosza
działa już od 10
lat. Obecnie jest
to największy klub
sportowy w Knurowie zrzeszający
ponad 400 adeptów piłki nożnej. 300 bierze udział w rozgrywkach ligowych, a pozostali stawiają pierwsze piłkarskie kroki.

Amatorski
Klub Biegacza
Najstarszy klub biegacza
w Knurowie nie tylko zrzesza miłośników tej popularnej aktywności fizycznej, ale od ponad 20 lat
organizuje 10-kilometrowy
bieg uliczny połączony
z Mistrzostwami Polski Górników. Prezes klubu – Czesław
Nowak nie zapomina o dzieciach i młodzieży organizując dla
nich coroczny Bieg Młodości.

Boks w wydaniu amatorskim nie może doczekać
się w naszym kraju reaktywacji rozgrywek ligowych,
jednak osób chętnych do
uprawiania tej trudniej dyscypliny nie brakuje. W Knurowie prowadzi się nie tylko
szkolenie, ale pamięta się
również o tych, którzy przed
laty tworzyli krajową potęgę
Concordii. Dowodem na
to jest cykliczny turniej poświęcony pamięci Jerzego
Krasnożona.

Stadion zmienia się na lepsze

Podupadły stadion przy ul. Dworcowej zmienił się diametralnie.
Gdyby nie murawa, to niewiele przypomina obiekt, na którym od
kilkudziesięciu lat występowali piłkarze Concordii, czy wcześniej
Górnika Knurów. Stadion zyskał nowe, estetyczne ogrodzenie.
Piłkarze nadal wbiegać będą na murawę od strony ulicy Wagowej. Rezerwowi usiądą na nowych ławkach, a na kibiców czeka
312 miejsc w jedynym – na razie – sektorze. Kasy usytuowano
od strony marketu Lidla. I na tym nie koniec... Dalsza część
widowni powstanie w ramach kolejnego etapu modernizacji.
Przewidziana jest też termomodernizacja budynku klubowego
oraz zastąpienie starej kotłowni węglowej instalacją bazującą na
odnawialnych źródłach energii.

Sekcja Pływacka TKKF Szczygłowice

Klub Biegacza
Sokół
– Endurance
Solidarni
Dwa kolejne kluby, które koncentrują się na popularyzacji biegania.
Założyciel Sokoła – Marek Lewczuk
i prezes Endurance Solidarni – Zbigniew Kołodziejczyk współpracują
zarówno z zawodnikami mającymi na swym koncie maratony, jak
i tymi najmłodszymi, którzy stawiają
pierwsze kroki na bieżniach i trasach
biegów ulicznych.
Przegląd Lokalny Nr 51–52/2016 (1240) 22 grudnia 2016 roku

Mając do dyspozycji dwie kryte pływalnie i skupiając wokół nich rzeszę osób zaangażowanych w popularyzację pływania
nie może dziwić fakt, iż ta dyscyplina sportowa cieszy się od kilku lat dużą popularnością. Z kolei praca szkoleniowa i talent
młodych knurowian dają efekt w postaci sukcesów w zawodach ogólnopolskich.
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nurów kontynuuje zwyczaj zapraszania do miasta znanych i uznanych gwiazd estrady.
Prawdziwym świętem stały się coroczne Dni Knurowa. W ostatnich latach przed wielotysięczną knurowską publicznością i gośćmi z okolicy wystąpili m.in. Lao Che, Electric
Light Orchestra Classic, Rafał Brzozowski, Stanisław Karpiel-Bułecka, Dżem.
Za sprawą Centrum Kultury w mieście często goszczą artyści znani i uznani. Dzięki temu na
miejskich scenach na przestrzeni kilkunastu miesięcy pojawili się twórcy tacy jak Michał Bajor,
Jacek Wójcicki, Mieczysław Szcześniak, Marcin Wyrostek, Teresa Werner czy zespół Raz Dwa Trzy.

Knurów 2014-2016

Nader aktywną i różnorodną działalność prowadzą zespoły utworzone pod egidą Centrum
Kultury. Dzieci i młodzież garną się do zespołów tanecznych „Marzenie”, „Hipnoteria” oraz
Studia Piosenki i Musicalu, prawdziwą kuźnią talentów jest Hard Rock.
Ogromną popularnością cieszą się występy kabaretów. W minionych dwóch latach widzów
rozśmieszały do łez: Ani Mru Mru, Łowcy.B, Smile, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów.
Wręcz entuzjastycznie mieszkańcy przyjęli zorganizowany przez miasto I Knurowski Jarmark
Bożonarodzeniowy. Podczas dwudniowej imprezy przez arenę przy ul. 1 Maja przewinęły się
prawdziwe tłumy knurowian i gości z ościennych miejscowości.

Magia kina działa

Technologia cyfrowa na dobre zagościła w Kinie Scenie Kulturze. Kinomani z miejsca docenili
zmiany. Placówkę odwiedza wielokrotnie więcej widzów niż przed „rewolucją techniczną”.
Czynią to tym chętniej, że dba o ich komfort – do dyspozycji gości jest sklepik i kącik dziecięcy.
Placówka przymierza się do zakupu nowoczesnych głośników i wzmacniaczy.
Koszt modernizacji wyniesie 100 tys. zł. Ponieważ knurowska placówka funkcjonuje w Sieci
Polskich Kin Cyfrowych, połowę tej kwoty wyłoży Polski Instytut Sztuki Filmowej. Drugą część
sfinansuje miasto.
Prawdziwym przebojem w ostatnim czasie stał się Interdyscyplinarny Program Edukacji
Medialnej KinoSzkoła. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 13 tysięcy widzów. Wszyscy
zadowoleni, a najmłodsi wręcz zachwyceni! Pod względem frekwencji Knurów jest w najlepszej
piątce uczestników programu w Polsce.
VIII
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entrum Kultury stara się trafić w gusta i oczekiwania jak najszerszego grona mieszkańców. Niezmienną popularnością cieszą się weekendowe festyny rodzinne, wiernych
uczestników – widzów i słuchaczy – dorobiły się występy chórów, spektakle teatralne,
koncerty rockowe, pokazy majoretek i zumby, przeglądy zespołów muzycznych i tanecznych.
Knurowianie z życzliwością śledzą rozwój karier naszych utalentowanych artystów - wokalistów,
muzyków, fotografów. Wielu z nich gości na knurowskich estradach, zbierając zasłużone brawa.

Na dobre w kalendarz wydarzeń wpisały się Knurowskie Dni Integracji, które skutecznie
przekonują, że siłą ducha można pokonać słabości ciała. Piękne tego świadectwo dali ostatnio w Knurowie m.in. Piotr Pogon (zdobywca Elbrusa, Aconcagua i Kilimandżaro, uczestnik
Ironman Triathlon), Łukasz Żelechowski (niewidomy pieśniarz, informatyk, towarzysz Piotra na
wspomnianych szczytach), Henryk Czich (wokalista zespołu Universe, twórca Centrum Terapii
Jąkania), Michał Ziomek (wokalista, autor muzyki i tekstów).

Świat zjechał do Knurowa

Dobra promocja u bratanków

Przyjezdni spędzili w okolicy kilka lipcowych dni, ale wnieśli tyle ożywczej energii, że wrażenia i wspomnienia pozostaną na
długo. Sposobność do odwiedzin dały tegoroczne Światowe Dni Młodzieży. Goście, m.in. z USA, Włoch, Tajlandii, Filipin zostali
bardzo ciepło przyjęci przez organizatorów, księży, wolontariuszy i knurowian. Kilkudziesięciu młodych pielgrzymów zjawiło
się w magistracie. Honory gospodarza czynił prezydent miasta. Przybysze, zanim opuścili mury urzędu, musieli... ułożyć herb
Knurowa z puzzli.

Filmowo i fotograficznie promował się Knurów podczas
sierpniowych dni Kazincbarcika. Węgierscy gospodarze z szacunkiem i życzliwością przyjęli knurowskich samorządowców.
Docenili 20 lat współpracy – ciekawej i korzystnej dla obydwu
stron. Uczynili to w sposób szczególny, publicznie honorując
jubileusz partnerstwa. Specjalny dyplom przyjął, oklaskiwany
przez liczną madziarską publiczność, prezydent Rams.
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ozwijające i piękniejące miasto to zasługa wielu osób. Na szczególną uwagę zasługuje
wszechstronna działalność knurowskich społeczników, zrzeszonych w stowarzyszeniach
i organizacjach. Aktywność bogata i różnorodna, której owocne skutki i wymierne
korzyści są dostrzegane i doceniane przez mieszkańców.
Nie sposób nie zauważyć ofiarnych i bezinteresownych działań stowarzyszeń, pomagających
osobom zmagającym się z chorobami, propagujących zdrowy styl życia. Polski Czerwony Krzyż,
Klub Honorowych Dawców Krwi, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Knurowskie
Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Koło TRION, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Caritas, Klub Abstynentów „Siódemka”, Świetlicę Środowiskową im. bł. ks. E. Bojanowskiego oraz fundacje pomagające chorym
i niepełnosprawnym tworzą społecznicy, którzy czynami dają dowód prawdziwego altruizmu.
Prawdziwe bogactwo talentów i pasji skrywają organizacje hobbystyczne: Koło Pszczelarzy, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Polski Związek Hodowców Kanarków
i Ptaków Egzotycznych, wędkarze z Koła Wędkarskiego nr 28 i Stowarzyszenie Wędkarskie
„Górnik” w Szczygłowicach, Koło Łowieckie „Cyranka”, Stowarzyszenie Miłośników Drobnego

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Inwentarza, działkowcy zrzeszeni w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie Knurowa
i Szczygłowic, orkiestry KWK Knurów i Szczygłowice, chórzyści Calvi Cantores i Slavica Musa,
członkowie wielu zespołów muzycznych.
Niezwykle ważną społecznie rolę pełnią też Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 Roku,
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Towarzystwo
Miłośników Knurowa, Region IPA Knurów, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,
Związek Harcerstwa Polskiego, Knurowskie Stowarzyszenie Kupców i Rzemieślników, Stowarzyszenie Cztery Pory Roku, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Edukacji Środowiskowej
czy bardzo aktywny poprzez kluby seniorów Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich stowarzyszeń, związków, kół zainteresowań,
w których aktywnie udzielają się mieszkańcy miasta. Wielu z nich rozwija swoje talenty w organizacjach funkcjonujących poza Knurowem.
Prawdziwym skarbem są knurowianie, którzy sławią swoje rodzinne miasto poza jego granicami. Wśród niezwykłych indywidualistów są muzycy, śpiewacy, artyści, sportowcy, twórcy,
naukowcy. Ich osiągnięcia stają się sukcesami Knurowa...

Stowarzyszenie Wędkarskie Górnik

Koło Pszczelarzy

Klub Honorowych Dawców Krwi im. dra F. Ogana

Koło Wędkarskie nr 28 PZW

Działkowcy prowadzą aktywną i - dosłownie - owocną działalność

Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków

WOPR Knurów

OSP Knurów
X

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

OSP Szczygłowice
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nurów się zmienia. Bezustannie. Ale samorząd pamięta, że „lepsze jest wrogiem dobrego”,
dlatego też z wyprzedzeniem planuje przedsięwzięcia, które mają okazać się korzystne
dla miasta i jego mieszkańców. Niektóre z nich ziszczą się w niedalekiej przyszłości, inne
zostaną zrealizowane nieco później.
Wśród inwestycji, które przewidziano do realizacji w przyszłym roku, są Centra Przesiadkowe
– w Szczygłowicach i w rejonie przystanku Foch. Te zadania miasto zamierza wykonać w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – z wykorzystaniem funduszy pozyskanych
ze źródeł zewnętrznych.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami, w 2017 roku zmodernizowana zostanie ul. 1 Maja.
Miasto zamierza też - przy współpracy z powiatem - przebudować skrzyżowanie ulic Kosmo-

nautów i Szpitalnej, zabudowując je poprawiającym bezpieczeństwo rondem.
W ramach ZIT-ów samorząd czyni przymiarki do zadań o charakterze proekologicznym.
Z pewnością za takie można uznać planowany montaż kolektorów na obiektach Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz pomp cieplnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krywałdzie.
Budowa hali sportowej w Knurowie to kolejne, bardzo poważne, przedsięwzięcie wychodzące
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców prowadzących aktywny styl życia. Obiekt ma zostać
zbudowany w rejonie al. Lipowej w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 1 i Orlika.
Nie mniej ciekawie zapowiadają się inwestycje oświatowe, zwłaszcza przy szkolnej „Siódemce”
oraz gimnazjalnej i podstawowej „Czwórce”.

Centrum Przesiadkowe w Szczygłowicach
To reakcja samorządu na istny węzeł gordyjski, jakim jest sprawa zajezdni autobusowej w Szczygłowicach. W sytuacji, kiedy nie sposób rozwiązać problemu po myśli gminy i jej mieszkańców, samorząd zdecydował się na swoiste cięcie: budowę nowego Centrum Przesiadkowego. Obiekt powstanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zostanie zbudowany
w rejonie zbiegu ul. Książenickiej i al. Piastów. Z pewnością dobrze przysłuży się pasażerom – mieszkańcom Szczygłowic jak i sąsiedniej Wilczy.

Więcej atrakcji przy „Siódemce”
Niezwykle ciekawie zapowiada się budowa boisk przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7. Przemianie ulegnie obszar
sięgający 63 arów. Młodzi miłośnicy aktywnego stylu życia doczekają się pięknych nowych boisk – do piłki ręcznej
i do koszykówki wraz z wpisanym boiskiem do siatkówki (nawierzchnia poliuretanowa). Przewidziano rzutnię do
pchnięcia kuli oraz skocznię w dal i do trójskoku. Większe z boisk opasać będzie 6-torowa bieżna (200 m). W jeden
z jej dłuższych boków wpisana zostanie bieżna prosta, startowa (60 m) i treningowa (100 m). Tuż obok przewidziano teren rekreacji ruchowej. Na ten kompleks złożą się m.in. parki linowy, miniścianka wspinaczkowa, trampoliny,
stepper i ciąg/taśmy TRX. Szacunkowy koszt inwestycji to 1,7 mln zł.
Projekt nowej hali sportowej w sąsiedztwie Orlika i Zespołu Szkół nr 1

Więcej rekreacji w „Czwórce”
Ciekawa przemiana czeka teren przy Miejskim Gimnazjum nr 4 i Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 4 w Szczygłowicach. 30-arowy obszar zostanie
zagospodarowany – z pewnością ku zadowoleniu dzieci i młodzieży.
Przewidziano budowę: boiska do koszykówki i siatkówki, placu do
nauki jazdy na rowerze, trybun dla widzów imprez szkolnych, siedzisk
terenowych i miejsc do rekreacji ruchowej, m.in. placów do treningu
streetballa, szachów terenowych i sprzętu do workout. Szacunkowy
koszty inwestycji: 830 tys. zł.
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a decyzje dotyczące miasta odpowiedzialność biorą
jego władze. Kompetencje uchwałodawcze przypisane
są Radzie Miasta, wykonawcze – prezydentowi.

Dla Przeglądu
Tomasz Rzepa, przewodniczący Rady Miasta Knurów: –
Połowa kadencji samorządu w naturalny sposób skłania
do podsumowania i oceny minionych dwóch lat. Nie mam
wątpliwości, że był to okres twórczej i sumiennej pracy.
Efektywny, a nieraz i efektowny. Efektywny, gdy wziąć pod
uwagę funkcjonowanie instytucji miejskich, niekoniecznie
medialnie spektakularne, ale przecież konieczne i rzetelnie
wykonywane przez setki pracowników samorządowych,
z którymi radni na co dzień mogą współpracować, ale
także dostrzec i docenić ich pracę. Efektowny, jeśli spojrzeć
przez pryzmat ważnych inwestycji, które były realizowane
na naszych oczach. To rezultat aktywności i decyzji podejmowanych przez Radę, zgodnie z jej kompetencjami, jako
organu uchwałodawczego.
Oczywiście działalność radnych nie odbywa się w oderwaniu od rzeczywistości. Każdy z nas spotyka się i rozmawia
z mieszkańcami, wsłuchuje się w ich głosy, poglądy – również
te krytyczne – wypowiedzi, wskazówki i sugestie. Wiele z nich
znajduje potem odzwierciedlenie na forum Rady – zarówno
poprzez interpelacje i zapytania, jak też konkretne wnioski,
których celem jest spełnienie oczekiwań knurowian. Przecież
zdecydowana większość inwestycji i przedsięwzięć miejskich
to właśnie wynik brania sobie do serca opinii mieszkańców
Knurowa. Cieszy także, że udało się wprowadzić Budżet
Obywatelski, w ramach którego pierwsze inwestycje zostaną
wykonane już w następnym roku.
Grzechem byłoby mówić, że wszystko idzie jak z płatka,
zważywszy na to, że Radę tworzy 21 osób, których – co oczywiste i normalne – różni wiele: wiek, doświadczenia, poglądy....
A jednak na bazie tych subiektywnych opinii i postaw, często
emocjonalnych tarć i gorących dyskusji, zazwyczaj udaje się
wypracować kompromis, który skutkuje konkretnymi decy-

zjami w ważnych dla miasta i jego mieszkańców sprawach.
Decydując się na działalność publiczną należy liczyć się z tym,
że nie będzie to droga usłana różami. Zresztą wcale nie chodzi o to, by taką była... Bywają, i to całkiem często, sytuacje,
kiedy trzeba się zmierzyć z krytyką. I to jest normalne. Na
tym polega demokracja, by potrafić wyartykułować swoje
zdanie i umieć konfrontować je z opiniami odmiennymi,
jednocześnie szanując przy tym rozmówców i oponentów.
Zdarza się, że radni, którzy uczciwie biorą odpowiedzialność za swoje decyzje, niekiedy bardzo trudne, mając na
celu wyłącznie dobro Knurowa i jego mieszkańców stają
się celem ataków niezasłużonych, krzywdzących i głęboko
niesprawiedliwych. Odpowiedzią na to mogą być rzeczowe
argumenty, oparte na faktach i czynach. Jednak jak podjąć
dyskusję i dać odpór oczywistym manipulacjom i kłamstwom, jeśli adwersarze kryją się za anonimowymi ulotkami
i paszkwilami? Jak rozmawiać z kimś, komu brak odwagi, by
się ujawnić? Przykro to mówić, ale takie sytuacje nie są nam
obce... Tym bardziej jestem wdzięczny tym radnym, którzy

pomimo tych przykrości i niesprawiedliwości, nie kierują się
populizmem, ale podejmując, jak już zostało powiedziane,
często trudne decyzje robią wszystko, by nasz Knurów się
rozwijał i stawał się jeszcze piękniejszy.
Pozwalając sobie na tę gorzką refleksję mimo wszystko chcę
podkreślić, że pozytywy zdecydowanie przeważają. Knurów
z roku na rok staje się miastem coraz bardziej przyjaznym dla
mieszkańców, pięknym, docenianym nie tylko przez mieszkańców, ale także przez przyjezdnych i gości. To zasługa bardzo wielu knurowian, którzy w codziennym trudzie pracują
dla siebie, swoich rodzin, a przy tym również całej naszej
knurowskiej społeczności. To też dzieło setek społeczników,
osób nietuzinkowych i bezinteresownych, zrzeszonych w stowarzyszeniach i organizacjach, które – to wcale nieprzesadne
słowa – czynią dobro bądź to dobro pomnażają, stając się dla
nas wszystkich wzorem do naśladowania. Jestem przekonany,
że Rada Miasta poprzez sumienną pracę i właściwe decyzje
dokłada się to tego wielkiego i pięknego dzieła, którego miano
z dumą wymamiamy: Knurów.

PREZYDENT I ZASTĘPCY

Prezydent Miasta
Adam Rams

Zastępca Prezydenta
Barbara Zwierzyńska

Sekretarz Miasta
Piotr Dudło

RADA MIASTA

Przewodniczący Rady
Miasta
Tomasz Rzepa

Zastępca Prezydenta
Piotr Surówka

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Henryk Hibszer

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Jerzy Pach

URZĄD MIASTA KNURÓW
ul. Ogana 5, 44-190 Knurów,
tel. 32 235 10 17; fax 32 235 15 21,
e-mail: um@knurow.pl
RADA MIASTA KNURÓW
Ratusz, ul. Niepodległości 7,
tel. 32 339 22 59,
e-mail: brm@knurow.pl

Skarbnik Miasta
Krzysztof Grzelak

Piotr Barchański

Przemysław Dulias

Jan Furgoł

Robert Furtak

Barbara Gawlińska-Twardawa

Marian Gruszka

Maciej Kandzior

Henryk Kurowski

Antoni Krzyszczuk

Joachim Machulik

Tomasz Mazur

Andrzej Porada

Leszek Rejkowicz

Marek Sanecznik

Adam Sobierajsk
Ada
Sobierajski
jski

Franciszek
Francisze
Fra
szekk Szafarz
S zaf
Szaf
zafarz
arz

Paweł Szkatuła

Janusz Szydło

Foto: Justyna Bajko, Piotr Barchański, Romana Gozdek, Paweł Gradek, Krzysztof Gołuch, Mirella Napolska, Michał Piszer, Piotr Skorupa, Przemysław Sosna, Bogusław Wilk, Marcin Baranowski/Mosquidron;
wykorzystano materiały UM Knurów, MZJOś w Knurowie, MOSiR Knurów
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niejed no „sie napisa ło”...
Przez ćwierć wieku doliczyliśmy się przeszło 1200 Przeglądowych wydań. W sumie kilkanaście
tysięcy stron.
Jak streścić wszystko, co było na
łamach? Chyba nie sposób. Spróbowaliśmy jednak przypomnieć co nieco.

Po stronie na rok. I tak zebraliśmy
28 stronic, spisanych przez obecnych
dziennikarzy – Justynę Bajko, Mirellę Napolską, Pawła Gradka, Piotra
Skorupę i Bogusława Wilka – wedle
własnego uznania, wyboru, widzimisię, czy jak kto nazwie.
Przypominamy to co ważne, po-
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ważne, niekiedy dramatyczne, ale
też dziwne, śmieszne, czasem głupie,
a przy tym – tak myślimy – ciekawe.
Zazwyczaj dość łatwe do przeoczenia
i zapomnienia w ogromie wszystkich
informacji. Czy mam się udało? Oceńcie sami...

25 – lat na rynku prasowym
1200±Z\GDĔSHULRG\NX
19 000 – stron PL
4 400 000±HJ]HPSODU]\áąF]QHJRQDNáDGXZ\GDQ\FK3/
70 400 000±ZV]\VWNLFKVWURQVSRGGUXNDUVNLFKSUDV
170 000 kg±ZDĪ\áE\OHWQLQDNáDG
5 700 m±Z\VRNRĞFLPLDáE\VWRV]XáRĪRQ\FKMHGHQQDGUXJLP
3/ SUDZLH.LOLPDQGĪDUR

1 750 km

F]\OL QLHPDO GR +LV]SDQLL  VLĊJQąáE\ FKRGQLN

]XáRĪRQ\FKRERNVLHELHQXPHUyZ

28 000 km  ± D W\OH JG\E\ XáRĪ\ü VWURQD SR VWURQLH
LWRNUyWV]\PEU]HJLHP

12 000 000 razy3U]HJOąGE\áF]\WDQ\
1LHVNRĔF]HQLHZLHOH±HPRFMLZ]UXV]HĔP\ĞOLQHUZyZS\WDĔ
SRGF]DVF]\WDQLD
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3 czerwca br. z Pogotowia
Ratunkowego w Knurowie
skradziono torbę lekarską.
Zdarzenie to zaobserwowały
jednak pielęgniarki, które zdołały zidentyfikować sprawcę.
W ten sposób policja dotarła

.QXUyZMHGQR]EDUG]LHM
XSU]HP\VáRZLRQ\FKPLDVW
JyUQRĞOąVNLFKRSRZLHU]FKQL
30 km2]DOXGQLDSRQDGW\V
PLHV]NDĔFyZFRSODVXMHMHQD
MHGQ\P]F]RáRZ\FKPLHMVFSRGW\P
Z]JOĊGHPZ\SU]HG]DMąFQDZHW
7\FK\:RG]LVáDZĝOąVNL0\VáRZLFH
i wiele innych miast GOP

W

sokowydajne rolnictwo i duży
stopień urbanizacji, w tym także
motoryzacji, przysparzają kolejnych obciążeń mieszkańcom
miasta. Łatwo teraz stworzyć sobie obraz życia, czy może raczej
wegetacji, ludzi mieszkających w
Knurowie.
Warto zapytać, jakie zatem
dla przeciwwagi istnieją „oazy
spokoju, ciszy, wypoczynku”?
W Knurowie są cztery parki i
zieleńce o powierzchni 32,9 ha,
czyli na jednego mieszkańca
przypada 7 m 2 zieleni. Czy to
dużo? - Trudno orzec. Mieszkaniec Chorzowa średnio ma do
dyspozycji aż 58 m 2. Można jednak wybrać się do okolicznych
lasów, ale należy wtedy zwracać
baczną uwagę na zalewiska i
zapad liska, które pojaw iają
się znienacka - to efekty odkształceń powierzchni, powstałe w wyniku eksploatacji węgla.
Osiadanie terenów liczone w
metrach jest zagrożeniem dla
całej powierzchni miasta, a
także stwarza ryzyko zmiany
koryta rzeki Bierawki. Według
informacji geodetów odkształcenia te mogą w przyszłości
zagrozić odcięciem miasta od
południa zalewając ulicę Gliwicką w kierunku Leszczyn.
P r z y to cz one pr z y k ł ady
klęsk można by mnożyć bez
końca, czas zatem bić na alarm.
Jak dążyć do zminimalizowania
strat w przyrodzie albo je naprawiać już od dziś i to na wszystkich możliwych płaszczyznach.
Czy nie jest za późno?
/-/

SDUEOLŭQLDNyZ
1990 r. przybyło nam
w Knurowie 1425 noworodków, w tym zarejestrowano 15 par bliźniaków.
Najmłodsza matka miała niespełna 16 lat, najstarsza 44.
Najwięcej urodziło się dzieci o
imionach: Magdalena, Marta
Agnieszka — wśród dziewczynek, a wśród chłopców
najpopularniejsze imiona to:
Szymon, Mateusz i Michał.

W

2

W tym samym roku zawarto 297 małżeństw, a 54
pary zdecydowały się rozwiązać swoje związki małżeńsk ie. W now y m roku
pierwsza urodziła się dziewczynka - Natalia KASZEK.
Natomiast pierwszym zarejestrowanym noworodkiem
w księgach USC był Dawid
DEPTUŁA.
/-/

6NXWHU\GODSROLFML

do 29-letniego recydywisty
mieszkającego w Knurowie.
W odzyskanej torbie brakowało lekarstw, głównie relanium.
„Pacjent’’ ten trafił do Prokuratury w Gliwicach, gdzie
zarobił dwumiesięczny dozór.

ųŽŵĞŵĚŽͣWĂŶĂŝWĂŶŝ͟
Tak dobrze zareklamowaliśmy odnowiony pawilon „Pan
i Pani” przy ul. Niepodległości [dzisiaj siedzibę „Biedronki – dop.
bw], że klienci walili drzwiami i oknami. O każdej porze dnia.
Także i nocy, jak trzej panowie, którzy zjawili się w sklepie po
zmroku. Bez pieniędzy, za to z łomem. Zabrali ze sobą sprzęt RTV
o wartości ówczesnych 23 mln zł. Nie naoglądali się za długo, bo
namierzyła ich policja.

ͣWŽƉĐŽƌŶ͟ŶƵŵĞƌĞŵũĞĚĞŶ
Jako strawa duchowa, nie przekąska. To czasopismo było najchętniej czytanym periodykiem przez młodzież początku lat 90.
Starsi chętnie sięgali po „Świat zwierząt” i wydawnictwa z cyklu
„Jak żyli ludzie”.

tŽĚŶŝŬǁǌŝħĐŝĞŵŝĂų͘͘͘
„Zagadkowa nieznajoma nauczy cię czegoś nowego” – zapowiedziała Baranowi przed Sylwestrem wróżka. „Ktoś gorąco zademonstruje ci swoje uczucie” – przeczytać mógł Byk. „Dwie kobiety będą
bardzo blisko ciebie” – dowiedział się Wodnik. Tylko Skorpion
otrzymał prawdę prosto w oczy: „Zanosi się na duże wydatki”...

Z taką właśnie propozycją
wystąpił jeden z radnych podczas pierwszej po wakacjach
sesji Rady Miejskiej w Knurowie. Jego argumentacja wydaje
się być logiczna.
Zamiast użytkować stare
i nie ekonomiczne polonezy,
którymi i tak nie można dogonić przestępców używających
znacznie lepszych i szybszych
samochodów lepiej poruszać się
małymi motorynkami. Są one
zwrotniejsze i zużywają o wiele

mniej paliwa. Pojawiają się od
razu oszczędności w kosztach
eksploatacji nie potrzeba dużo
miejsca do parkowania, w nocy
można bezgłośnie wszędzie
podjechać. Tym prostym sposobem zwiększy się ruchliwość
patroli, a dotychczasowy limit paliwa 10 litrów na jedno
tankowanie - w przy padku
uży wania motorynki zwiększy
limit kilometrów przynajmniej
trzykrotnie.

Na początku listopada knurowskim policjantom przybył nowy samochód. Poloneza
„Caro” wartości 103 mln zł dla
Komisariatu Policji w Knurowie zakupił JAN LOSZA.
Ofiarodawca jest szefem firmy
„LOSZA” IMPORT-EXPORT-HANDEL z Krywałdu. Firma

zajmuje się min. pośrednictwem w handlu i produkcję
opakowań. Miejmy nadzieją, że
kosztowny prezent (z pełnym
wyposażeniem) nieco złagodzi
potrzeby miejscowej policji,
a mieszkańcom Knurowa da
poczucie większego bezpieczeństwa.

DGRVWDOL
SRORQH]DÅ&DURµ

(K)

tŝŐŝůŝĂƉŽƑůČƐŬƵ
Pani Elżbieta Sowiecka
om już 74 lata. Świąt Bożego Narodzenia przeżytych
już dużo. Dobrze je pomiyntom. Były te Swiynta roztomajte, biedne i bogate.
Nojdowniejsze, kere pomiyntom to te u mojego staroszka
na Wilczy. Miałach wtedy 10 lot. Zawsze na stole musioł być
bioły serwet, a pod nim siano, żeby się dobrze darzyło. Jak
my siodali do stołu, to staroszek dawali pod nogi siekiyra, żeby byli zdrowi i mocni jak żelazo.
Na wieczerzo były kartofle i śledzie. Piyrwy karpia nie
było ino solone śledzie. Były też makówki i bryja. Bryja to
uwarzone suszone gruszki, śliwki i jabłka zafyrlane mąką.
Wszystkie te owoce ludzie sami suszyli w piekaroku.
Bardzo ważno na Wilijo była konopiłka. To tako zupa
z konopio. Było z niom okropnie dużo roboty. Robiyło się
jom od rana. Gotowało się konopie i tłukło tłuczkiem. Tyn
olej co sie wytukło zlywalo się do gornka tak długo, aż zostały same puste łuski. Potym sie to gotowało i zatrzepało
kaszą jaglaną, drobno zmielonom. Do tego dodawało się
posiekano cebula, trocha soli, korzynie i mlyko. Osobno
warzyło sie krupy na gynsto. Wykładało sie to na talyrz, i
po ochłodzeniu kroło w kostka. Takie kostki krup dawało sie
kożdymu na talyrz i zalywalo konopiołkom.
Jak sie pojadło — a wszystkiego trzeba było skosztować
— to kożdy musioł zjeść choć łyżka mlyka. Staroszek zawsze
godali: „Choćby jodła było nad trzydzieści, to sie jeszcze to
mlyko zmieści”. Po wieczerzy śpiywali my kolyndy. Na pastyrka szło sie zawsze razem z inszymi dziołchami. Czasym
z Wilczy szło sie piechty na Krywołd. bo dziołchy chciały
widzieć ksiyndza Koziełka z Knurowa.

M

^ųŽǁŶŝĐǌĞŬ
ƌŽǌƚŽŵĂũƚĞ- rozmaite
ŬĞƌĞ - które
ƐƚĂƌŽƐǌĞŬ - dziadek
ƐĞƌǁĞƚ - obrus
ƉŝǇƌǁǇ - dawniej
ƉŝĞŬĂƌŽŬ - piekarnik
ŐŽƌŶĞŬ - garnek
ŬŽƌǌǇŶŝĞ - pieprz

ǁĂƌǌǇđͲŐŽƚŽǁĂđ
ŬƌƵƉǇ - kasza
ŝŶŬƐǌĞ - inne
ƉŝĞĐŚƚǇͲƉŝĞĐŚŽƚČ
<ƌǇǁŽųĚͲ<ƌǇǁĂųĚ
(dzielnica Knurowa)
ǌĂĨǇƌůĂŶĞ - zatrzepane

Foto-ciekawostki
Foto: Ernestyn Steuer

Alarm
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ięk sz oś ć z dorosł ych
mieszkańców znajduje
zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych, a jest
ich w Knurowie 18. Usytuowanie miasta na obrzeżu GOP-u
stwarza także dobre warunki
dla wysokowydajnego rolnictwa
i leśnictwa. Przytoczone tutaj
zdania mogłyby świadczyć o
tym, że miasto bogate i zasobne
nie powinno mieć specjalnych
kłopotów związanych z jakością
życia jego mieszkańców. Jakie
zatem rozterki gnębią mieszkańców Knurowa?
Bogactwo tego miasta jest
przyczyną także jego biedy, bowiem stan ekologiczny zarówno
powietrza, lasów, gleby i wody
ociera się o klęskę przyrodniczą.
Warto na dowód tego przytoczyć
kilka faktów. Zakłady pracy, gospodarka komunalna i transport
emitują rocznie do otoczenia
1800 ton pyłów i 9300 ton gazów, w tym głównie szkodliwy
dwutlenek siarki. Na terenie
zakładów lub terenach przez
nie użytkowanych składuje się
rekordową ilość odpadów uciążliwych (w roku 1987 — 36 117
tys. ton), co w przeliczeniu na
kilometr kwadratowy obszaru
miasta plasuje na niechlubnym
3 miejscu po Jastrzębiu Zdroju
i Łaziskach Górnych. Należy
w tym miejscu zaznaczyć, że
knurowskie zakłady należą do
bardzo uciążliwych ze względu
na charakter produkcji, powodując wielorakie obciążenia dla
środowiska, a także mogą być
niebezpieczne w przy padku
nieprzewidzianych awarii. Wy-

0LDã\E\þ

.WRRGQRZLHOHZDFMĊEXG\QNX
SU]\XO.RVPRQDXWyZ

- Kto odnowi elewację budynku przy ul. Kosmonautów
– zastanawialiśmy się w kwietniu. Poszło o olbrzymi malunek
przypominający nie tak dawną,
ale już nie na czasie, wiodącą
rolę partii...
W lipcu do redakcji napisał
prezes LWSM Bogdan Litwin.
Wyjaśnił w nim, że pół roku

wcześniej wystąpił z ofertą wykorzystania ściany na reklamę
do dużych firm, m.in. Peweksu
w Katowicach i PZU w Zabrzu.
Żadna jednak nie była zainteresowana wykorzystaniem elewacji przy ul. Kosmonautów 14.
W maju ponowiono oferty
nieodpłatnego wykorzystania
ściany. Odzewu nie było...
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$QGURPHGDUD]\GZD

:QXPHU]HOLVWRSDGRZ\PZNąFLNXSRHW\FNLPXND]DáVLĊ
ZLHUV]SLRVHQNDÄ:]DNRSFRQHMNDZLDUQL´$QGU]HMD7DVDND
yZF]HVQHJRF]áRQND]HVSRáXSRH]MLĞSLHZDQHMÄ0RMD
$QGURPHGD´

1LHZLHOHRVyESDPLĊWDĪHZNLQLH
Ä&DVLQR´G]LDáDáDSU]H]SHZLHQ
F]DVZ\SRĪ\F]DOQLDYLGHRNDVHW
kły”, cholerykom - film sensacyjny
„Misja krwawej Mery” bądź horror
„Cicha noc, krwawa noc” zaś lubiącym
się śmiać - komedie „Brudna bielizna”
i „Jak zamordować własną żonę”.
/-/

.XOWXU\VWNL
]Å$WODVDµ

/-/
Ä:]DNRSFRQHMNDZLDUQL´
W zakopconej kawiarni
VLHG]ąVRELHF]DUQL
URERWQLF\]UDQQHM]PLDQ\
RGURERW\PDUQL

(ZĊ:RODNGRNOXEXÄ$WODV´
QDRV:RMVND3ROVNLHJR
SU]\SURZDG]LáDPDPD
']LHZF]\QNDE\áDZVLyGPHM
NODVLHLPLDáDVNU]\ZLRQ\
NUĊJRVáXS*LPQDVW\ND
NRUHNF\MQDNWyUąMHM]DOHFRQR
]G]LDáDáDFXGD

krótce po skrzy wieniu nie
pozostało śladu, a Ewa tak bardzo polubiła ćwiczenia i klub, że stała
się wierną bywalczynią. Beata Kornaś
do „Atlasa” trafiła przed czterema
laty. Spotkała tutaj Ewę i wspólnie
zaczęły uprawiać... kulturystykę.
Ewa i Beata ćwiczą systematycznie
3-4 razy w tygodniu. Dziewczęta uważają, iż mass media przedstawiają spaczony wizerunek kobiecej kulturystyki.
- W telewizji pokazuje się marginalne przypadki kobiecego ciała zdegenerowanego nadmiernym wysiłkiem
i środkami dopingującymi. Traktujemy
kulturystykę rekreacyjnie, jako sposób
na harmonijny rozwój w imię starogreckiej zasady Kalokagatii, głoszącej
potrzebę równoczesnego doskonalenia
ciała i ducha - mówią dziewczyny.

W

3DQ$QGU]HM
WZRU]\áSU]H]
GáXJLHODWD
1D]GMĊFLXNDGU
]SLRVHQNL
]U

Ewa interesuje się zatem filozofią
europejską, Beata zaś hołduje astrologii oraz grafologii, uwielbiając przy
tym „rozgryzać” ludzkie osobowości. Obie są studentkami drugiego
roku Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Na swym koncie zaliczyły kilka
wartościowych wyników. Beata w
1989 r. zdobyła 3 miejsce w zawodach o „Złoty Atlas”, w rok później
w kategorii do 57 kg osiągnę ła
wicemistrzostwo Śląska. Ewa była
brązową medalistką Mistrzostw
Śląska w 1990 r., a w „Zawodach
Przyjaźni”, które odbyły się tego samego roku we Lwowie, wywalczyła
2 miejsce.
Ireneusz Stajer

Foto-zgrzyt
Tuż obok szpitala na ul. Niepodległości powstał kiosk oferujący kwiaty...
i galanterię żałobną wraz z usługami pogrzebowymi. Mało krzepiący widok
dla pacjentów szpitala i odwiedzających ich gości.

3DSLHURV\WDQLH
SDOąQDĞQLDGDQLH
3LMąPRFQąNDZĊ
PDMąWX]DEDZĊ
Foto: Internet

ilmy można było wypożyczać na
jeden dzień za 8 tys. złotych. Oferta
była bardzo bogata. Melancholijnym
knurowianom wypożyczalnia proponowało m.in. melodramaty „Kobieta
na pewne godziny” albo „Idę wście-

F

rupa w krótkim czasie zdobyła
uznanie publiczności - występowała w krakowskiej „Piwnicy pod
Baranami” , nagrywała w Polskim Radiu w Katowicach oraz organizowała
wieczorki poetyckie w Knurowie. W
1994 roku zespół zmienił nazwę na
„Wybryk Andromedy”. Ostatni raz
śpiewający poeci wystąpili wspólnie
w 1995 roku.

G

7HPDWRGODWVWDá\
SU]HUDELDMąFDá\
&]DVHPJUDMąZNDUW\
URERWQLF]HSDUW\ 

.QXUyZ

3UDZLH
GRVNRQDã\
W

grudniu ówczesny trener Concordii Knurów Jerzy Janoszka w
rozmowie z Ireneuszem Stajerem podsumował rok. Zespół występował wtedy
w III lidze i po słabym początku rundę
jesienną zakończył na czwartym miejscu.
Trener Janoszka mówił m.in o przyszłych gwiazdach Concordii: wychowanku klubu Jerzym Dudku, który awansował do pierwszego składu oraz Marcinie
Broszu - „piłkarzu prawie doskonałym,
ale lubującym się dryblingu”. Na zakończenie rozmowy trener pytany o plany
na przyszłość, powiedział, że chciałby
wprowadzić do klubu młodych graczy i
poprawić dyscyplinę taktyczną.
- Uważam, że młody zespół dobrze
prowadzony może grać tylko lepiej. Jeśli
tak się nie dzieje, to znaczy, że coś jest
nie tak w sztuce trenerskiej - mówił
Jerzy Janoszka.
/-/

.QXUyZ

&OXE6UDG]L
RV]F]ęG]Dþ
1992 roku w Polsce jak grzyby po deszczu powstają małe,
rodzinne firmy. W Knurowie na łamach prasy reklamuje się m.in. sklep
Mixed oferujący prawie wszystko - od
chemii gospodarczej po boazerię oraz
Zakład Kosmetyki Wnętrz promujący
się hasłem „Sukces przez czystość”.
Knurowianie wydają coraz więcej, bo i
towarów na półkach nie brakuje. Pojawiają się dziwne kluby - jak np. Club S
o kanadyjskim rodowodzie, który chce
nauczyć knurowianin... oszczędzania.

W

/-/
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'áXJREDUG]RGáXJRPXVLHOLĞP\
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GRQDV]HJRPLDVWD
.QXUyZ

-DNZVNU]HV]DQR
URFNDZ.QXURZLH
ż w końcu pewien bardzo fajny
gość - Krzysztof Skowroński,
podjął się tego zadania i zorganizował
w Domu Kultury festiwal garażowych
kapel z Knurowa i okolic.
W DK zagrało siedem kapel o
finezyjnych nazwach. Grand Prix

A

otrzymał zespół „Działo do żucia”,
kolejne miejsca przyznano m.in. „Love
Joy” i „Wstrętnej Stęchłej Zgniliźnie”
oraz L.O.D, czyli tłumacząc na język
polski „Uczysz się albo giniesz”.
Iza Jarosz
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Kiedyś to były czasy - wystarczyło
kupić Przegląd Lokalny, aby wygrać
pół miliona złotych!
- Co miesiąc będzie losowana
specjalna nagroda dla Czytelników,
fundowana przez sponsorów - informowali redaktorzy. - Wystarczy
kupić naszą gazetę i w ciągu 10 dni
od daty ukazania się w kiosku, do-

starczyć kupon do siedziby redakcji.
Pierwszą firmą, która sponsorowała nagrodę, była Wypożyczalnia
Kaset Video „Dodek”. Pół miliona
powędrowało wtedy do pani Klary
Kozyry. Niestety, redaktorzy milczą, na co pani Klara przeznaczyła
wygraną.
/-/
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aplica w Krywałdzie pełniąca
funkcję kościoła parafialnego
została wybudowana jako cechownia
dla ówczesnych zakładów „Lignoza”
(później Erg Krywałd). Już w 1916
roku proboszcz knurowski ks. Gladysz
odprawił tu nabożeństwo ku czci Św.
Barbary - patronki zakładu.
Od 1921 roku niedzielne msze
św. odprawiał proboszcz z Wilczy ks.
Staffa, zaś od 1927 roku księża knurowscy. W 1935 roku dyrekcja Lignozy
ufundowała dla kaplicy sygnaturkę,
która do dziś znajduje się na wieżyczce.
W roku 1966 kaplica otrzymała
rektora, którym został ks. Milik.
Formalnie parafia została erygowana
15 marca 1981 roku obierając sobie za
patrona Św. Antoniego. Księgi metrykalne prowadzone są od 1967 roku.
Następcą ks. Milika był ks. proboszcz
Śliwiński.
Od dłuższego czasu parafianie
odczuwali brak dzwonów uświetnia-

K
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jących uroczystości kościelne. Sondaż
wykazał, że 80% parafian wypowiedziało się za ufundowaniem dzwonów.
Fundusze na ten cel zebrano wśród
parafian na zasadzie pełnej dobrowolności. Podkreślić należy fakt, że wśród
fundatorów znajdują się mieszkańcy
spoza krywałdzkiej parafii.
Zamówiono trzy dzwony, z których pierwszy nazwany imieniem Św.
Antoniego - patrona parafii uświetni
swoimi dźwiękami tegoroczne uroczystości Bożego Ciała. Waży on 427
kg. Odlany został w słynnej ludwisarni
Rodziny Felczyńskich w Taciszowie
koło Gliwic. Tam również powstaną
dwa następne dzwony.
Jak powiedział nam ks. proboszcz
Stefan Gruszka - ukończono już prace
nad 6 metrową dzwonnicą. Uroczyste
poświęcenie odbędzie się po zawieszeniu wszystkich dzwonów na kościelnej
dzwonnicy.
Roman Buchta
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iedawno na ręce Prezydenta Knurowa - Romualda Mygi wpłynęła
odpowiedź podpisana przez Felicję
Myszurską - Dyrektora Departamentu
Organizacji i Informatyki przy Ministerstwie Sprawiedliwości. W piśmie
czytamy, że na razie brak jest podstaw
organizacyjnych dla tworzenia w
Knurowie Kolegium. Co więcej, ze
względów finansowych niemożliwe
jest też organizowanie w naszym mie-

N

ście sesji wyjazdowych Kolegium d/s
Wykroczeń w Gliwicach.
Mieszkańcy Knurowa (strony i
świadkowie) będą więc w dalszym
ciągu zmuszeni dojeżdżać do Gliwic.
Dopiero po poprawie sytuacji finansowej sądownictwa podjęte zostaną działania zmierzające do zorganizowania
w naszym mieście sesji wyjazdowych
Kolegium d/s Wykroczeń z Gliwic.
(P.R.)

&LRWND7LODEHUDMRP
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ój szwager Alfrid był kachlorzym. Siyła mioł , ale był taki
szkermut. Mało wiela jod, ale wypić
poradzioł. Prziszły Gody a potym
Sylwester. Poszli łoboje z mojom siostrom Maryjką do swoich kamratów.
Tam ugościli ich fest. Zefla była baba
jak piec a Hanys chłopisko jak trza.
Jedli, piyli, śpiywali, błoznowali ale
łoros Alfridowi „urwoł sie film” i
usnoł przi stole. Siostra niy budziyła
go yno sama poszła do dom - mieli
blisko. Na drugi dziyń , wczas rano
Alfrid zmarzniony przilecioł do dom,
wiela niy godoł yno fuknoł do łóżka.
W połednie w Nowy Rok prziszli
Zefla z Hanysym. Jakoś tak godka

M
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lutego 1993 roku w Domu
Kultury KWK „Knurów”
odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem potencjalnych
wykonawców budowy i mieszkańców
Knurowa. Urząd Miejski reprezentowała naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury, Nadzoru Budowlanego i Inwestycji mgr inż. Krystyna
Kostelecka. O tym, jak wielkie jest
zainteresowanie tematem świadczyła
wypełniona ludźmi sala.
Na wstępie prezes LWSM Bogdan
Litwin przypomniał, iż w roku ubiegłym walne zgromadzenie członków
spółdzielni zobowiązało jej zarząd,
aby wystąpił do władz Knurowa z
wnioskiem dotyczącym realizacji
zapotrzebowania wśród mieszkańców miasta na garaże. Co też uczynił.
Wszak na własne lokum dla samochodu oczekuje kilkaset osób.
Wstępnie zaakceptowano na
budowę garażu wielopoziomowego
teren będący przedłuzeniem ulicy 26
stycznia. Za postawieniem obiektu
wielopoziomowego przemawiają
względu estetyczne i ekologiczne,
zaś jego lokalizacja wynika m.in. z
faktu, iż teren ten jest odpowiednio
uzbrojony. Pod nosem niemal znajduje się cała wymagana przy tego
rodzaju inwestycjach infrastruktura.
Koszty zatem z przyłączeniem np.
elektryczności byłyby prawie żadne.
Kilkukondygnacyjna budowa oprócz
garaży mogłaby pomieścić na parterze warsztat samochodowy, myjnię,

:ãċF]

portiernię, a nawet sklepik.
Zarząd spółdzielni chciałby, aby
budowa została rozpoczęta możliwie
najwcześniej, już pod koniec I kwartału, bo od lipca wchodzą w życie
nowe zasady podatkowe. Minimalna
ilość boksów garażowych miałaby
wynieść 120, maksymalna zaś 280.
Cena jednego garażu, w zależności
od ilości boksów wahałaby się w
granicach 42-48 mln zł. Sporo kontrowersji wśród zebranych wywołała
właśnie cena pojedynczego boksu.
Prezes Litwin pocieszał jednak, ża na
wstępie będzie trzeba wpłacić tylko
ok. 40 proc. A resztę w ratach.
Swoją szczegółową ofertę zaprezentowali zaproszeni na spotkanie
przedstawiciele firm, których propozycję realizacji inwestycji uznano
za najbardziej wiarygodną.
Dyrektor Korporacji S.A. „Fadomu” w Żorach Andrzej Tymoszyk
powiedział, iż jego firma proponuje
garaż wykonany z prefabrykatów.
Inwestycja może zostać oddana do
użytku już po 9 miesiącach. Na parterze mogłyby być garaże większe,
dla samochodów ciężarowych, na
ostatniej zaś kondygnacji, parking.
Za jego użytkowanie właściciele
garażu wielopoziomowego mogliby
pobierać opłatę. Dyrektor zaproponował ponadto możliwość skorzystania z kredytu bankowego.
Przedstaw iciel Rybnick iego
Przedsiębiorstwa Budowlano-Inżynierskiego obiecał, iż koszty ro-

bót zewnętrznych (doprowadzenie
„wody i światła”, droga dojazdowa)
nie obciążył yby uży t kowników
garaży. Stwierdził, iż jeśli zgłosi się
120 chętnych na boksy garażowe,
to firma może skredytować budowę
jednej kondygnacji.
Niektóre obecne na spotkaniu
osoby zaproponowały, aby miast
garażu wielopoziomowego postawić
przy ul. Witosa parterowe garaże
indywidualne.
Tymczasem aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
miasta przewiduje teren ten pod
zabudowę pawilonami usługowymi.
Realizacja w tym miejscu garaży
parterowych wymagałoby uchwałą
Rady Miejskiej, zmiany tegoż planu.
Zresztą mogłoby się tutaj pomieścić nie więcej, jak 80 garaży.
Ponadto warto wiedzieć, że koszt
postawienia jednego garażu wynosi
również niebagatelną kwotę od 20
do 30 mln zł.
Podczas spotkania ustalono, że do
25 lutego 1993 roku będą prowadzone
zapisy na boksy w garażu wielopoziomowym. Jeśli zgłosi się ok. 100 osób
to wtedy budowa garażu wielokondygnacyjnego stanie się faktem.
(STI)
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reklama własna

aki tajemniczy moduł gościł na
naszych łamach przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. Jak się później
okazało, zwiastował on start lokalnej
rozgłośni radiowej FAN 88.1 FM

T

niy bardzo szła, yno sie pytajom czy
Alfrid do nich przidzie. A łon jeszcze
społ. Maryjka wypytywała sieciyngiem co sie stało? Niy bardzo chcieli
godać, aże w końcu pedzieli, że jak
rano stanyli to taki przenośny, szamotowy piec był wyrwany ze ściany i
postawiony na środku izby. A Alfrida
niy było. Jak tyn piec Alfrid łońskigo
roku stawioł, to we trzech chłopa trza
go było ruknońć pod ściana. Alfrid w
gorzole wytargoł go som, postawioł
na środek izby i uciyk. Łobudzili Alfrida. Tyn borok ani nie wiedzioł jak
sie do dom dostoł. Ale piec trza było
we trójka postawić nazod.
Ciotka Tila
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Przez dotyk
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Mówiąc o uzdrowieniu całego
kraju, pan Władysław myślał o przekazywaniu swojej kosmicznej energii
przez radio i telewizję – wówczas, jak
przekonywał, w ciągu 10 minut byłby
w stanie „zasilić” wszystkich chętnych
rodaków.
Swoją energię odkrył pod koniec
lat 70.
- Kiedy włączyłem telewizor, spod
palca wskazującego wysypały się tysiące iskier o długości 5 cm – wspominał
Tatomir. – Poszedłem więc do znanego
różdżkarza, by określił, jak silna jest
moja energia. Następnie pojechałem
do Związku Różdżkarzy w Poznaniu,
gdzie zostałem przebadany przez kilku
ekspertów. Niestety, oni także nie potrafili odkryć źródła tej energii i – nie

wiedzą tego do tej pory. Moimi zdolnościami zainteresowali się również naukowcy z Zakładu Biologii i Fizjologii
Uniwersytetu Szczecińskiego. Wtedy
w ciągu czterech godzin moją energię
odebrało około ośmiuset osób.
Jak sam twierdził, emanował dość
rzadkim typem energii w kolorze czerwonym, działającym szczególnie silnie
na organy „kąpiące się we krwi” (serce,
wątrobę, trzustkę, dwunastnicę, nerki,
układ krwionośny). Tysiące osób decydowało się wówczas na wypróbowanie,
czy energia Władysława Tatomira podziała i na nich. Czy wśród knurowian
był ktoś, komu pomogła kosmiczna
moc przekazywana przez bionenergoterapeutę? Tego nie wiemy.

Biskup
z Knurowa
7RE\áGREU\URNGOD6]SLWDOD0LHMVNLHJR±ZáDG]H.QXURZD
]DNXSLá\GODQLHJRQRZ\VSU]ĊW:\VRNLHMNODV\UHNWRVNRS
]DVWąSLáGRW\FKF]DVXĪ\ZDQ\Z\SURGXNRZDQ\ZURNX
Rektoskop pozwalał nie tylko
na badania, ale i na wykonywanie pewnych zabiegów nie przez
jamę brzuszną, lecz przez niewielki
wziernik wprowadzony do jelit.
Dziś to normalka, wówczas – kosztowna technologiczna nowość rodem z Zachodu, któremu nasza
medycyna starała się dotrzymać
kroku. Marzenia lekarzy sięgały
dalej. – Mam cichą nadzieję, a po

usłyszanych dziś sugestiach widzę
realną szansę na ufundowanie przez
miasto zestawu laparoskopowego,
służącego do operowania wewnątrz
jamy brzusznej – mówił Zbigniew
Białas, ówczesny zastępca ordynatora knurowskiej chirurgii. – Jest to
nowoczesna technika, która na całym
świecie – szczególnie na Zachodzie –
jest w powszechnym użytku. U nas
z powodów finansowych jest mniej

stosowana. Jesteśmy na takim etapie,
że nie wolno nam zostawać z tyłu za
resztą świata. Szpitala nie byłoby stać
na taki wydatek z powodu wielkich
kosztów, dlatego możemy jedynie
liczyć na szczodrość fundatorów.
Tego roku miasto było hojne
dla służby zdrowia – 18 sierpnia
przekazało szpitalowi wysokiej klasy
strzykawkową pompę infuzyjną.

Zupełnie nieoczekiwanie otrzymałem niedawno wiadomość z dalekiej Brazylii via Gottingen – pisał w
czerwcu Józef Kapłanek
25 maja 1992 roku w wieku 86 lat
zmarł tam na placówce misyjnej biskup
Anselmo Pietrulla, urodzony 12 sierpnia 1906 r. w Knurowie. Był franciszkaninem, święcenia przyjął w Niemczech
(w Essen-Holsterhausen), a w 1927 roku
wyjechał do Brazylii. W 1948 został
mianowany biskupem nowej diecezji
Campino Grande. Od 1955 znany był
jako biskup z Tubarao. - Być może w
Knurowie lub Gierałtowicach żyje ktoś
z rodziny świętej pamięci Ks. Biskupa
Anselmo Pietrulli i uzupełni życiorys tej
nieznanej w Knurowie postaci – miał
nadzieję Józef Kapłanek. – Wszak jest to
chyba jedyny biskup rodem z Knurowa.
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Mira Pietryga: - Czy radiestezji
można się nauczyć?
Jan Bralich: - Żeby odpowiedzieć
na to pytanie, trzeba sobie uzmysłowić,
że większość ludzi posiada zdolności
radiestezyjne polegające na odbiorze
różnego typu promieniowań i przekazywaniu ich dalej do układu mięśniowego, itd. Różny jest jedynie stopień tej
wrażliwości. Oczywiście im naturalna
wrażliwość jest większa, tym lepiej.
Wtedy można mniej czasu poświęcić
na podstawowe ćwiczenia kształtujące sprawność radiestezyjną. Główną
trudność w nauczaniu stwarza fakt, że
to niezwykle zindywidualizowana sfera
umiejętności, charakterystyczna dla
danego radiestety. Praktycznie każdy
pracuje na swój sposób i swoimi metodami (zachowując naturalnie pewne
uniwersalne reguły działania). Dlatego
w zasadzie nie można nauczyć kogoś
radiestezji od początku do końca. Moż-

na natomiast wskazać, jak się uczyć,
mając pewne uzdolnienia, które należy
rozwijać na równi z umiejętnościami,
jak wykorzystywać praktyczne prawa i
podstawy przyjęte i akceptowane przez
wszystkich.
- Czy studia górnicze, które Pan
ukończył na AGH w Krakowie i – następnie – na Politechnice Śląskiej w
Gliwicach, były i są pomocne w Pana
nowym zawodzie?
- Oj i to bardzo! Szczególnie wiadomości dotyczące hydrogeologii,
geologii, geodezji, ochrony środowiska,
a także elementy psychologii, biofizyki
i bioelektroniki. Radiesteta powinien
nie tylko umieć wskazać miejsce, gdzie
należy kopać studnię czy zniwelować
wpływ szkodliwego promieniowania
cieków wodnych na zdrowie człowieka,
ale też znać metody relaksu i koncentracji umysłu.
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19-letnia wówczas knurowianka,
Kasia Jendryczko, znalazła się
w kadrze reprezentacji Polski w
piłce nożnej kobiet
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Okazało się, że był to pocisk przeciwlotniczy kalibru 23 mm, który
przeleżał sobie kilkadziesiąt lat. Zachował się w idealnym stanie. Niecodziennego odkrycia dokonał Roman
Kot – konserwator z Urzędu Miasta.
O znalezisku poinformowano Obronę
Cywilną, policję i specjalistyczną jednostkę saperską z Knurowa, zajmującą
się interwencjami tego typu. Następne-

go dnia po odkryciu, około godziny 10
saperzy odebrali niewypał.
Roman Kot znalazł pocisk zupełnie przypadkowo – podczas
remontu pieca.
– W stercie starego żelastwa w
ogródku za kinem może być więcej
takich niespodzianek, to przecież
poniemiecki budynek – mówił znalazca.

Wówczas w Polsce ta dyscyplina
była jeszcze bardzo mało popularna.
Istniały I i II liga (w I grało 8 drużyn,
w II – mniej). – W innych krajach jest
zupełnie inaczej – mówiła Kasia Jendryczko. – Dużo się o tym mówi i to nie
tylko w lokalnych gazetach czy stacjach
telewizyjnych. U nas najczęściej na
wzmiankę o tej dyscyplinie reaguje się
śmiechem. Ludzie nie wierzą, że piłka
nożna kobiet w ogóle istnieje.
Dziś jest dużo lepiej – 12 drużyn
w ekstraklasie, 20 w I lidze, a jeszcze II i III liga... Jednak, co tu kryć,
polska piłka nożna kobiet nie ma na
razie zawodniczki równie popularnej
i skutecznej jak, powiedzmy Robert
Lewandowski. Zresztą i w innych
krajach w tej kwestii nadal zdecydowanie dominują panowie (patrz Euro
2016 i emocje z tym związane). Marzeniem Kasi było, aby w przyszłości
piłka nożna stała na równi z futbolem
mężczyzn. Siostry, w tej sprawie jest
jeszcze wiele do zrobienia!
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7HQGRPMHVWLQQ\QLĪZV]\VWNLH-XĪ]DSURJLHPF]XMHVLĊ]DSDFK
SLHF]RQHJRFKOHED0\ĞOL]DF]\QDMąNUąĪ\üZRNyáUXPLDQ\FK
URJDOLNyZFKUXSLąF\FKEXáHF]HN3LHNDUQLDÄ6áRZLN´6WDUV]H
SRNROHQLHNQXURZLDQSDPLĊWDMąQLHPDORG]DZV]H
Jadwiga i Eryk Słowikowie kupili
dom i piekarnię przy ul. Kościelnej
(obecnie ul. Koziełka) na początku lat
20. W 1939 roku piekarnia została zamknięta przez Niemców. Rok później
pani Jadwiga wznowiła wypiek dla
jeńców wojennych. Po zakończeniu II
wojny światowej państwo Słowikowie
uruchomili dodatkową piekarnię przy
ul. Zwycięstwa (dziś ul. Niepodległości)
oraz kawiarnię, halę lodową i restaurację. W 1950 roku decyzją Stalina
zlikwidowano prywatne rzemiosło.
Dopiero 5 lat później Eryk Słowik
otrzymał zezwolenie na dalsze prowadzenie piekarni.
Arkadiusz, jedyny syn państwa
Słowików, z początku nie przejawiał
zbytniego zainteresowania fachem
ojca. Po kilku latach spędzonych na
studiowaniu w Warszawie zrezygnował
z nauki i wrócił do Knurowa. W piekarni brakowało akurat rąk do pracy,
toteż powrót syna oznaczał... powrót
do zawodu ojca. Kilka lat później Arkadiusz Słowik z żoną Różą związali
swoją przyszłość z piekarnią. Ich córki,
Brygida i Genowefa, wiedzą, że zawód
ojca i dziadka to ciężki kawałek chleba.
- Miałam 6 czy 7 lat, kiedy razem
z siostrą zaczęłyśmy myć blachy, mielić
bułkę i wykonywać inne proste czynności
w piekarni - wspomina pani Genowefa.
- Buntowałyśmy się czasami, ponieważ
inne dzieci bawiły się na podwórku,
podczas gdy my musiałyśmy pracować.
(...) A przecież na to, że teraz mogę wraz
z rodziną prowadzić spokojne, godziwe
życie, pracował mój dziadek i ojciec.
Dziadek Eryk pochodził z ubogiej,

dziesięcioosobowej rodziny. Praktycznie
zaczynał wszystko od zera. Aby dojść do
czegoś pracował z babcią dzień w dzień
bez wytchnienia.
W latach 70. w Knurowie zaczęły
powstawać nowe osiedla. Tymczasem
liczba piekarń i sklepów nie zmieniła
się. Knurowianie pamiętają czasy,
kiedy tłum ludzi ustawiał się przed
drzwiami piekarni już o 6.00 rano.
Przed świętami sprzedaż rozpoczynała
się dwie godziny wcześniej, o 4.00.
Cały wypiek rozchodził się błyskawicznie. Szło wszystko: chleb przypalony, krzywy, pęknięty. Teraz jest
zupełnie inaczej. Pieczywo nieudane
odkłada się na bok.
- Mój ojciec, jako jeden z pierwszych
na Śląsku, rozpoczął handel obwoźny
pieczywa - mówi Genowefa Wiśniowska. - Według jego projektu zbudowana
została przyczepa z ladą i półkami.

for mujemy, że decyzją Zarządy
GKS „Concordia” Knurów panowie
Roman Kosecki i Piotr Świerczewski
zostali pozbawieni możliwości korzystania z obiektów sportowych GKS
„Concordia” Knurów (w tym również
stadionu sportowego „Buk” w Rudach
Raciborskich).
Ze sportowym pozdrowieniem
Janusz Król, prezes GKS
„Concordia” Knurów

- W roku 3999 narkotyki opanowały Knurów - wieszczyła zwyciężczyni I Międzyszkolnego Konkursu Mówców, Helena Szreter
z MSP-6. Chyba nie wiedziała, że nastąpi to znacznie wcześniej
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Tradycją było od lat, że wszyscy
górnicy, również emeryci i renciści,
mogli korzystać z łaźni. Taki był
przywilej i nikt nie ważył się go
znosić. Ale takie, czasy nastały, że
nam, którzyśmy najlepsze lata życia
oddali tej kopalni, odmówiono i
tego drobnego uprawnienia. Wisi w
tej chwili zarządzenie zabraniające
korzystania z łaźni. Niby drobiazg,
a boli. Jeśli trzeba - zapłacimy za
wejście, za te kilka litrów wody, które
przez chwilę spłynie z prysznica, ale
niech Dyrekcja cofnie to absurdalne
zarządzenie.
Jerzy Gawlik

Uczniowie młodszych klas, a nawet i starsze dzieci dosłownie szaleją
na punkcie kolorowych karteczek. Na
przerwach między lekcjami biegają
po korytarzach i wymieniają się kartkami z notesików. Niektórzy mają już

Miasto przyszłości
Wyróżniona Dorota Becker wyobraziła sobie Knurów jako miejscowy Manhattan z drzewami cytrusowymi, słonecznym ogrzewaniem w
dwupoziomow ych domach, gdzie
będą mieszkać ludzie żyjący nawet
300 lat.
Nie wszyscy posunęli się tak daleko. Anna Tchórzewska z MSP-7
proponowała umiejscowienie całego
przemysłu pod ziemią, zorganizowanie ośrodka kultury i sztuki, metro-

Na przekór tradycji

Szał karteczek

Zakaz za blamaż
W związku z blamażem polskiej
reprezentacji piłkarskiej w Bratysławie, a szczególnie z postawą niegodną
reprezentanta Polski, panów Romana
Koseckiego i Piotra Świerczewskiego,
Zarząd Górniczego Klubu Sportowego „Concordia” Knurów wnosi o
rozważenie możliwości dożywotniego
zdyskwalifikowania wyżej wymienionych zawodników jako kadrowiczów.
(...) Jednocześnie uprzejmie in-

Sygnały, poglądy i opinie Czytelników

polii dla turystów z wykorzystaniem
star ych kopalń. Anna Pawłowicz
przewidziała utworzenie całej sieci
bibliotek.
Inni mówcy opowiadali - jak się
okazało kilka lat później - o całkiem
realnych pomysłach: budowie dróg
dla rowerów, kompleksie rekreacyjnym w rejonie „Leśnego Zacisza” i
Knurowskim Centrum Handlowym
zamiast targu.
Mira Pietryga

Przez kilka lat ten nietypowy pojazd
pojawiał się codziennie na knurowskim
osiedlu. Na zmianę handlował ojciec
z mamą. Nie udało się wtedy znaleźć
nikogo, kto chciałby podjąć u nas pracę.
Burzliwe lata 80. to również czas
tragicznych wydarzeń w historii rodziny. 84-letni dziadek Eryk zginął
w płomieniach w pomieszczeniach
piekarni. Cztery miesiące później na
świat przyszła córka Genowefy i Adama
Wiśniowskich - Ewa.
Od kilku lat państwo Wiśniowscy
starają się o przyłączenie do gazowni.
Dzięki wprowadzeniu nowoczesnej
technologii staliby się pierwszą piekarnią w mieście przyjazną dla środowiska.
Wiśniowscy mają nadzieję, że kontynuatorem rodzinnych tradycji będzie
syn Arkadiusz. Już dziś pięcioletni Arek
pomaga tacie w pracy. (...) Czas pokaże,
czy rodzinne tradycje przetrwają. Nie
ma wątpliwości, że piekarnia nigdy nie
zmieni swojej nazwy. Do dziś, mijając
znajomych na ulicy, Adam Wiśniowski słyszy tu i ówdzie: „Młody Słowik
idzie...”
Beata Plaza

pokaźne kolekcje, które chowają do
albumów, najczęściej pożyczonych od
starszego rodzeństwa.
Chłopcy zbierają karteczki z samochodami i motocyklami, dziewczęta
zaś wolą misie, lalki Barbie czy Myszkę
Miki z Kaczorem Donaldem.
Najbardziej ciekawi mnie jednak
to, jak długo potrwa jeszcze ten „karteczkowy szał”?
Dominik Pierończyk z Przyszowic

Wejdź i kup...
Bardzo dobrze jest zaopatrzone
stoisko z żywnością dla zwierząt w
sklepie „Komm und Kauf ”, ale o ludzi
jakby mniej zadbano. Chodzę tam na
zakupy, ale niestety, choć sklep duży,
ma spore braki w asortymencie. Pieczywa czy choćby cukru tam nie ma.
Ceny też mocno nierówne - niektóre
produkty tanie, inne zaś wyjątkowo
drogie (kosmetyki) w stosunku do cen
w innych sklepach.
Klient

Gdzie te chłopy?

Celina Nokert - uczennica klasy IV d knurowskiego Liceum została
„Mistrzem Gwary Śląskiej”. Uznanie jury i sympatię publiczności
zdobyła tekstem o prawdziwym mężczyźnie
Richtig chop to je taki chop, kery mo
glaca, krziwy nochol, platfus i brzuch.

Mo czorne pazury, w fuzeklach dziury, brunotne palce łot cigaret i męski
chuch.
Richtig chop to je taki chop, kery za
żymłami w kolyjce nigdy niy stowo. Mo
muskle jak banie, łopacia jak cep, jak
komu świśnie, łostanie yno flek.
Richtig chop to je taki chop, kery je
wjecznie nie łogolony. Czasym se charknie albo smarknie w kołkastla. Przi
jodle chlipie i mlasko w pierony.
Richtig chop to je taki chop, wtedy
kej trzeba do roboty na zawołanie stanie. W kapsie zamiast piniyndzy mo
taszyntuch z kozami. Ło takim chopie
marzom dziołchy latami. Ło takim
chopie marzom dziołchy, stare cioty i
omy cołkimi latami i nocami.

1DSLVQDWDEOLF\RJáRV]HQLRZHMQD
Ä0HUNXU\P´=DPLHQLĊPLHV]NDQLH
Z1RZ\P7DUJXQDĞSLZyUZ1RZ\P-RUNX

Podobno ryby dobrze tu biorą
Koniec szczygłowickiego kąpieliska obwieszczono już dawno. Rozległy teren przypomina teraz pustkowie. Jednak za niecałe dwa lata znów stanie się rajem dla dzieci i spacerowiczów - obiecywali przedstawiciele kopalni „Szczygłowice”
Obiekt zbudowano w połowie lat
70. w czynie społecznym. Wkrótce
okazało się, że sam basen jest za duży
jak na warunki panujące na terenie
objętym szkodami górniczymi.
- Kiedy w latach 1979-1980 pod
kąpieliskiem przeszła eksploatacja
węgla, basen został uszkodzony tak
bardzo, że uratować go mogła jedynie wymiana dna - powiedział inż.
Roman Kowalski z KWK „Szczygłowice”. - Specjaliści orzekli, że taniej
byłoby zbudować nowy basen.
Plany pok rzyżował y ciężk ie
czasy, jakie nastały dla górnictwa.
Obiekt popadł w ruinę. Po kręgielni,
szatni i kawiarence nie został żaden
ślad, a dno basenu zarosło sitowiem.
Czasem zdarza się zobaczyć wędkarza usiłującego coś złowić - podobno

ryby dobrze tu biorą.
Kopalnia zleciła opracowanie
planu zagospodarowania doliny
potoku Wilcza. Główną część robót
zamierzała zakończyć w 1997 roku.

Sztuczne wzgórza i dolinki dla rowerzystów, nowe parkingi, boiska, korty,
a nawet przystań wodna - zapowiadało się imponująco. Co z tego wyszło,
wszyscy wiemy.
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Ponad 100 osób przybyło do szczygłowickiego Domu Kultury na spotkanie
z Andrzejem Lepperem. Według krążących pogłosek przewodniczący „Samoobrony” miał przybyć do Knurowa, by pomóc przewodniczącemu „Solidarności 80”... odwołać knurowskich radnych, w odwecie za podjętą kilka miesięcy
wcześniej podwyżkę czynszów. Spotkanie odbyło się w gorącej atmosferze. W
stan pogotowia postawiono służby porządkowe.

Å3U]HJOċG/RNDOQ\µ²5DGLRÅ3XOVµ

=NU\PLQDOQ\FKPHOGXQNyZ

EŝĞǌųǇũĂũĐĂƌǌ

 QD XO 6áRQLQ\ ]DWU]\
PDQR VSUDZFĊ NUDG]LHĪ\ 
MDM =áRG]LHM SRUZDá MH ] VDPR
FKRGXGRVWDZF]HJR
1LH Z\V]áR PX WR QD GREUH
=DGDUá]NXUDPLVNRĔF]\áZUDGLR
ZR]LH]NRJXWHP
***

:ĂŬŶĂƉĂƐƚǁŝƐŬƵ

 R JRG]  SDWURO
6WUDĪ\ 0LHMVNLHM XGDá VLĊ QD XO 
0DMD JG]LH QD Z\VRNRĞFL RVLHGOD
:RMVND3ROVNLHJR,,SRMH]GQLFKR
G]LáD NURZD =ZLHU]Ċ VWZDU]DáR
]DJURĪHQLH Z UXFKX GURJRZ\P
0XQGXURZLSU]HNRQDOLMHĪHWRQLH
SDVWZLVNR
3U]HVDG]LOL =GDQLHP QLHNWy
U\FKQDSROVNLFKGURJDFKMHVWW\OX
EDUDQyZĪHMHGQDNURZDMXĪZLĊN
V]HMV]NRG\E\QLH]URELáD
***

EĂƉĂƑđǌƚųƵĐǌŬŽͲƚĂƐĂŬŝĞŵ

 VLHUSQLD NQXURZLDQLQ $Q
GU]HM & ]DDWDNRZDá LGąFHJR XO
ĩZLUNLL:LJXU\]QDMRPHJR5]XFLá
VLĊ QD QLHJR ]DGDMąF FLRV Z JáR
ZĊWáXF]NRWDVDNLHP
6]F]ĊĞFLH Z QLHV]F]ĊĞFLX QD
SDGQLĊW\ ZLĊNV]\FK REUDĪHĔ QLH
GR]QDá3UDZGRSRGREQąSU]\F]\Qą
]DMĞFLDE\áDZF]HĞQLHMV]DVąVLHG]
NDDZDQWXUD
***

^ųŽĚŬŽͲŬǁĂƑŶŽ

RNRáRJRG]QDDO
3LDVWyZVWUDĪQLF\PLHMVF\]DWU]\
PDOLGZyFKPĊĪF]\]QXVLáXMąF\FK
VSU]HGDüSXV]NĊOL]DNyZ6]\E
NR Z\V]áR QD MDZ ĪH VáRG\F]H
]RVWDá\ VNUDG]LRQH ] SREOLVNLHJR
VSRĪ\ZF]DND
***

ĂůŝŶŽŐħ

7U]\ XFLHF]NL Z GZD PLHVLą
FH 1LH]á\ Z\QLN ]ZDĪ\ZV]\ ĪH
FKRG]LáR R ZLĊĨQLyZ ] ]DEUVNLHJR
=DNáDGX.DUQHJR
1DMSLHUZ ]ZLDáR GZyFK VND
]DĔFyZ 8F]\QLOL WR  VLHUSQLD
S R G F ] D V  S U R Z D G ] H Q L D  U R E y W
GURJRZ\FKSU]\XO6W\F]QLD
'HNDGĊSyĨQLHM]WHUHQXEXGRZ\
QRJĊGDá-DURVáDZ)ZLĊ]LHĔRG

ODWNWyUHPXGRNRĔFDRGVLDGNL
]RVWDá\MHV]F]HGZDODWD
 ZU]HĞQLD RGGDODOL VLĊ MXĪ
ÄKXUWHP´2NRáRJRG]RGGDOLáR
VLĊZLĊĨQLyZ.X]DVNRF]HQLXPL
VWU]D EXGRZ\ ZUyFLOL  JRG]LQ\
SyĨQLHM3LMDQL0LVWU]EXGRZ\]D
F]ąáSLVDüZ]HV]\WDFKVND]DQ\FK
QRWDWNLR]GDU]HQLX*G\VND]DĔF\
WR]REDF]\OLXFLHNOLQDGREUH
.QXURZVNą 3ROLFMĊ SRLQIRU
PRZDQR R ]DMĞFLX GRSLHUR SR 
JRG]LQDFK%ORNDGDGUyJZ.QXUR
ZLH*OLZLFDFK=DEU]XL&]HUZLRQ
FH/HV]F]\QDFK QLH SU]\QLRVáD
VNXWNX
***

Podczas Turnieju Piłki Nożnej Pięcioosobowej Mar-Ho Cup o Puchar Prezydenta Miasta Knurowa odbył
się mecz pokazowy pomiędzy „Przeglądem Lokalnym” a Radiem „Puls”. Potyczka zakończyła się wynikiem
9:2 dla reprezentacji PL. Po meczu sędziowie zarządzili strzelanie rzutów karnych, które lepiej wykonywali
radiowcy, wygrywając 5:4. Przegląd Lokalny reprezentowali: Krzysztof Krzemiński, Piotr Rychlewski, Piotr
Kaletka, Piotr Skorupa, Marek Wydra, Mirosław Walczak, Wojciech Krztoń i Bogusław Wilk; w ekipie radiowców wystąpił m.in. knurowianin Mariusz Hołój, dzielnie broniąc dostępu do bramki...

<ƌǌĞƐųĞŵǁƐħĚǌŝĞŐŽ

7UZDá ERNVHUVNL PHF] .6 -D
VWU]ĊELH ± &RQFRUGLD .QXUyZ 3R
SLĊFLX ZDONDFK JRVSRGDU]H SU]H
JU\ZDOL  7HJR QLH ]G]LHUĪ\á
MHGHQ ] MDVWU]ĊEVNLFK NLELFyZ
2EZLQLáRZ\QLNMHGQHJR]VĊG]LyZ
SXQNWRZ\FK 8F]\QLá WR JZDáWRZ
QLHU]XFDMąFZDUELWUDNU]HVáHP
1DV]F]ĊĞFLHGODVĊG]LHJRPHEHO
WUDILáJRZQRJĊ6NRĔF]\áRVLĊQD
OHNNLFKREUDĪHQLDFK
***

EĂƉƌǌĞƉƵƐƚĐĞ

1RFą  SDĨG]LHUQLND GZDM
ĪRáQLHU]HVáXĪE\F]\QQHMSRGHV]OL
GR VDPRFKRGX ]DSDUNRZDQHJR
SU]\ XO .R]LHáND %\OL Z PXQ
GXUDFK SRORZ\FK ± SRGDOL VLĊ ]D
SROLFMDQWyZNDĪąFNLHURZF\Z\MĞü
] SRMD]GX *G\ WHQ WR XF]\QLá
REH]ZáDGQLOLJRLSUyERZDOLVNUDĞü
DXWR7RLPVLĊQLHXGDáR:Ä]D
VWĊSVWZLH´ XNUDGOL ZLĊF UDGLRRG
WZDU]DF]LNDQLVWHU
'DOHNRQLHXFLHNOL1DPLHMVFX
]GDU]HQLD MHGQHPX ]H VSUDZFyZ
Z\SDGáD SU]HSXVWND 3ROLFMDQFL
SUDZG]LZL LĪDQGDUPHULDZRMVNR
ZDV]\ENRQDPLHU]\á\
***

EŝĞǁǇƚƌǌǇŵĂų

 JUXGQLD R JRG]  Z SDU
NX SU]\ XO 6]SLWDOQHM VWUDĪQLF\
PLHMVF\XNDUDOLPĊĪF]\]QĊNWyU\
]DáDWZLDMąFSRWU]HEĊIL]MRORJLF]Qą
Z\ZRáDá]JRUV]HQLHRVyESRVWURQ
Q\FK
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Walentynki 1996...

Konikowi, który zawsze jest
i będzie moim jedynym natchnieniem,
bez którego nie mogłabym egzystować,
który śni mi się po nocach,
którego ciało napawa mnie uwielbieniem
i zachwytem.
KONIKU, JESTEŚ NIETUZINKOWYM
MĘŻCZYZNĄ!!!!!!!!!
Na wieki oddana Gertruda N.
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ZZLHONLHMZRG]LH

5]HNLZ\VWąSLá\]EU]HJyZ]DOHZDMąFPLDVWDLZVLH:.QXURZLHUXV]\áR
Ä5DGLR)DQ´]ZáDVQąOLVWąSU]HERMyZ3LHUZV]HQRWRZDQLHRWZRU]\áD
SLRVHQNDÄ-DNĪąGáR´JUXS\7/RYH:UyĪND0RUJDQDFRW\G]LHĔQDáDPDFK
3/UDG]LáDMDNĪ\üD%XVVLQHV&OXEÄ*DEL´]DSUDV]DáQDPRFQHZUDĪHQLD
:VW\F]QLXĞZLĊWRZDOLĞP\QDURG]LQ\SLHUZV]HJRG]LHFNDZ1RZ\P5RNX±
$JQLHV]ND=DZDG]NDSU]\V]áDQDĞZLDWGRNáDGQLHRJRG]LZDĪ\áD
JUDPyZ-DNMHV]F]HWHQURN]DSLVDáVLĊZ3U]HJOąG]LH"

$PRNQD:LHOLFNLP

PDMDURNXZVDOLNLQRZHMNRĞFLRáD0DWNL
%RĪHM&]ĊVWRFKRZVNLHMZ.QXURZLH]HEUDOL
VLĊZV]\VF\FLNWyU]\FKFLHOLQDZáDVQHRF]\
]REDF]\ü.U]\V]WRID:LHOLFNLHJRMHGQHJR]W\FK
NWyU]\]GRE\OL.RURQĊ+LPDODMyZ
Oczekiwano postawnego mężczyznę, tymczasem do sali wszedł
niepozorny pan. Tylko niewielu
wiedziało, że to właśnie On, nasz
wielki himalaista, zdobywca czternastu ośmiotysięczników.
Zaczęło się piękne widowisko.
Niesamowitej urody zdjęcia uzupełnione muzyką i komentarzem,
w ygłaszanym „na ży wo” przez
Krzysztofa Wielickiego, wprowadziły zebranych w istny amok!
Słowa o wielkich osiągnięciach,
które dane było przeżyć nielicznym, wypowiadane były jakby od
niechcenia, bez zbytniej emfazy i
delektowania się sukcesami. Ot,
po prostu: wybrałem się w góry
i zdobyłem czternaście ośmiotysięczników.
Tr ud no ocenić, co na t y m
spotkaniu było najważniejsze. Czy
przepiękne zdjęcia, czy bardzo

serdeczny komentarze, w którym
znalazło się miejsce na przybliżenie zebranym ogromu trudu wspinaczki. Był też czas na ref leksję,
na wspomnienie o tych, którzy
razem z Krzysztofem Wielickim
podejmowali trud zdoby wania
himalajskich szczytów - Wandy
Rutkiewicz, Jerzego Kukuczki i
innych, którzy zostali w wiecznych
lodach na zawsze.
Nad wszystkim górowały jednak zdjęcia, tak realistyczne, że
aż nieprawdziwe. Ponad godzinny
pokaz i opowieść snuta przez himalaistę minęły bardzo szybko.
Na razie zadowolić się trzeba albumem autorstwa Krzysztofa Wielickiego. Niektórym udało się zdobyć
autograf autora i satysfakcjonujący
uścisk dłoni.
Roman Buchta

ŮRQD
JURŭQLHMV]D
RGSROLFML

 OLVWRSDGD WXĪ SU]HG JRG]LQą SLHUZV]ą QDG UD]HP
OHWQL%URQLVáDZ3]JáRVLá
SDWURORZL SROLFML ĪH ]RVWDá
QDSDGQLĊW\ L REUDERZDQ\
0yZLá ĪH XWUDFLá NXU WNĊ
WRUEĊ ] GRNXPHQWDPL L SDUDVRO
)XQNFMRQDULXV]H XVWDOLOL L SU]HVáX
FKDOLĞZLDGNyZ:V]\VF\SU]HGVWD
ZLOLRGPLHQQąZHUVMĊZ\GDU]HĔQLĪ
]JáDV]DMąF\ SU]HVWĊSVWZR :HGáXJ
QLFKQLHGRV]áRGRĪDGQHJRUR]ERMX
:PLHV]NDQLXSRGHMU]DQHJRRSREL
FLH ZV]\VF\ ]JRQLH VRELH JDZĊG]LOL
SU]\EXWHOFHZyGNL1RPRĪHSU]\
NLONX EXWHONDFK =JRGQLH E\áR GR
F]DVXNLHG\U]HNRP\SRV]NRGRZD
Q\VDPPLDáSyMĞüSRNROHMQąSyáOL
WUyZNĊ*G\MHGQDNRND]DáRVLĊĪH
MHJRNLHV]HQLHVąSXVWHJRVSRGDU]
QLHZ\WU]\PDáLGDáZQRFKD
.LHG\ SROLFMDQFL G\VSRQRZDOL SHá
Q\P REUD]HP V\ WXDFML UyZQLHĪ
%URQLVáDZ3SU]\]QDáVLĊGRZSUR
ZDG]HQLDZEáąGRUJDQyZĞFLJDQLD
3RZLHG]LDá ĪH FDáą KLVWRULĊ Z\P\
ĞOLáEREDáVLĊĪRQ\
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:URNXWDQHF]Q\NUąJE\áZLHORUDNRZ\NRU]\VW\ZDQ\
SU]H]PLHV]NDĔFyZ-DNZLGDüFRQLHNWyU]\XĪ\OLVFHQ\
MDNRVXV]DUQL.WRĞPyJáE\GRVWU]HFZELDá\FKSU]HĞFLH
UDGáDFKWDĔF]ąFHEDOHWQLFHFKRüPRĪHWURFKĊ]DEDUG]R
Z\NURFKPDORQH

2GãDJUyZ
do Knurowa
1LH]Z\Ná\MXELOHXV]ODWPDáĪHĔVWZD
REFKRG]LOLSDĔVWZR-y]HIDL$QWRQLàDSLĔVF\
=DFQL-XELODFLPLHV]NDMąF\SU]\XO6]SLWDOQHM
RGV]HĞFLXODWVąPLHV]NDĔFDPLQDV]HJRPLDVWD
Mieli troje dzieci, z których dwoje żyje; córka Regina Podwysocka
mieszka w Knurowie, syn Ryszard - w
Gliwicach. Jubilaci doczekali się pięciu
wnuków i jedenastu prawnuków. Józefa i Antoni Łapińscy pochodzą z woj.
białostockiego. Los nie oszczędził im
przeżyć: wywózka do Rosji, spędzenie
tam kilku lat, samotny powrót pani
Józefy z dwójką dzieci (jeden z synów
zmarł w Rosji) do Polski, oczekiwanie

na powrót męża i ojca. Pan Antoni
kilka lat spędził w rosyjskich łagrach.
Dopiero w 1954 roku udało mu się
wrócić do kraju i do rodziny. Mimo
tych przeżyć Jubilaci dożyli wieku godnego pozazdroszczenia. Pan Antoni
prezentuje kondycję daleką dziewięćdziesięciolatkowi. Pani Józefa mimo
problemów z kręgosłupem, trzyma się
krzepko.
Roman Buchta

ZŽŵĂŶŝŶŝĞũĞŐŽďǇĐǌŬŝ

:F]ZDUWHNPDMDNQXURZVNDSROLFMHSRZLDGRPLRQR
RQLHFRG]LHQQHMNUDG]LHĪ\=SDVWZLVNDOHĪąFHJRQD
Z\VRNRĞFLXO%RMRZHMZ.U\ZDáG]LHVNUDG]LRQRMDáyZNĊ
LGZDE\F]NL6WUDW\Z\FHQLRQRQD]á
W wyniku podjętych działań funkcjonariuszom udało się odnaleźć uprowadzone zwierzęta... w Paniówkach. Zatrzymano również mężczyznę podejrzanego
o dokonanie tego przestępstwa. Jest nim mieszkaniec Gierałtowic - Roman Z. Jak
się okazało, podejrzany zawiózł uprowadzone bydło do znajomego w Paniówkach, aby sprawa trochę przycichła.
Niestety... pomylił się. Odnalezione zwierzęta zwrócono właścicielowi.
/ERPE/

dĂŚŝƐƚŽƌŝĂŵĂƐǁſũĐŝČŐĚĂůƐǌǇ͘͘͘

Kilka miesięcy później do redakcji zgłosił się pan Roman z pismem o
umorzeniu postępowania przeciwko niemu. Jak wynikało z dostarczonego
dokumentu, mężczyzna jakiś czas temu dokonał z rzekomym poszkodowanym
transakcji, gdzie w rozliczeniu brane były pod uwagę krowy. Gdy pewnego dnia
zniknęły z pastwiska, fakt ten nie oznaczał, że zostały skradzione, lecz, że w ten
sposób została wyegzekwowana zapłata za sprzedanego konia...

2F]\PQLHQDSLVDOLĞP\ZURNX"
3DZHáĩ\FKLHZLF]VWDUWRZDáGRVHMPX]OLVW\
$:6X.DQG\GDWRELHF\ZDáĪHWDNMDNQLH
SU]HVSDáGRW\FKF]DVRZHJRĪ\FLDQLH]DPLH
U]DVSDüZVHMPLH3RGNUHĞODáĪHMDNNDĪG\
F]áRZLHNPDVZRMHZDG\L]DOHW\=DOHWDPL
MHJRVąZHZQĊWU]Q\VSRNyMUR]ZDJDVSUD
ZLHGOLZRĞFL L VNXWHF]QRĞü Z G]LDáDQLX 'R
8

ZDGQDOHĪ\]DOLF]\üF]DVDPL]E\WQLąXIQRĞü
LáDWZRZLHUQRĞüRUD]]E\WGXĪ\RSW\PL]P
3DQ 3DZHá QLH SU]HNRQDá Z\ERUFyZ L QLH
GRVWDáVLĊGRVHMPXFKRüLWXWDMSURV]ĊR
XZDJĊ ]GRE\á  JáRVyZ R  JáRVyZ
ZLĊFHMQLĪVWDUWXMąF\]WHMVDPHMOLVW\-HU]\
%X]HN

2W\PĪH7HOHZL]MD3ROVNDUR]SRF]ĊáDHPLVMĊWHOHQRZHOLÄ.ODQ´
D5REHUW-DQRZVNLSLHUZV]\UD]]DS\WDáÄ-DNDWRPHORGLD"´
2GUXJLPSRMHG\QNXV]DFKRZ\P*DUULHJR.DVSDURZD]VXSHU
NRPSXWHUHP'HHS%OXH«ERRND]DáRVLĊĪHQDMF]ĊĞFLHMZ\JU\
ZDMąFLNWyU]\QLHPDMąVHUFD
 2 SLHUZV]\FK NRVPLF]Q\FK SRJU]HEDFK : W\P NRQWHNĞFLH
VáRZDÄ=REDF]\P\VLĊQDJyU]H´QDELHUDMąQRZHJR]QDF]HQLD
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1998

.LHG\QDĞZLHFLH]DGHELXWRZDáDZ\V]XNLZDUND*RRJOH
ZNRSDOQLDFKÄ6RVQRZLHF´LÄ0RUFLQHN´]DNRĔF]\áRVLĊ
IHGURZDQLH=ELEOLRWHNLQDXNRZHM3$1NWRĞVNUDGáLGRWHMSRU\
QLH]ZUyFLáG]LHáD0LNRáDMD.RSHUQLNDÄ2REURWDFKVIHU
QLHELHVNLFK´&RURNSU]\QLyVáPLHV]NDĔFRP.QXURZDLRNROLF"
Zaczął się hukiem i krzykiem, bo
kilkanaście minut po północy, podczas
sylwestrowego balu w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 7, doszło do pierwszego w tym roku wypadku. W dłoni
jednej z kobiet wybuchła petarda. - Nie
obędzie się chyba bez amputacji czterech palców - pisaliśmy.

ŽƉŽǁŝĞĐŝĞŶĂƉŽǁŝĂƚ͍

Powiat Knurowski... Rada Miasta
dostrzegła w planowanej reformie administracyjnej niepowtarzalną szansę
utworzenia w Knurowie powiatu.
Herman Hojka, prezes Towarzystwa
Miłośników Knurowa przypomniał,
że już w 1993 roku ta wizja mogła się
ziścić. Wtedy na drodze stanęła nam
Czerwionka-Leszczyny. Nie mogliśmy
się z nią dogadać. Ostatecznie w 1999
roku staliśmy się częścią Powiatu
Gliwickiego.

hŬŽĐŚĂŶĂDĂųƉŬŽ

KOCHAM CIĘ PRZENIKLIWIE
I NIEUSTANNIE - zapewniał w Walentynki na zawsze oddany „gorylek”
Krzyś.
Gorące i namiętne uściski i przytulanki cudownemu „Słoooiczkooowi”
pełnemu niespodzianek przesyłał na
naszych łamach „Przekręt”.
Tuptuś „błysnął” szczerością,
winszując Klaudiuszowi: Chociaż odszedłeś do innej, to ja w tym dniu życzę
Ci, by dała Ci tyle miłości, ile Ty bólu
zadałeś mi.

^ŬůĞƌŽǌĂŶŝĞďŽůŝ͘͘͘

...tylko nałazić się trzeba. - Jednak
jakim cudem ktoś zapomniał o dziecięcym wózku, który znaleziono na dworcu w Knurowie? - dziwiła się Lucyna
Chłopczyk z gliwickiego Biura Rzeczy
Znalezionych.
Dowodów na bezmiar roztargnienia podała więcej: - Akurat mamy

na przechowaniu motorynkę, rower,
neseser. Jest też radioodtwarzacz i
sporo parasoli. Nie brakuje zgłoszeń o...
samochodach.

WŽůƵďŝđĐǌǇǁǇŐƵďŝđ͍

Na prośbę naszej Czytelniczki
szukaliśmy skutecznego sposobu na
faraonki.
- Przeczekać - radziła pani Anna.
- Ode mnie same odeszły. Kiedy? No...
po trzech latach.
- Pokochać - proponowała pani
Jola. - To niewierne bestie. Zdradzą dla
innej chałupy.
Wśród innych mniej lub bardziej
skutecznych środków wymieniliśmy:
przynętę z surowego mięsa, liście paproci, miotacz ognia z dezodorantu.
Czytelniczka postanowiła w końcu
zadzwonić po specjalistów.

ŽƑĚůĂŵŽůŝ͘͘͘
ŬƐŝČǏŬŽǁǇĐŚ

KƚŽũĞƐƚƉǇƚĂŶŝĞ

- Co dla ciebie jest ważniejsze: smutek czy sex? - redaktorom Adamowi
Nieszporkowi i Markowi Zdrzałkowi
zdawało się, że tym pytaniem przyparli Kayah do muru.
- Sens! - odpowiedziała im wokalistka.

^ǇŐŶĂųǇǌǇƚĞůŶŝŬſǁ

- Znów nam leci „herbata” z kranów. Diablo mocna, sądząc po kolorze.
Kofeiny w niej ani za grosz, ale nerwy
pobudza z kopyta.
- Na drogach obrodziło rowerami.
Chłopaki! Nie bądźcie ciemniakami po
ciemku. Dajcie chociaż jakiś odblask z
tyłu waszych rączych „mięśniochodów”,
aby was po zmroku dało się zawczasu
przyuważyć.

- Podczas Urodzin Knurowa na koncercie grupy Smokie bawiło się blisko
10 tys. osób. Nad ich bezpieczeństwem czuwało 74 mundurowych.
Klimas, kwiaciarka z Knurowa, zajęła
II miejsce w Konkursie Układania
Kompozycji Kwiatowych w Krakowie.
- Kwiaty wymagają serca - zdradziła
po konkursie. - Kto nie lubi kwiatów,
u tego kwiaty nie rosną, nie odwdzięczają się.

ǌǇǁŝĞƐǌ͕ǏĞ͘͘͘

hĚĂĚŽƉŽƉƌĂǁǇ

Kiedy ktoś wyniósł z biblioteki
Polskiej Akademii Nauk egzemplarz
dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich”, zapytaliśmy
knurowską placówkę o jej białe kruki. Usłyszeliśmy, że największy żal
towarzyszyłby utracie 33-tomowej
encyklopedii „Britannica” (9,5 tys.
zł) i encyklopedii rosyjskiej liczącej
55 tomów.

KĚƉƌǌĞĚƐǌŬŽůĂĚŽKƉŽůĂ

ZƵŵƵŶǌŝĚĞŶƚǇĮŬŽǁĂŶǇ

Oby w atel Ru mu n i i, z ł apa ny
podczas kradzieży portfela na targu
w Knurowie, chcąc uniknąć aresztu,
utrzymywał, że ma 16 lat. Policjanci
nie dali wiary jego słowom. Zapakowali delikwenta do radiowozu i
przewieźli do Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalistyczne
badania wykazały, że zatrzymany
nieco się odmłodził. Ach ten policyjny nos...

Wiatrak przy przedszkolu przy
ul. Ogana kręci się od 1963 roku?
Zbudowali go pracownicy kopalni
dla zakładowego przedszkola. Zawsze
dbali, by wiatrak był „na chodzie”. Jest
do dzisiaj.

Wojciech Pawiński przyznał, że
w osiągnięciu brązowego Medalu
Mistrzostw Świata w Kulturystyce
pomogły mu dobrze rozwinięte mięśnie brzucha. Poza tym dieta, dieta i...
Eugeniusz Mehlich z klubu „Eugen”
oraz jego wskazówki.
- Najtrudniej jest mi rozwinąć
mięśnie łydek - dodał kulturysta, podkreślając, że poprawy wymaga jeszcze
umięśnienie ud i górnych partii.
Naprawdę?

ĂŐƌĂųdƵƌŶĂƵ

ŬƐĐĞůĞŶĐũŽ͕ƉŽŵŽĐǇ!

- Nie może być mowy o przebiegu autostrady A-1 przez środek wsi - tak
radny Marian Sadecki zareagował na wariant przebiegu arterii przez Wilczę.
Przekazał metropolicie katowickiemu, ks. arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, list z podpisem tysiąca protestujących, prosząc o pomoc i wsparcie.
Ciekawe, którędy biegłaby autostrada, gdyby knurowianie również postarali
się o wstawiennictwo w niebiosach...
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10,8 kandydata ubiegało się
o jed no miejsce w Rad zie Miejskiej Knurowa? Największą liczbę
kandydatów w ystawiła Federacja
Cz łon ków Orga n i z acji Spo łecznych, najmniejszą Przyjaciele Dzieci
Sprawnych Inaczej.
Ulubioną potrawą Jerzego Pacha
są ozorki w galarecie? Takiej odpowiedzi udzielił w naszej ankiecie adresowanej do nowych radnych. Władysław
Dankowski zdradził, że na bezludną
wyspę zabrałby... kasety z muzyką
akordeonową.
Najdłużej na pierwszym miejscu
Listy Przebojów Radia Fan utrzymywała się piosenka Celine Dion „My
heart will go on”?

Zagrał w Casinie, a po koncercie,
zdaniem redaktora Nieszporka, z
miłego showmana przeobraził się w...
Smoka Wawelskiego pełnego arogancji, chamstwa, niekompetencji, braku
szacunku do dziennikarzy (i nie tylko),
zadufanego w sobie itd., itd.
- To wszystko jakoś dziwnie trąci
kompleksem prowincjonalnego dziennikarzyny (bez obrażania prowincjonalnych dziennikarzy) - odpowiedziała
na osobliwą recenzję nasza Czytelniczka. - Na całe szczęście to nie Adam
Nieszporek kształtuje nasze gusta
artystyczne i dobry smak.
Na całe szczęście.

dƌŽĐŚħƌſǏ͕ƚƌŽĐŚħďǌƵ

Na dokładkę kilka źdźbeł trawy
- to przepis, dzięki któremu Halina

6-letnia Hania Krupiński w ystąpiła w telewizyjnym programie.
Podopieczna Stefanii Grzegorzycy jak
burza przeszła przez eliminacje, by w
finale zaśpiewać szlagier Sławy Przybylskiej „Pamiętasz była jesień”.

tŝƚĂũDŝŬŽųĂũƵ
Jednym z gości honorowych VII
Biegu Młodości był mistrz olimpijski
w rzucie kulą Władysław Komar? 2,5
miesiąca później sportowiec zginął w
wypadku samochodowym.

Do Knurowa zawitał Święty Mikołaj. Korzystając z okazji zaprosiliśmy
go na wywiad do studia Radia „Fan”.
- Dzieci najczęściej proszą mnie o
trzy rzeczy: szkloki, szlojder, szlynzuchy
- wyznał na antenie.

W siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej ustawiły się długie kolejki zdesperowanych mieszkańców. Protestowali przeciwko
odpłatności za zainstalowanie w ich mieszkaniach termostatów i tzw. podzielników ciepła. Dodatkowo temperaturę podniosła informacja o sposobie
rozliczania inwestycji.
9
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2GVW\F]QLDPDP\Z3ROVFHMXĪQLHDZRMHZyG]WZ3RMDZLá\
VLĊWHĪSRZLDW\QDSRF]ąWNXURNXQLHNWyU]\MHV]F]HPDMąQDG]LHMĊ
ĪHPRĪHMHGQDNSRZVWDQLHSRZLDWNQXURZVNL=EOLĪDVLĊWHĪUHIRUPD
HPHU\WDOQD±UDG]LP\&]\WHOQLNRPMDNZ\EUDüRGSRZLHGQLIXQGXV]
Ä3U]HJOąG/RNDOQ\´GRW\FKF]DVPLHVLĊF]QLNDOERGZXW\JRGQLNZUHV]FLH
VWDMHVLĊW\JRGQLNLHPED±PDQDZHWNRORURZHVWURQ\ FRSUDZGDW\ONR
GZLHDOH]DZV]HFRĞ 

3UR]DLNRSUR]LHů\FLDQDZVL

=DQLP6]F]HSDQ7ZDUGRFKSLOFKRZLF]DQLQG]LĞODXUHDWZLHOXOLWHUDFNLFKQDJUyG
Z\GDáGHELXWDQFNLWRPRSRZLDGDĔSXEOLNRZDáQDáDPDFKPLHVLĊF]QLND
Ä)DQWDVW\ND´DWDNĪH±Ä3U]HJOąGX/RNDOQHJR´:Z\GDQLX]F]HUZFDURNX
]DPLHĞFLOLĞP\MHJRWHNVWEĊGąF\GRZRGHPĪHSLyURDXWRUDÄ'UDFKD´
MXĪRGGDZQDE\áR]DQXU]RQHZORNDOQ\FKVSUDZDFK

:LOF]D

ŒPLHUG]ċFDVSUDZD

n przenieść się do miasta,
rękę przez pana Igrek a. Ten winie
co drugi odpowiada, że po
ostatn i zaprz ecza zarzutom, na
ka na wsi, a nie w mieutrzy mując , że Iksiń ski był to miesz
żeby było czym oddychać.
nietrzeźwy i zachowywa ł się ście,
Czyn ną napaś cią zajmie
agresy wnie. Dodał, że nie wie,
awdopodobniej sąd
najpr
się
rana
dzić
pocho
skąd może
i nie sposób rozstrzygać
karny
ana
Wezw
nta.
opone
w dłoni
spraw ie przed ogłoszepolicja spisała protokół i spra- w tej
ją, że nie można w ten sposób wa prawdopodobnie skończy niem wyrok u. Czym innym
„nawozić” pól w odleg łości się w sądzie. Iksiński twier- jest jedna k spraw a skład omnie jszej niż 200 metró w dzi, że wszel kie przes łanki wanego na polach kurzy ńca.
od ludzk ich siedzib, w wielu przemawiają na jego korzyść Egzekucja prawa leży w gestii
miejs cach niecz ystośc i były – nie podniósł ręki na swo- urzędników gminy – to na ich
umieszczane dużo bliżej do- jego przeciwnika, zadane mu barkach spoczywać powinno
mów niż pozwa la na to prawo. został y poważne obrażenia, o rozwiązanie problemu śmierChodzą słuchy, że taka sy- których lekarz sądow y orzek ł, dzące go nawo zu na drodz e
tuacja jest powodem sporu po- że wymagają zwolnienia lekar- administrac yjnej. Odpowiedmiędzy dwoma mieszkańcami skiego dłuższego niż 7 dni, co nie przep isy zawa rte są w
Wilcz y. Około 100 metrów jest wystarczającym powodem Ustaw ie o ochronie środo od domu pana Iksiń skiego, do wniesienia spraw y do sądu. wiska – w yegze kwow anie
pan Igrek wyrzucił na swoje Igrek nie wypowiada ł się na odpow iedniego składowania
odpadów z kurzych ferm popole sporą ilość kurzyńca. W ten temat.
na unikn ięcie w
bezwietrzne dni fetor na pospraw ie w y woże nia zwoli łoby
W
dwórku Iksińskiego był nie do odpadów z ferm obydwaj go- przyszłości sporów kończ ązniesienia. Udał się on więc do spodarze mają rozbieżne zda- cych się użyciem wideł.
SZCZEPAN TWARDOCH
obejścia Igreka, by wyperswa- nia. Pierwszy z nich mówi, że
dować mu usunięcie obornika jeżeli drugiemu nie podobają
P.S. Nazwiska bohaterów tekstu
z pola. Wtedy to, jak twierdzi, się „wiejskie zapachy” to po]RVWDá\]PLHQLRQH
zosta ł dźgn ięty widła mi w

KŬŽǁŽŬŽ
ǌDŝŬŽųĂũĞŵ
z i ś k a ż dy, k to z obaczy Świętego Mikołaja,
może z miejsca cyknąć sobie
z Nim sweet-focię. Wtedy
zdjęcie z Mikołajem było wyjątkową sprawą. Kupon drukowany w „Przeglądzie...”
upowa żnia ł do udzia łu w
specjalnej sesji ze Świętym
w Zakładzie Fotograficznym
A.P. Barchańscy, oczywiście
6 grudnia. Efekty sesji można
było zobaczyć na naszych
łamach.
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awożeniem kurzy mi odpadami „para się” kilku
rolników wsi. Nie podoba się
to zdecydowa nie większości
osób. Spraw a trafił a nawe t
na forum Rady Gminy Pilchow ice. Radn i z Komi sji
Porządku Publicznego udali
się równ ież na objaz dową
sesję po polach Wilcz y. Tam
- jak relacj onow ał jeden z
radnych - naocz nie przekonali się, że na polach leży nie
tylko oborn ik, ale i odpady
poubojowe. Rozkładając się,
nieznośnie śmierdzą. Widok
reszt ek padli ny jest nieco
maka brycz ny: tu i ówdz ie
walają się kurze głowy, łapy,
pierze i wnętrzności. Mimo że
przepisy wyraźnie stwierdza-

N
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ziewczyny są potrzebne do
życia na naszej planecie
– pisał Bronek. – Niektóre są
piękne, cudowne i romantyczne,
inne zaś niezbyt ładne, ale bardzo inteligentne i na pewno też
znajdą chłopaka. Czasem potrafią być nieznośne i często się
obrażają, ale jak są w dobrym
humorze, nie można im niczego
zarzucić. Bije od nich wtedy
spokój i przyjazne nastawienie.
Dziewczynę swojego typu,
miłość życia, spotyka się tylko
10
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C
eny rozmów przez telefon
komórkowy były wówczas kosmiczne, nic zatem
dziwnego, że ekscytowaliśmy
się nowymi budkami na karty chipowe, jakie niebawem
miały się pojawić w Knurowie. Zwiastuny tych zmian,
„pół-budki” telefoniczne zosta ł y postaw ione przy u l.
Szpitalnej i Kosmonautów.

0DáRNWRSDPLĊWDĪH3U]HJOąG/RNDOQ\
SU]H]NUyWNLF]DVPLDáVZyMGRGDWHNGOD
PáRG]LHĪ\±Ä1DV]H6SUDZ\´$XWRU]\
WHNVWyZ±XF]QLRZLH±]DMPRZDOLVLĊ
SU]HUyĪQ\PLWHPDWDPLRGNRQNXUVyZ
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%URQHN]063]DSHZQLDá]NROHLĪH
QLHZLDVW\WRVNDUE\
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Natalia i Patryk
:RODNRZLH

raz. Ja już taką znalazłem. Jest
wysoka, ma czarne włosy i piękne usta. Nigdy się nie kłócimy,
we wszystkim jesteśmy zgodni i
nie mamy przed sobą tajemnic.
Sądzę, że zostanę do końca życia
z moją Grażyną. [...]
Dzięki dziewczynom świat
jest weselszy i romantyczny. Nie
ma nic lepszego niż te niewiasty-skarby.
Ech, szczęściara z tej Grażyny.
/-/

Karty chipowe jako trudniej podrabialne miały wyeliminować wszelkiego rodzaju
fałszerstwa, jakie dokonywane
były na kartach magnetycznych. - W najbliższym czasie
ukażą się też karty, z których
będziemy mogli korzystać w
całej Europie, a także Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie
– zapowiadaliśmy.

'HELXWQDEUċ]
k w iet n ia Ma łgor z at a
R zepka, zawodniczka
knurowskiego klubu Eugen,
zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski w kulturystyce
w kategorii 52 kg. – Rywalizacja
była bardzo duża – mówiła po

18

starcie. – W pewnym momencie pomyślałam sobie, że będę
musiała pogodzić się z IV lub V
miejscem. Ostatecznie okazało
się, że uzyskałam wysokie oceny
i spełniło się moje marzenie o
medalu Mistrzostw Polski.
Przegląd Lokalny - DODATEK SPECJALNY - 22 grudnia 2016 roku
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mowa dotyczy współpracy w
dziedzinie oświaty, kultury, sportu, wymiany doświadczeń w zakresie
administracji samorządowej oraz
wspierania kontaktów gospodarczych.
Aby umowa weszła w życie wymaga ratyfikowania przez Rady Miejskie Knurowa i Svitu. Współpraca w dziedzinie
oświaty rozpoczęła się we wrześniu
1999 roku, kiedy to młodzież wraz z

U

nauczycielami ze Svitu przebywała
w Knurowie. Kilka tygodni później
młodzież Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego przebywała na Słowacji.
W tym tygodniu goszczą tam również
uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 a informację z ich pobytu zamieścimy w następnym numerze P.L.
MAW
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rukarski chochlik płata różne figle. Nas i naszych Czytelników zaskoczył
treścią życzeń wielkanocnych...

-HV]F]HQLHNRQLHFDOH
H
istoria Zakładów Tworzyw
Sztucznych „Krywałd Erg”
sięga przełomu stulecia. Początkowo produkowano tu czarny
proch dla górnictwa, a już w początkach XX wieku – materiały wybuchowe. „Lignoza” oparła się zawieruchom
obydwu wojen, wytrzymała czasy
powojenne, z powodzeniem weszła
w erę wszechobecnego plastiku i
wytrwała w czasach powszechnego
upaństwowienia. Dawała zatrudnienie
nie tylko miejscowym mieszkańcom,
ale i przyjezdnym specom od chemii.
Wokół zakładów „narosło” zaplecze
mieszkaniowe, transportowe, kulturalne i turystyczne. Pracowały tu całe
pokolenia knurowian, a zwłaszcza
krywałdzian.
Niestety, czasy twardej konkurencji i konieczności błyskawicznych
zmian technologicznych wyrugowały
sentymenty i tradycję, a rachunek ekonomiczny, uwarunkowany koniunkturą i możliwością sprzedaży, stał się
jedynym kryterium uzasadniającym
istnienie obecnej spółki akcyjnej.
Od 21 grudnia ubiegłego roku zakłady są w stanie upadłości. Rezyduje
tu syndyk i jego pełnomocnik, którzy
m.in. są zobowiązani do uregulowania
spraw pracowniczych.
- 20 stycznia złożono wykaz zbiorczy pracowników do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracow-

niczych – informuje pełnomocnik
syndyka, Ewa Stępień. – Obejmował
on wynagrodzenia za okres od 1 do
20 grudnia. Chodziło także o odprawy i odszkodowania pracowników
zwolnionych przez zarząd przed ogłoszeniem upadłości. 21 i 24 stycznia
syndyk wypłacił pozostałą należność
pracownikom zatrudnionym na dzień
24 stycznia. Dalsze wypłaty będą uiszczane sukcesywnie.
Z dniem 31 stycznia wypowiedziano pracę 207 osobom – wręczono je
25 stycznia. Wraz z wypowiedzeniem
pracownicy otrzymali zawiadomienie o możliwości odwołania, z czego
skorzystało 57 osób. W tej chwili więc
146 osób ma wypowiedzianą pracę z
art. 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989
r. O szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn dotyczących zakładu
(tryb natychmiastowy), zaś trzy osoby
– z art. 36 prim Kodeksu Pracy (ze
skróconym, 1-miesięcznym okresem
wypowiedzenia), 1 osoba – za porozumieniem stron. Na razie pozostawiono
w zakładach 60 pracowników do obsługi bieżącej. Dla nich przewidziano
wypowiedzenie trzymiesięczne.
Za styczeń i luty syndyk złoży do
FGŚP wykaz uzupełniający (kwota
obowiązująca wynagrodzenia to 1714
zł na osobomiesiąc), ujmujący wynagrodzenia, odprawy i odszkodowania

do poziomu maksymalnego w funduszu. Różnice wypłaci syndyk według
odzyskanych środków (zakładowych),
co może potrwać dłuższy czas.
- Dałam pracownikom wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, ponieważ przedłużanie i tak nie poprawi
ich sytuacji, a szybciej będą mieli prawo
zgłosić się do Urzędu Zatrudnienia,
gdzie zostanie im przyznany zasiłek i
będzie zapewniony ZUS. Do tego dochodzi jeszcze wypłata odszkodowań z
FGŚP – mówi pełnomocnik syndyka.
– Przy odwoływaniu się pracowników
proces wypłacania wydłuża się, na
pieniądze z funduszu czeka się tylko
miesiąc. Szkoda, że ludzie tego nie
rozumieją. Wypłaty różnic, czyli nadwyżek w stosunku do kwoty gwarantowanej z funduszu, będą realizowane
sukcesywnie, ale odzyskiwanie środków
zakładowych nie jest błyskawiczne.
Musimy dokonywać także opłat bieżących (np. media energetyczne), bo bez
tego też nie będzie pracy.
Obecnie tworzy się bilans inwentaryzacji i nie ma sprzedaży „dużych
rzeczy” – na to musi wyrazić zgodę
sąd. Potem trzeba będzie ogłosić
przetargi, wybrać oferty. To wszystko
potrwa. Sprawy wierzycieli również
będą rozpatrywane sądownie według
prawa upadłościowego.
0LUD3LHWU\JD
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ożenka i Dawid pierwszą dokładnie rocznicę swoich urodzin obchodzić będą dopiero
za cztery lata. Kolejną za osiem. Cóż
zrobić, skoro na urodziny wybrało się
29 lutego...
Wedle przewidywań Dawid miał
ujrzeć światło dzienne 1 marca. Synek
pani Doroty Frontczak uznał, że ma
w tej sprawie też coś do powiedzenia
i przyszedł na świat dzień wcześniej.
Jeszcze większym pośpiechem wykazała się córeczka pani Marii Dziura.

Narodzin Bożenki spodziewano się 3
dni później.
- To były naturalne porody - mówi
dr Marek Sitkiewicz, ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
w knurowskim szpitalu. - Bez komplikacji i niespodzianek.
Szczęśliwe mamy doglądają swoje maleństwa z troskliwością. Nie
mogą doczekać się chwili, gdy znajdą
się w domach.
Dawid, jak na chłopca przystało,
to już w chwili urodzin mężczyzna

Przegląd Lokalny - DODATEK SPECJALNY - 22 grudnia 2016 roku

na schwał. - Waży 3500 g i ma 55
cm wzrostu - wylicza pani Dorota.
- Bożenka w chwili urodzin miała 52
cm wzrostu i ważyła 2750 g - mówi
pani Maria. Obie są przekonane,
że maleństwa będą rosnąć jak na
drożdżach.
W co w redakcji nie wątpimy,
życząc noworodkom długiego życia w
zdrowiu. Z nutką zazdrości, bo nie każdemu lat przybywa cztery razy wolniej...
%RJXVáDZ:LON
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...nie słychać śpiewu ptaków. Zdaje się, że las wymarł. Wokół 25 mogił, na
każdej ogromny krzyż. Kilkaset tablic, jedynych pamiątek po ojcach, mężach
i obrońcach ojczyzny. Prześladowanych i bestialsko zamordowanych w Twerze
w kwietniu 1940 roku...
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Koleżanka Kasi – Julia Pietruniok
– podobnie jak i ona, starają się mówić
po polsku.
– We wzajemnych kontaktach
językowych nie ma żadnych
problemów – mówi Jan Łopata. Obie dziewczynki bardzo
zadomowiły się w otwartych
progach gospodarzy. – Żartują, że chętnie zostałyby na
dłużej – uśmiecha się pan
Jan. Uśmiech z ich pogodnych
i radosnych twarzy znika
tylko wtedy, gdy proszone
są o opowiedzenie o swoim
mieście i kraju. – U nas po
staremu – zdawkowo odpowiadają. Wydaje się, że
skrytość znamionująca mieszkańców Wschodu głęboko tkwi w
tych, jak i innych młodych ludziach.
Podobną refleksję na ten temat wypowiada pani Elżbieta Kwaśnicka, która
wraz z mężem Henrykiem podjęła u
siebie dwójkę braci – Leona i Witalija
Bielskich.

– Są bardzo powściągliwi, gdy
pytamy o rodzinny dom czy miejsce
zamieszkania – mówi pani Elżbieta.
Okazuje się, że w ojczystych stro-

nach braci ciągle stoją pamiątki po starym systemie politycznym panującym
w tej części świata.
– Chłopcy są z typowej rosyjskiej
wsi, która w niczym nie przypomina
polskiej. Jest u nich pomnik i ulica
Lenina – przekazuje swe wrażenia z
rozmowy pani Kwaśnicka.

Z racji tego, że ojciec Leona i Witalija jest sędzią, pokazano im siedziby
sądów w Gliwicach. Zgodnie przyznali,
że prezentują się lepiej niż ich rosyjskie
odpowiedniki. Spędzili również
dzień w tarnogórskim Aqua Parku. – Musieliśmy ich wyprowadzić
z błędu, bo myśleli, że takie wodne
atrakcje są w Polsce na każdym
kroku i w każdym mieście. Mieliby
wypaczony obraz naszego kraju –
śmieje się pani Elżbieta. Goście zza
wschodniej granicy myślą również
innymi kategoriami czasowymi.
Chłopcy z powagą stwierdzili, że
do dziadków na Ukrainie mają
„tylko” dwadzieścia godzin jazdy.
Sporą atrakcją dla nich jest możliwość posiedzenia przed komputerem. Co prawda mają je i w szkole, ale
są bardzo stare i wysłużone. Państwo
Kwaśniccy podkreślają niezwykłe wręcz
obycie i wychowanie swych gości.
Dobrze, że doszło do tej wizyty.
Wzajemne poznanie jest bowiem
pierwszym krokiem do przełamywania wszelkich uprzedzeń, a tych u nas
ciągle nie brak. Nie dotyczy to oczywiście knurowskich gospodarzy. Dobrze
w końcu, że są ciągle ludzie, którzy
zupełnie bezinteresownie godzą się
na przyjęcie w swych domach gości ze
Wschodu. Ludzki odruch dzielenia się
i goszczenia w swym domu bliźniego
ciągle żyje i ma się dobrze za sprawą
takiego gestu dobrej woli.
Szczere łzy spływające po policzkach dzieci w dniu wyjazdu świadczą
o emocjach, jakie towarzyszą ich pobytowi w kraju przodków. Opuszczają go
ze świadomością tego, że jest dla nich
otwarty i zawsze znajdzie się ktoś gotów,
aby ich przyjąć w swe przyjazne progi.

Bogumiła Bajorek mieszka w Knurowie od 40 lat. Z Knurowem związany
był również jej ojciec, Ferdynand
Kocur. Pani Bogumiła dopiero po 60
latach od jego śmierci mogła stanąć na
ziemi, w której spoczywa. Po trzech
dniach podróży uklęknięcie nad tabliczką z napisem Ferdynand Kocur
oszołamia.
- Wracają wspomnienia. Miesza się
radość z odnalezienia miejsca spoczynku i straszny żal. Można wybaczyć, ale
nie sposób zapomnieć - mówi z widocznym bólem córka zamordowanego.

&ĞƌĚǇŶĂŶĚ<ŽĐƵƌ͘͘͘

...był w latach 20. i 30. policjantem
Wydziału Śledczego Policji w Katowicach. Uczestniczył w powstaniu
śląskim w roku 1919 i wojnie bolszewickiej. W 1923 roku trafił do Katowic. Wkrótce został mężem i ojcem.
Życie dziecka toczyło się wokół baletu,
szermierki i nauki języków obcych.
Panienkę z dobrego domu wychowano
niczym chłopca. Ferdynand Kocur był
oficerem policji konnej, mężczyzną
o nienagannej apar ycji, człowiekiem gór, instruktorem narciarskim
i szachowym. Jako sędzia bokserski
przyjeżdżał do Knurowa wielokrotnie.
- W każdym roku wyjeżdżaliśmy
na urlop. W domu panował dostatek.
Popołudniowe spacery z rodzicami należały do codziennego rytuału - mówi
o dawnych latach.

tĞǁƌǌĞƑŶŝƵϭϵϯϵ
ǁǇďƵĐŚĂǁŽũŶĂ

Ojciec wraz z innymi oddziałami
policyjnyjnymi skierowany zostaje
na wschodnie rubieże Polski. Matka
z Bogumiłą i czteroletnią wówczas
siostrą próbują dotrzeć do granicy
rumuńskiej. 17 września pod Tarnopolem dochodzi do spotkania z ojcem.
Przychodzą Sowieci.
- Był między nami ojciec. Nas
sowieci po kilku dniach wypuścili. Staliśmy w szczerym polu, nie wiedząc, co
robić dalej. Ojciec i jego żołnierze nie
mieli tyle szczęścia. Z mamą wróciliśmy do granicy. Zatrzymałyśmy się
w Krynicy Górskiej- opowiada pani
Bogumiła. Tam też dotarła ostatnia
wiadomość od ojca. Z Ostaszkowa w
październiku 1939 pisał do swojej matki: „Żyję. Jestem zdrów”. W kwietniu
1940 roku zginął.

WŽǁŽũŶŝĞ͘͘͘

...rodziny zamordowanych w Rosji
żołnierzy i policjantów były sekowane.
Utrudniano im dostęp do wykształcenia i pracy.
- Niektórych wywożono do Kazachstanu. Jakby wojennych nieszczęść
było mało, kazano nam zapomnieć o
najbliższych - dodaje ze spokojem i
żalem.
Żalem, który pozostaje mimo zakazów i upływu czasu.
(ZD*RáXFK

Marek Ratajczak
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Bartek Piskorz, uczeń III klasy
Liceum Ogólnokształcącego w Knu-
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rowie, stworzył komiks „Bio”. Akcja
rozgrywa się w erze cybernetyki,

gdzie prym wiedzie sztuczna inteligencja. Na czytelnikach Przeglądu
wrażenie zrobiły przygody sympatycznego PLOKI. Kolejną z nich
przedstawiamy obok.
7HNVWLIRWR%RJXVáDZ:LON
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3UH]\GHQW-DQ.RZRONRPHQWXMH
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RSR]\F\MQ\FKUDGQ\FKDOHWHĪMDNWRSU]HGZ\ERUDPLE\ZDVSRUR
PLHV]NDĔFRPRELHF\ZDá:\EUDOLĞP\QDMFLHNDZV]HRGSRZLHG]LSUH]\GHQWD

Jak pan skomentuje opinię, a
raczej zarzut, że Przegląd Lokalny to
„gazeta prezydenta Kowola”?
- Przegląd Lokalny jest gazetą
miejską. Każdy, kto przypisuje tę
gazetę prezydentowi jest w dużym
błędzie. (...) Co tydzień na łamach
gazety spotykam się z mieszkańcami,
informując ich, co nowego wydarzyło
się w mieście. Wyjaśniam wątpliwości,
daję odpór plotkom i odpowiadam na
pytania. Po to, by informacje docierały
do mieszkańców z pierwszej ręki, a nie
jako domysły i plotki. (...) Nie ma nic
lepszego, jak walczyć z kłamstwem i
plotkami poprzez mówienie prawdy na
łamach gazety. Zresztą słowo pisane
zawsze zobowiązuje.
Po mieście k rą ż ą opinie, że
mieszkańcy płacą za wodę najwięcej
na Śląsku.
- Mnie już naprawdę ręce opadają.
Są to wierutne kłamstwa. W Knurowie

1 m³ wody kosztuje 2,85 zł , a za 1 m³
ścieków płacimy 2,40 zł. Razem więc
opłata wynosi 5,25 zł. Dla porównania
- w Wodzisławiu koszt ten wynosi 5,81
zł, w Gliwicach 6,08 zł, a w Czerwionce-Leszczynach 6,24 zł.
Mówi się, że prezydent Kowol to
dyktator, który trzyma twardą ręką
podległych mu urzędników...
- Dyktatorem na pewno nie jestem.
Że jestem twardy i wymagający - owszem. Ale wymagam przede wszystkim
od siebie.
W czasie ostatniej sesji opuścił
pan salę obrad. Był pan bardzo wzburzony. Dlaczego?
- Ponieważ jedna pani radna, gdy
mnie widzi, traci rozum, opowiada
brednie i zaczynają się kolejne ataki
na moją osobę. By nie być powodem jej
rozterek, opuściłem posiedzenie. (...) Ze
swojej strony mogę tylko podejrzewać,
że ta pani się chyba we mnie kocha,
jednak pragnę zaznaczyć, że bez wzajemności.
Jak pan ocenia podział kompetencji pomiędzy miasto i starostwo?
- Uważam, że nie zawsze wychodzi
nam na zdrowie, a co gorsza, niekiedy
wręcz wychodzi bokiem. Na każdym
kroku daje się we znaki głupota podziałów, które czyniono przy powoływaniu
powiatów.
Mówiło się swego czasu o Sądzie
Rejonowym w Knurowie...

- Były takie starania. Niestety
wszystko skończyło się na chęciach.
Sprawa upadła, ponieważ propozycja
nie została zaakceptowana przez
Hannę Suchocką, ówczesną minister
sprawiedliwości.
Czy nie myślał pan o sprowadzeniu do miasta filii jakiejś uczelni
wyższej?
- Owszem, myślałem. Próbowałem
nawet coś w tej sprawie załatwić dla
miasta, jak na razie bez rezultatu, a
to ze względu na bliskość Politechniki
Śląskiej w Gliwicach.
Podobno Knurów będzie mieć
lodowisko, korty tenisowe i... nową
halę sportową?
- Takie obiekty powstałyby na uporządkowanych terenach przy Szkole
Podstawowej nr 9. Lodowisko i hala
sportowa będą stanowić jeden kompleks. Twardy kort tenisowy zmieniałby
się w zimie w odkryte lodowisko. Hala
sportowa służyłaby uczniom, a w weekendy mieszkańcom...
Na koniec ubiegłego roku obiecywał pan mieszkańcom pokazać swój
pasek wypłaty i...
- Nic się nie zmieniło, jest taki, jaki
był w ubiegłym roku. Dalej jest to 9510
zł brutto, a 5634 zł na rękę.
Knurów chce wrócić do lekkoatletycznych tradycji, a stadion sławnej „Unii Krywałd” to, póki co, stara
i zapomniana ruina.

- Rolę takiego ośrodka będzie pełnił
stadion na Krywałdzie, ale z nową bieżnią i widownią. W tej chwili stadion
znajduje się na etapie przewłaszczenia.
Najpierw kopalnia „Szczygłowice”
przejmie ten stadion za długi „Concordii”. Potem, kiedy będzie własnością
kopalni, od niej za długi przejmie go
miasto. W ten sposób nie wydając
ani złotówki z kasy miasta staniemy
się właścicielem stadionu. Kiedy to
nastąpi, zostanie on właściwie zagospodarowany.
Dzwonią do pana mieszkańcy,
mówiąc, że od pewnego czasu po
mieście chodzi i odwiedza ich pewna
pani, mówiąc im, że będzie prezydentem?
- Szanowni mieszkańcy, dziękuję
wam za telefony. Proszę o wyrozumiałość dla tej pani. Każdy ma prawo mieć
swoje marzenia. Przypomnę tylko, że
kiedyś tak po mieście chodził pan Kijas,
popularnie zwany Dżony. On tez miał
dwa marzenia: być pilotem i prezydentem. I jakie to było sympatyczne. Dziś go
brakuje, może ta pani zajęła jego miejsce. (...) Ta pani na chorobę „Prezydent”
choruje już od 5 lat. Wyleczyć mogą ją
tylko wyborcy.
Wyborcy zdecydowali: w drugiej
turze wyborów prezydenckich Jan
Kowol (41,34 proc. głosów) przegrał z
Adamem Ramsem (58,66 proc.).

Wizja centrum
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- Pierwsze bloki zaczęto budować już w 1951 roku i były
to mieszkania dla pracowników fabryki „Lignoza” - Jan Bednarczyk sięga pamięcią pół wieku wstecz. - Kiedy oddano
pierwsze mieszkania w 1952 roku to były tam tylko cztery
bloki. Kolejne mieszkania dostawali pracownicy kopalni
„Knurów” i „Makoszowy”. Całe osiedle to było 14 bloków,
gdzie w każdym budynku mieszkało 6 albo 8 rodzin.
Na osiedle wprowadził się z żoną 50 lat temu, w listopadzie. - Było to bardzo ładne i duże mieszkanie. Dwa pokoje
z kuchnią, łazienka. Nie było centralnego ogrzewania, tylko
piece. Byliśmy bardzo szczęśliwi. Latem po dworze lotało
pełno bajtli, a wesoło było - wspomina.
Od 1985 roku mieszka przy ul. Kosmonautów.
W Czuchowie mieszka Antoni Grzelak: - W Mariensztacie było bardzo fajnie. Zabawa i wesoło na okrągło, a
najweselej było na „czwortym placu”. Przyjeżdżały karuzele,
które ustawiano za blokami. Do „tańcowania” ustawiona
była taka specjalna „tancbina”.
Gdy w pobliżu powstała nowa kopalnia, nie udało się
powstrzymać ciągle postępującej degradacji terenów, na
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których stało „czerwone osiedle”. Kolonię zaczęła zalewać
woda. To ona wdarła się w spokojne życie tej społeczności.
- Ludzie mieszkali tam do końca, ostatni przeprowadzali
się jak już była wysoka woda. Wywozili ich na pontonach i
łódkach. Był czas, że ci, którzy chodzili do pracy na kopalnię,
byli wożeni łódkami i kajakami. Tak samo dowożono też dzieci
do szkoły - wspomina Grzelak. Wyprowadzka trwała rok.
Bloki zostały wyburzone. To samo spotkało większość
z okolicznych kamienic. Resztę zalała wielka woda, która
przyszła wraz z powodzią w 1997 roku.
0DáJRU]DWD6DUDSNLHZLF]

Egzekucja
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ĚĂƌǌǇųŽƐŝħ͘͘͘

Szary, jesienny dzień. Do redakcji
przy ul. Ogana wchodzi starszy
pan.
- Czy tu Przegląd? – pyta.
- Tak – odpowiada red. W.
Mężczyzna rozgląda się, jakoś nie
przekonany.
- Hm... to na pewno tutaj Przegląd?
- Tak, tak, Przegląd! – podnosi
głos W.
Pan wodzi wzrokiem po ścianach
niedużego pomieszczenia, widać,
że coś mu nie pasuje. W końcu
zbiera się w sobie.
- No ale jak mam tu autem wjechać?!
– pyta.
Red. W. zbaraniał.
Jak się okazało, pan wybrał się na
przegląd... samochodu.
3U]HV]NDG]DMą&LG]LXU\ZGURJDFK"$
FRSRZLHV]QDWR"7RFK\ED)DUVNLH3ROD
QLHSUDZGDĪ"/DWD

Piotr Dud ło, sek reta rz m ia sta , na
początku lat 90. współtworzył samorząd
w Knurowie, w tym również Przegląd
Lokalny. – To był burzliwy czas przemian,
kiedy z chaosu usiłowaliśmy tworzyć
nowy porządek. Kiedy zwróciliśmy się
do ówczesnego urzędu wojewódzkiego
o wsparcie, usłyszeliśmy: - Chcieliście
samorządności, to ją macie. Radźcie sobie
sami... No więc sobie poradziliśmy.
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ĚĂƌǌǇųŽƐŝħ͘͘͘
Zadzwoniła pani S.
- By ł a f a j n a u r o c z y s t o ś ć ,
napiszecie o niej? – dociekała.
- Ależ chętnie – odpowiedział
red. K.
- Mam zdjęcia , jak wam
przekazać?
- Najlepiej mejlem pod adresem:
red.m@przegladlokalny.eu.
- Dobrze, dostarczę mejlem –
zapewniła pani S.
Nazajutrz z samego rana pani
S. staje w drzwiach. W rękach
trzyma dużą szarą kopertę.
- Przywiozłam mejla dla red. K!
– krzyczy uradowana machając
koper tą. Oniemieliśmy. Na
kopercie rzuca ł się w ocz y
wyraźny czarny napis: red.m@
przegladlokalny.eu...
-HGQDZLFKXUDLSODF]DEDZMDNVLĊSDWU]\
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ĚĂƌǌǇųŽƐŝħ͘͘͘
Dzyń, dzyń, dzwoni telefon.
- „Przegląd Lokalny”, słucham – grzecznie odbiera kolega
redaktor.
- To słuchaj dalej! – rozległ się trzask odkładanej słuchawki.

]DWRSU]RGHPSURV]ĊEDUG]R
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3U]HUZDQ\ORW
e wtorek, 3 czerwca, około godz.
10.35 na teren Miejskiego Przedszkola nr 10 niespodziewanie spadł
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Wypadek zdarzył się na
oczach dorosłych i... przedszkolaków.

W

Na pokładzie było pięć osób: pacjent z zawałem, dwóch ratowników i
dwóch pilotów. Startujący ze szpitalnego terenu śmigłowiec wzniósł się na
kilkanaście metrów, po czym runął na
murawę przedszkolnego podwórka.

Było bardzo dramatycznie, ale –
na szczęście – nikomu nic się nie stało.
Pacjent z zawałem nawet nie został
draśnięty. Do ośrodka kardiologicznego został przewieziony karetką...
/-/

:\EXFK
ilka dni po upadku śmigłowca Knurów znowu trafił na
czołówki mediów. Tym razem za
sprawą wybuchu gazu przy ul. Słoniny, gdzie w powietrze wyleciało
prawie pół budynku. Cud, że nikt
nie zginął, choć kilka osób odniosło obrażenia. Wśród nich 16-latek,
którego podmuch zmiótł podczas
jazdy na motorze.
/-/
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ajka zaczęły pojawiać się
wszędzie – na klatce schodowej, w piwnicy, na oknach
i drzwiach. W upalne drzwi
odór stawał się nie do zniesienia.
Początkowo lokatorzy
próbowali własnymi siłami
namierzyć dowcipnisia. Nie
udało się. Powiadomili administrację, Straż Miejską i
Policję. Specjalnego echa nie
było. Raczej rozczarowanie,
bo komendant Policji w Czerwionce-Leszczynach pora-

J
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dził mieszkańcom, by... sami
złapali „jajcarza”, a gdy im się
uda, to Policja wyśle wniosek
do sądu...
PL też dobijał się w tej
sprawie do tamtejszej Policji.
Gdy dyżurny usłyszał, o jaką
sprawę chodzi, przekazał, że
komendant jest zajęty. I będzie zajęty – przez kolejnych
kilka dni...
Jaki był finał jajecznej
afery? Po nagłośnieniu sprawy
w mediach ataki ustały.
MS, bw
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Na miejscu zdarzenia
spotkałem trzech denatów, z który dwoje dawało
odznaki życia w postaci
przekleństw, a trzeci był
całkiem nieżywy.
***
Zatrzymany po
umieszczeniu go na tylnym siedzeniu radiowozu
puścił bąka, a następnie
zrobił kupę w spodnie.
***
Po zakończeniu czynności denat udał się do
kostnicy.
***

Kierowca, który najechał na pieszego, wyjaśnił
podczas przesłuchania:
„Podszedłem do leżącego
pieszego i stwierdziłem,
że jest bardziej pijany ode
mnie”.
***
Po przybyciu na miejsce wezwania stwierdziłem,
że woźnica powoził koniem
obesranym jak krowa.
***
Zeznał, że kiedy odholowywał swój samochód
z jezdni, spojrzał na teściową i uderzył w nasyp.
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chciała transportować niebezpieczne odpady. – Nie ma mowy!
– zaoponował prezydent miasta.
– Odmawiam! – zdecydował
starosta gliwicki
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- To nie żart – zapewnia Marek
Zalewski, naczelnik Wydziału ds.
Kontaktów z Zagranicą Urzędu Miasta
Knurów. – Kontakt z atolem Ari został
nawiązany za pośrednictwem naszych
przyjaciół ze Svitu, którzy w ubiegłym
tygodniu odwiedzili Knurów.
Wbrew pozorom Malediwy – choć
bardzo piękne – są państwem ubogim,
który wyjście z kryzysu upatruje m.in.
w turystyce i szerokich kontaktach zagranicznych. Czego w Knurowie mogą
szukać mieszkańcy Malediw? Otóż
okazuje się, że to co dla nas powszechne, dla innych jest egzotyką. - Knurów

jest perełką śląskiej ziemi – wyjaśnia
Jacek Werszewski, przewodniczący
Komisji Zagranicznej Rady Miasta
Knurów, na ręce którego wpłynęło pismo intencyjne władz lokalnych atolu
Ari. – W Knurowie są dwie kopalnie,
Izba Tradycji… Tego nie ma na Malediwach. Wiem, że to może wydać się
śmieszne, ale nam imponują palmy,
ocean, wyspy koralowe, a im kopalnie
i bogate tradycje narodowe.
Ze wstępnych rozmów telefonicznych, jakie przeprowadził (w jęz.
ang.) z władzami atolu Ari prezydent
Knurowa, Adam Rams wynika, że są

oni zainteresowani na razie wymianą
kulturalną, która ma obudzić ruch
turystyczny i ożywić tym samym
gospodarkę. Nie wykluczone są również wyjazdy tam na zielone kolonie
knurowskich uczniów. – To byłaby
świetna sprawa – uważa 13-letnia
Agata Mazurek – Ach.. gdyby tak
wyjechać do ciepłych krajów… - Ja to
bym przyjął takiego Malediwczyka do
domu i pokazał mu Knurów – marzy
jej kolega, Damian Karpas.
Marek Zalewski podchodzi do
całej sprawy bez emocji. – Spokojnie, wszystko jest na razie na etapie
wstępnych, ba – intencyjnych wręcz
rozmów – mówi. - To oznacza, że do
podpisania umowy partnerskiej, i co
najważniejsze – jej realizacji, jest jeszcze bardzo daleko.
0LFKDá.ĊG]LHUVNL
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omarańczowy trabant, nazywany przez właścicielkę „mandaryną”, przechodzi obecnie
kapitalny remont. Jest jej własnością od
kilkunastu dni. To prezent od dziadka
– nagroda za zdobycie prawa jazdy. –
Dziadek chciał mi kupić „malucha”, bo
zazwyczaj to jest pierwsze auto świeżo
upieczonych kierowców, ale ja wiedziałam, że to musi być trabant – stwierdziła
22-letnia Monika Wojdowska.
Knurowianka tak kocha trabanty,
że napisała o nich oraz ich fascynatach
reportaż. Posłała go na konkurs „Reportaż na staż”, gdyż jej drugą, obok
„Helmutów”, miłością jest dziennikarstwo. Co prawda nie udało się wygrać,
ale jury przyznało jej wyróżnienie
(poniżej zamieszczamy fragment
reportażu – cały tekst dostępny jest
na naszej stronie internetowej www.
przegladlokalny.pl).
Monika jest studentką trzeciego
roku dziennikarstwa i komunikacji
społecznej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Bytomiu.
Początkowo myślała o studiach polonistycznych, ostatecznie po maturze zdecydowała się na studiowanie

historii na Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach. – Tam przekonałam się,
że pragnę kontaktu z ludźmi, a nie
datami. Dlatego po pierwszym roku
przeniosłam się na dziennikarstwo –
powiedziała Monika.
Jej miłość do słowa pisanego narodziła się we wczesnym dzieciństwie.
Czytać nauczyła się na długo przed
pójściem do szkoły. Przez całe dzieciństwo pisała swoje wersje znanych bajek
np. autorstwa braci Grimm. – Pisałam
też pamiętnik, a w okresie romantycznym wiersze. W szkole podstawowej,
w klasie siódmej i ósmej wspólnie z
koleżanką pisałyśmy kryminał, ale nie
udało się go ukończyć, bo intryga zbyt
się skomplikowała i pojawiło się zbyt
wielu bohaterów – uśmiechnęła się na
to wspomnienie.
Po skończeniu studiów Monika
zamierza rozpocząć pracę w zdobytym
zawodzie. – Marzy mi się gazeta, która
będzie pisała tylko o rzeczach pozytywnych. Chcę cieszyć ludzi. Koledzy
mówią, że gdy wchodzę do pokoju, to
wchodzi wiosna i tę wiosnę powinnam
nieść ludziom – stwierdziła Monika.
mod
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„Kochają swoje samochody, są dumni z ich posiadania. Godzinami mogą opowiadać o swoich przygodach, o
tym, czego się przy nich nauczyli, jaka filozofia życiowa obowiązuje, kiedy posiada się Trabanta. – Trabi to najtańsze
Ferrari na świecie – dodaje Łukasz. – Dlaczego? Bo tak samo zwraca na siebie uwagę, jak Ferrari, a skoro tak, to po co
mi drogie auto? Wystarczy Trabant, a wychodzi na to samo. Poza tym to świetny sposób na przetestowanie człowieka,
szczególnie dziewczyn. Sprawdzam reakcję na moje auto i dzięki temu wiem, czy dana osoba jest w porządku. Takiej
osoby nie razi oryginalność mojego wozu, nie wstydzi się go. Wręcz przeciwnie! Cieszy się jak dziecko”.
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alent do sportu przejawiała już w
dzieciństwie. Zwłaszcza w biegach.
Od 10 lat zajmuje się nim zawodowo.
– To dobry sposób na utrzymanie dobrej
formy, a przede wszystkim zdrowia
– zapewnia pani Beata. Jest instruktorką aerobiku w Knurowie i Czerwionce.
Matka 14-letniej Kingi, która pomimo,
że uwielbia pływać (w przeciwieństwie
do matki), nie przejawia większych
zainteresowań sportem. Pani Beata
ma - jak zapewnia - bardzo regularne
życie. – Codziennie rano wyjeżdżam do
Gliwic, gdzie pracuję jako pielęgniarka
w Szpitalu Onkologicznym – mówi. – To
ciężka praca, ale jestem z niej zadowolona. Później chwila w domu i jadę na
zajęcia aerobiku – sześć treningów w tygodniu. Odpoczywam przeważnie tylko
w weekendy. I tak non stop...
Pracy się nie boi, pomimo że często
staje oko w oko ze śmiercią i tragedią
wielu ludzi, ale również z ich bohaterstwem i zwycięstwem nad chorobą.
Sama regularnie przyjmuje witaminy,
dba o zdrowie, ale nie trzyma żadnej
diety. Zje boczek smażony, golonko,
a i małym jasnym z pianką nie pogardzi. Mówi, że wszystko co zbędne
spali na treningach. Jej słowa znajdują
potwierdzenie w jej wyglądzie. – Przez
poprawę wyglądu do poprawy samopoczucia – oto jeden z jej sposobów na
udane życie. Lubi czytać – aczkolwiek
brak czasu uniemożliwia jej oddawanie
się za często tej pasji. Lubi zwłaszcza
powieści, sagi itp. Jednak jej życie
determinuje sport. Na koncie ma dwa
maratony (przebiegnięte w tym samym miesiącu!), sześć półmaratonów
i niezliczoną ilość biegów na dystansie
10 i 15 km. W ubiegłym roku pismo
Cosmpolitan ogłosiło konkurs dla kobiet - dla ciekawych kobiet, które mogą
się pochwalić osiągnięciami. Zgłosiła
się i... dostała do finału. Nie wygrała,
ale to co osiągnęła wprawiło ją w zadowolenie. Warto było. Poznała też wielu
ciekawych ludzi – Jolantę Fraszyńską,
Justynę Steczkowską, Ewę Drzyzgę.
Każda polska pielęgniarka jest
rezerwistką Polskich Sił Zbrojnych. –
Ale ja na początku nie byłam. Gdzieś o
mnie zapomnieli – śmieje się pani Beata – Kiedy zgłosiłam się do Wojskowej
Komendy Uzupełnień okazało się, że
nie mają mojej kartoteki. Po
prostu w ogóle nie wiedzieli,
że istnieję. Sprawa wkrótce się wyjaśniła i Beata
Lisiecka została szeregowcem w polskiej armii. Jednak jej prawdziwa przygoda z wojskiem zaczęła się od
biegu „O nóż komandosa”
w Lublińcu. Została... miss
biegu (później jeszcze dwa
razy wicemiss) – czyli nie
zw yciężczynią
w kategorii
sportowej,
ale pięk-

ności. Jako jedna z najlepszych została
więc zaproszona na imprezę, która
została zorganizowana po biegu. Byli
tam inni zwycięzcy, sponsorzy, wojskowi, aktorzy... Z Andrzejem Grabarczykiem, odtwórcą jednej z głównych
ról w serialu telewizyjnym „Klan”,
żyje do dzisiaj w serdecznej przyjaźni.
Byli też dowódcy jednostki specjalnej
Grom, a wśród nich major Krzysztof
Przepiórka. – Rozmawialiśmy na temat
pomocy finansowej dla sportu i wtedy
zaproponowano mi – jako żołnierzowi
rezerwy – pomoc, np. przy wyjazdach
na różne zawody sportowe oraz pracę
pielęgniarki w fundacji Gromu, która
pomaga żołnierzom, organizuje różne
szkolenia dla policji itp. – opowiada
pani Beata. Na takich szkoleniach
szeregowiec Lisiecka opiekuje się jego
uczestnikami sama zdobywając coraz
większe doświadczenie i kwalifikacje.
W Gromie przydzielona jest do grupy
poszukiwawczo-ratunkowej.
W ubiegłym roku zaproponowano jej wyjazd do Iraku, do wojsk
stabilizacyjnych. Przeszła pozytywnie
wszystkie możliwe badania psycho-fizyczne i jest gotowa do wyjazdu,
ale... – Wciąż się zastanawiam. Za
wyjazdem przemawiają pieniądze jakie
mogę tam zarobić, około 800 dolarów
miesięcznie – waha się pani Beata. –
Martwię się jednak o dziecko i moją
szkołę aerobiku. Dużo się poświęciłam
temu hobby i co tu ukrywać - boję się
stracić klientów... Nie byłoby problemu,
gdyby wyjechała na trzy miesiące –
najlepiej na czerwiec, lipiec i sierpień,
ale najkrótszy kontrakt na służbę w
Iraku wynosi pół roku. Zastanawia się.
Ma szansę na pieniądze, przygodę, ale i
spore ryzyko, które może ją zbyt wiele
kosztować – nawet życie.
Marzenia Beaty Lisieckiej są zwykłe-niezywkłe. Chciałaby jak najwięcej
zdrowia dla siebie i rodziny, szczęścia,
nowe auto, meble do mieszkania,
podróżować po świecie, skoczyć ze
spadochronem z wysokości 4 tys. metrów... Ale najbardziej chciałaby podjąć
właściwą decyzję w sprawie Iraku...
0LFKDá.ĊG]LHUVNL
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Maciej Modzelewski: - Kim byli
porywacze – bojownikami w jakiejś sprawie czy zwykłymi bandytami, którzy
chcieli zarobić na okupie?
Teresa Borcz-Khalifa: - Tak, jak ja
to mogę ocenić, to nie byli bandyci. Chyba mam prawo do takiej oceny, bo znam
język, wiem, jak się ludzie zachowują w
Iraku - w końcu mieszkałam tam ponad
27 lat. Mogli mnie pobić, mogli mnie...
Gdy mnie już uwolniono i byłam na lotnisku, to dwukrotnie musiałam poddać
się badaniu, bo nikt nie wierzył, że mnie
się nic nie stało, że nie mam jakichś śladów przemocy na ciele. Mówię, że absolutnie nic mi się nie działo, że zachowali
się wobec mnie przyzwoicie. Może trochę
z jedzeniem było gorzej, bo to był ramadan. Musiałam tak jeść jak oni, a jedli
tylko wieczorem i mieli tego jedzenia
naprawdę bardzo mało. Jak mieli jakąś
porcję, to pół dawali mnie, a resztą oni
się dzielili wielką grupą. Więc to nie byli
normalni bandyci, bo normalni bandyci
by się tak nie zachowywali. Po drugie nie
miałam związanych ani rąk ani nóg. [...]
Nikt mnie nigdy nie obraził. Tylko raz mi
groziło, że mnie zastrzelą. Pokój był zamknięty na cztery spusty, okna szczelnie
zasłonięte kocami i ja się tam po prostu
dusiłam. Kiedyś próbowałam otworzyć
okno, nie podnosząc tych koców, wtedy
wleciał taki zwariowany Arab i chciał

mnie zastrzelić. Więc mówię: – Zwariowałeś?! Chodź i sam otwórz to okno,
albo siedź tu ze mną, to zobaczysz jak
to jest. Wtedy było niebezpiecznie. A
wracając do tego, czy to byli bandyci.
Przede wszystkim oni się normalnie
modlili, według wszystkich przykazów
muzułmańskich.
- Jak wyglądało pani uwolnienie?
- Dziwnie. Powiedzieli, że mnie
zwolnią, ale nie powiedzieli kiedy.
Przychodzili i mnie pocieszali, że jeszcze
trochę, że wyjdę, tylko za mnie zapłacą
okup. Mówię, że nikt za mnie nie zapłaci, bo jestem normalną płotką i nikogo
nie obchodzi, że tutaj żyję i nawet o
mnie nie wiedzą. Pamiętam, że przylecieli kiedyś do mnie – no rzeczywiście
miałaś rację. Okazało się, że któryś
minister, Szmajdziński chyba czy Cimoszewicz, powiedział, że oni nie będą
tolerować terroryzmu itd. Tak prawdę
powiedziawszy ucieszyłam się, bo to
potwierdziło moje słowa. Powiedziałam
porywaczom - wyście chyba oszaleli, ja
w ogóle nie jestem Polką, jestem Irakijką
– co im miałam powiedzieć, musiałam
tak, żeby się jakoś ratować. W końcu
oświadczyli, że mnie zwalniają. Nie powiedzieli jak, nie powiedzieli czemu i po
prostu im nie uwierzyłam, a dlatego, że
wcześniej kopali coś pod moim łóżkiem
i coś wyciągali. Chciałam zobaczyć co
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Tuż przed Wielkanocą Stefan
Lisiecki mył kryształową paterę z wizerunkiem Jana Pawła II, którą dostał
w prezencie prawie 20 lat wcześniej.
Gdy wyciągnął ją z wody by wytrzeć,
okazało się, że w dłoni ma... tylko
połówkę patery. – Na pewno jej nie
potłukłem. Nie uderzyłem nią w zlew.
Zresztą na dnie zlewu mam gumę,
która zamortyzowałaby uderzenie –
zapewniał nasz Czytelnik.
Naczynie pękło dokładnie przez
środek, wzdłuż popiersia papieża.
– Ciarki mnie przeszły. Od razu pomyślałem, że coś się stanie Ojcu Świętemu. Jak teściowa, która była ze mną
w kuchni, ujrzała to, powiedziała, że
to znak – papież nie pożyje już długo.
Mężczyzna skleił naczynie i przez
święta zapomniał o wszystkim. Do
następnej soboty – 2 kwietnia. – Jak
tylko usłyszałem o śmierci papieża, pomyślałem o paterze – mówi pan Stefan.
To nie jedyne nadprzyrodzone
zjawisko w jego życiu. Kilka lat wcześniej ujrzał... ducha sąsiada. Była
18

niedziela. Gdy wszedł do kościoła i
zmierzał do ławki, przed ołtarzem
zobaczył swojego sąsiada. – Zdziwiłem się, bo sąsiad był chory i leżał
w szpitalu – wspominał pan Stefan.
Jeszcze większe było jego zdziwienie, kiedy postać sąsiada nagle
znikła. Pomyślał wtedy, że miał
przywidzenie. Ale pod koniec mszy
przeżył szok. Podczas ogłoszeń parafialnych usłyszał, że jego sąsiad nie
żyje. – Żona nie chciała mi uwierzyć,
kiedy jej o tym opowiedziałem – kręcił głową nasz Czytelnik.
Nadprzyrodzone zjawiska w
życiu pana Stefana rozpoczęły się
kilkanaście lat wcześniej. – Wkładałem do trumny ciało mojego wuja, ale
nie pożegnałem się z nim. Następnego
dnia wieczorem ujrzałem na ścieżce
na pole światło, które zmieniło się
w krzyż i zniknęło – mówił Lisiecki,
zastanawiając się, czy nie należałoby
zgłosić się z tymi zdarzeniami do
księdza.
mod

tam w tym worku jest. Wsadziłam rękę
i to wyglądało jak kit, ale jakieś takie
szorstkie, a kit jest gładki. Wyciągam
kawałek – plastik, materiał wybuchowy. Naprawdę się zdenerwowałam.
Oni mówią, że mnie zwolnią, a teraz
szykują jakąś pułapkę samochodową.
W dniu uwolnienia wozili mnie cały
dzień po Bagdadzie. Myślałam, że mnie
wysadzą w powietrze. Jeździłam tym
samochodem zawinięta, nic nie widziałam. Bałam się bardzo. [...] Ale gdy
mnie już w końcu dowieźli do centrum
miasta, to kazali mi ściągnąć szmaty,
które miałam na głowie, bo nie chcieli
się narażać, że takiego zawiniętego
wiozą. Wtedy zobaczyłam gdzie jestem
i było mi przykro, że to tak niedaleko
mostu, którym mogłam przejść do
domu. Mówię, zostawilibyście mnie tu i
byłby spokój, ale oni się nie zgodzili. Jak
oni się nie zgodzili, to nabrałam jeszcze
większych podejrzeń, że mnie wysadzą,
tylko po prostu szukają jakiegoś konwoju, w pobliżu którego mogą to zrobić i
upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu.
To było chyba największe napięcie. I
nagle, zupełnie niespodziewanie, jeden
się pochylił, otworzył drzwi i mówi –
wysiadaj. Zostałam wypchnięta. Z tego
straszliwego napięcia po prostu od razu
zemdlałam.
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„Obłęd rotmistrza von Egern”
to tytuł opowiadania, a jednocześnie całego ich zbioru – pierwszego
w karierze Szczepana Twardocha.
Młody pisarz, mieszkaniec Pilchowic, podkreśla, że nie jest to proza
religijna, choć nie kryje, że wiara jest
podstawą jego światopoglądu. Ten
wpływ widać już choćby w poetyce
jego opowiadań, zachowujących
prostotę biblijnych przypowieści.
Widoczne jest to zwłaszcza w dwóch
pierwszych, stanowiących pewną
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- Czytelniczka ma rację! – odpowiadał na naszych łamach Bogusław
Szyguła, kustosz Izby Tradycji KWK
Knurów: - Osiedle nosi nazwisko
ojca przemysłowego Śląska, hrabiego
Fryderyka Wilhelma von Redena,
który żyjąc w XVIII w. stworzył
koncepcję rozwoju przemysłu na

całość - tytułowym „Obłędzie...” i
„Otchłani”. I nie są ważne miejsce
ani czas, w których rozgrywa się ich
akcja. Pozorna historyczność jest jedynie dekoracją, w której autor bada
postawy ludzi w obliczu wyborów
ostatecznych. – Piszę prozę charakterologiczną. Interesują mnie ludzie,
tak jak interesuje mnie duch historii,
a nie historyczne szczegóły – mówi
Twardoch. [...]
- Pierwsze opowiadanie napisałem, bo mnie to bawiło – przyznaje Szczepan Twardoch, który
debiutował na łamach magazynu
Science-Fiction w 2002 roku właśnie
„Obłędem rotmistrza von Egerna”.
– Zawsze chciałem zajmować się
socjologią, więc gdyby to pierwsze
opowiadanie trafiło do kosza, a nie
zostało opublikowane, pewnie bym
dalej nie pisał.
Dla Twardocha jednym z najważniejszych kryteriów oceny wartości
literatury jest zainteresowanie czytelnika. – Nakład to nie jedyne kryterium, bo wtedy najwartościowsze byłyby „Harlekiny”. Jednak nie zgadzam
się, że dobra literatura to ta, której
nikt nie rozumie. Nie ma literatury
bez czytelnika. Jeżeli moja książka się
nie sprzeda, to będę wiedział, że była
złą. To czysta sytuacja – uważa autor
„Obłędu rotmistrza von Egerna”.

Śląsku. [...] Postawił na górnictwo
węglowe – dotychczas hutnictwo było
oparte o węgiel drzewny - jako siłę
napędową całego przemysłu. Stąd też
w Knurowie – mieście na węglu wyrosłym – wdzięczność i pamięć o tym
człowieku spowodowała, że mieszkańcy jedno z osiedli nazwali jego

nazwiskiem. Postać ta jednak przez
ostatnie półwiecze była zapomniana,
a nazwisko celowo przemilczane.
Więc i nazwa pozostała z biegiem
czasu zniekształcona. Osiedle to nazwali samoistnie mieszkańcy, tak jak
inne knurowskie osiedla, na przykład
Fińskie czy Farskie. Mówiąc, że –
„miyszko na Redynie” – uważają, że
jest to prawidłowe gwarowe wyrażenie. Dziś, kiedy to nazwisko jest ciągle przypominane, przyszedł chyba i
czas, by osiedle wielkiego wizjonera
Śląska nazywać prawidłowo. A może
by Rada Miasta nadała oficjalnie nazwy knurowskim osiedlom?
Not. gs
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Pożar wybuchł 26 lipca na nieużytkach, tuż za parkingiem Ratusza przy ul. Niepodległości. Zapaliły
się trawy przylegające do krzaków
porastających obrzeża parkingu na
zapleczu budynku Ratusza. Ogień
zauważyło dwóch chłopców, którzy
z psem przechodzili tamtędy około

godz. 10.00. – Szedłem z kolegą
na Zatopy, żeby pies się wykąpał.
Sam nie zadzwoniłbym do straży
pożarnej, bo jestem za mały, dlatego
pobiegłem do Ratusza. Tam jeden
pan przyszedł tu z nami i jak zobaczył ogień to od razu zadzwonił po
straż pożarną – opowiada 10-letni

Szymon Polit, uczeń kl. V a Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w
Knurowie. Strażacy pojawili się na
miejscu niemal natychmiast. Szybko
opanowali ogień, zapobiegając zapaleniu rosnących na obrzeżach łąki
krzewów i drzew.
mod
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Knurowianka Danuta Mazurek pochodzi z Gierałtowic. Jej ojciec Wilhelm
był powstańcem śląskim, później kierował gierałtowicką szkołą. Gdy wybuchła
wojna, znalazł się na hitlerowskiej
czarnej liście. Wraz z rodziną musiał
uciekać na wschód. Mazurkowie trafili
do Zamościa. W kamienicy, w której zamieszkali, była piekarnia, prowadzona
przez żydowską rodzinę Elbaum. Kilkuletnia Danusia nie przypuszczała nawet,
jak ważne okaże się dla niej to nazwisko
i nosząca je, niewiele od niej starsza,
Sonia. Ich losy splotło wkroczenie do
miasta Niemców. Wszyscy Żydzi trafili
wtedy do getta. Jednak jakimś cudem
Sonia i jej matka zdołały wydostać się
stamtąd. Niestety, kobieta niedługo
potem zginęła, a Sonię, wypytawszy o
adres zamieszkania, ktoś przyprowadził
do sąsiadów – Mazurków. - Sonia nie
mogła zostać w Zamościu, więc moja
mama umieściła ją u swojej babci na
wsi, w Bagnie, a potem w Zwierzyńcu u
rodziny Nowosielskich. Była tam do końca wojny – wspomina Danuta Mazurek.
Mazurkowie również musieli się
ukrywać. Ich kontakt z Sonią urwał
się wraz z końcem wojny, kiedy dziewczynka trafiła do sierocińca w okolicach Wrocławia.
- Myśleliśmy, że wyjechała do Izraela – przyznaje pani Danuta.
Przez całe późniejsze życie Danuta
Mazurek zastanawiała się, co się dzieje
z jej żydowską koleżanką. Cały czas
wśród dokumentów przechowywała
karteczkę z nazwiskiem Sonii. Wreszcie
w 2001 roku postanowiła ją odnaleźć.
Skontaktowała się z Ambasadą Izraela
w Warszawie. Dzięki pomocy jej pracowników, poprzez Kurier Polski – gazetę
wydawaną w Tel Avivie, bardzo szybko

odnalazła Sonię Elbaum (po mężu
Burstin). Tego samego roku, dzięki staraniom wdzięcznej za ocalenie kobiety,
matka pani Danuty została pośmiertnie
odznaczona medalem „Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata”. Wtedy też Danuta i Sonia po raz pierwszy po tylu latach zobaczyły się. Później utrzymywały
ze sobą kontakt telefoniczny i listowny.
Sonia Elbaum od czasu do czasu przyjeżdżała też do Polski.
W zeszłym roku pani Danuta
zdecydowała się na odwiedzenie swojej
przyjaciółki. Spędziła w Izraelu niemal
dwa miesiące – od 1 listopada do Świąt
Bożego Narodzenia. - Trochę się bałam, bo to niebezpieczny rejon świata.
Muszę jednak przyznać, że dużo rzeczy
mnie tam zaskoczyło. Poznałam tam
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lepiej ten naród i jego historię. Okazało
się, że my w ogóle tej historii nie znamy
– mówi pani Danuta. - Żydzi są bardzo
serdeczni i wylewni. I są tak spragnieni
pokoju, że nawet pozdrawiają się słowem szalom, czyli pokój.
Knurowianka odwiedziła instytut
Yad Vashem, gdzie na jednej z tablic
upamiętniających ludzi, którzy z
narażeniem życia swojego i bliskich
w czasie drugiej wojny światowej
ratowali od zagłady Żydów, jest wyryte imię i nazwisko jej matki. Brała
również udział w ważnym dla rodziny
Soni Elbaum wydarzeniu – barmicwie
wnuka Soni. - To była podróż mojego
życia – przyznaje kobieta.
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7RU\EDĪ\FLD±
FLHV]\VLĊOHWQL
,UHQHXV]3DSURWQ\
]:LOF]\0DSRZyG
-HVWQLPPLHU]ąF\
PHWULZDĪąF\
NJNDUS
W niedzielę pan Ireneusz wybrał
się na miejscową Gliniankę. – Dwa
razy czułem, że bierze naprawdę spora ryba. Niestety, nie przewidziałem,
że aż tak duża i nie wytrzymały żyłki
– wspomina.
Nazajutrz wędkarz udał się nad
wodę pod wieczór. Tym razem przygotowany na wszystko. - Było koło
18.00 jak coś chwyciło za przynętę,
proteinową kulkę. Jestem pewny, że
to ten sam okaz co dzień wcześniej.
Duży, bardzo duży… - opowiada
pan Ireneusz.
– Pół godziny trwało, zanim
wyłowiliśmy rybę. Udało się dzięki
wydatnej pomocy Wilhelma Baucha
- mówi wędkarz. – Zdobyczą był olbrzymi karp. Tak duży, że podbierak
okazał się za mały.
Szczęśliwy wędkarz z miejsca
zbierał gratulacje. – Przyznam się, że

w życiu nie widziałem takiego wielkiego karpia – mówi mieszkający opodal
Marek Skoczylas, szef knurowskiego
sklepu „Vacat”. – To naprawdę godny
podziwu okaz, a zarazem piękny wyczyn pana Ireneusza.
- Żona oniemiała – śmieje się
bohater. – A karp z trudem pomieścił
się w wannie. Z powinszowaniami,
oprócz małżonki Danuty, pospieszyli
synowie pana Ireneusza. - Znajomi
w pracy też się szybko dowiedzieli i
nie szczędzili ciepłych słów – dodaje
wędkarz.
Karp nie czekał wigilii. – Jest
pyszny – przyznaje wędkarz, chwaląc
umiejętności kulinarne żony, która
podjęła się „zagospodarowania”
zdobyczy. – Uwielbiam karpia w
galarecie – zdradza pan Ireneusz. – Z
pewnością wystarczy go na długo…
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Mocne nerwy przydały się, zanim jeszcze zegar
wybił północ. W jednym z mieszkań przy ul. Kosmonautów wybuchł gaz. Strażacy zastali na miejscu
72-letniego właściciela, który mimo obrażeń, sprzątał
kuchnię. Jak się okazało, wcześniej gotował na piecu
gazowym. Kipiąca woda zgasiła płomień, zaczął ulatniać się gaz. Wystarczyła iskra, by porządnie huknęło.
Policja potwierdziła, że kucharz był po kielichu.
Kilka miesięcy później ewakuowano blok w
Szczygłowicach, zablokowano ulice, wstrzymano ruch,
a do tego postawiono na nogi wszystkie okoliczne służby ratunkowe i antyterrorystów. Powód? Bezpańska
walizka leżąca przy wejściu do klatki. - Nic w niej nie
ma - mieszkańcy byli sceptyczni, zwłaszcza że od kilku
dni walizką bawiły się dzieci. Faktycznie, w środku nic
nie było, niemniej do każdego takiego zgłoszenia służby
podchodzą śmiertelnie poważnie.
Podobnie było na budowie knurowskiego odcinka autostrady. Tym razem dwa pociski moździerzowe
znaleziono w tłuczniu przywiezionym ciężarówką z
bytomskiej hałdy. - Bez komentarza - usłyszeliśmy w
firmie J&P Avax, budującej autostradę.
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Ku uciesze jednych, a oburzeniu
drugich przy ul. Szpitalnej stanęło
Tesco. - Zgodnie z prawem właściciel działki (Agencja Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
- przyp. red.) nie musi pytać miasta,
komu może ją sprzedać - tłumaczyła
Krystyna Kostelecka z UM Knurów.
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Nie wystarczy uroda. Wszak kandydatki na majoretki muszą mieć dobry słuch, poczucie rytmu i wrodzoną elegancję. W castingu wzięły udział
43 dziewczęta, z których choreograf Irena Bernacka wyłuskała najlepsze.
Dodajmy, że wśród nich była Paulina Przesdzing, obecna szefowa „Iluzji”.
ważącej około 200 kg. Aby wydostać ją
z mieszkania strażacy musieli skorzystać z okna i użyć specjalnej drabiny.

Knurowskim targiem
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11 wnuków, 17 prawnuków i dwóch
praprawnuków.
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Pewien mężczyzna znalazł w bloku
przy ul. Puszkina dwie martwe kobiety. Co ciekawe, dzień wcześniej bawił
się z nimi na suto zakrapianej imprezie. Policja podejrzewała, że panie albo
spożywały alkohol metylowy, albo po
prostu przesadziły z piciem.

Tak obiecywała tuż po odebraniu
nominacji na wiceministra edukacji
Krystyna Szumilas. - To praca interesująca, ale też trudna. Mam wrażenie,
że w ministerstwie panuje chaos kompetencyjny, zatem wiele rzeczy trzeba
poukładać, zorganizować na nowo.
Ale lubię trudne wyzwania i myślę, że
w najbliższych latach uda się zrobić
wiele dobrego.
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- Jechałem samochodem, gdy zadzwonił telefon od menadżer Katarzyny Kanclerz. Zaproponowała mi współpracę z Piotrem Rubikiem - wspominał
knurowianin Michał Gasz. Wkrótce
po przesłuchaniu piosenkarz dołączył
do zespołu popularnego dyrygenta.
Koncertuje z nim zresztą do dziś.

16-letnia Magda Pyznar z Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego wytańczyła II miejsce w prestiżowym Ogólnopolskim Turnieju Tańca Hip-Hop.

Anna Tokarz, mama pięciu synów,
którzy postanowili uprawiać boks, nie
ukrywa, że na początku uważała tę
dyscyplinę za najgłupszą. Dzisiaj, po
wielu latach i doświadczeniach cieszy
się z sukcesów synów i zdaje sobie
sprawę, że dzięki sportowi nie mieli
oni czasu na włóczenie się wieczorami
po mieście.
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Po sąsiedzku, bo w Bricomarché,
pojawiła się za to Natalia Kukulska w
nagrodę za zaangażowanie sklepu w
akcję charytatywną Konwoju Muszkieterów. Były pamiątkowe zdjęcia
i autografy. Zadowolenia nie kryła
Jolanta Toszek, pracownica sklepu,
która sprzedała ponad 600 płyt z piosenkami Kukulskiej. Dochód trafił do
najbardziej potrzebujących.

Rozpoczęły się prace przy budowie odcinka autostrady A1. Przy ul.
Dworcowej, w okolicach byłej stacji
benzynowej zaparkowało kilkanaście
fabrycznie nowych maszyn, w tym
samochody, betoniarki i koparko
ładowarki. Pierwszy szpadel pod budowę wbił minister transportu Jerzy
Polaczek.
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Dwupoziomowe centrum handlowo-usługowe, nowe parkingi i
nowoczesne targowisko miejskie. Tak
według projektu Spółki Jawnej „DiG
Sowińscy-Architekci” miała wyglądać
ul. Szpitalna na odcinku od pływalni
do ul. Targowej. Prawie się udało...

2GOLFHDOLVWNLGR
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Gotowe do pracy

Florentyna Kądziela dożyła stu
lat. Uwielbiała pracę na roli, czytać
gazety, pasjonowała się polityką i serialem „Moda na sukces”. Jej recepta
na długowieczność była prosta: na
czczo od święta kieliszeczek wódki
lub koniaku i kochająca rodzina obok.
Z jubilatką świętowało czworo dzieci,

- Swoją przyszłość wiążę z tańcem. Jest
to dla mnie forma oderwania się od rzeczywistości - powiedziała nam wtedy.
Ostatnio portale plotkarskie donoszą,
że knurowianka, będąca uczestniczką
programu „Warsaw Shore”, coś za
często traci kontakt z rzeczywistością.

%H]UHZROXFML

dzili w piwnicy bloku. Wpadli, bo zbyt
często odwiedzali pływalnię. Po tym
zdarzeniu szafki zostały dodatkowo
zabezpieczone.

16 ha terenów inwestycyjnych w
rejonie ulic Szpitalnej i 26 Stycznia
weszło w skład Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Według zapowiedzi w miejsce wysiewanej rok w rok
kukurydzy miały wreszcie wyrosnąć
prężne zakłady i firmy usługowe, zatrudniające 500 osób. Minęło 9 lat, a
inwestorów ani widu, ani słychu...

7HVFRSU]\RJUyGNX

Na castingu marsz

Dwóch 14-latków znalazło sposób
na otwarcie nowoczesnych szafek w
szatni pływalni „aQuaRelax”, wywołując zdziwienie u producenta,
który przyznał, że to pierwszy taki
przypadek. Chłopcy skradli z szafek
1 tys. zł. Wydali go na doładowania
telefonów i tapety do klubu, jaki urzą-

Lekko nie mieli za to strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Półtorej
godziny trwała akcja przetransportowania do szpitala schorowanej kobiety,
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Na 65 metrów zapadł się pod
ziemię szyb KWK „Szczygłowice”.
Do katastrofy doszło w czwartek, 4
września, rano. Cudem nie ucierpiał żaden z pracowników.
Wyjaśnieniem przyczyn zajął
się Wyższy Urząd Górniczy. Śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa
Gliwice-Zachód.
Ubezpieczyciel – Ergo Hestia –
odmówił wypłaty odszkodowania
argumentując, że kopalnia przyczyniła się do zawalenia się obiektu.
Zdaniem KW SA powodem był nagły
wypływ wód podziemnych.
Wedle ustaleń Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach konieczność natychmiastowej naprawy szybu
sygnalizowały kontrole i ekspertyzy
przeprowadzone już w 1998 roku oraz
kolejne z lat 2005, 2007 i 2008.
Jak później oceniono, straty spowodowane katastrofą przekroczyły
100 mln zł.

2008

W czerwcu na ul. Niepodległości dwa razy pojawiły się ogłoszenia informujące o przerwie w dostawie prądu w tej okolicy.
Pierwszy raz prądu miało nie być 17 czerwca, a za drugim razem
30 czerwca. Okazało się jednak, że prąd był, a Vattenfall utrzymuje,
że... o niczym nie wie!

- Wyłączenie nastąpi celem przeprowadzenia koniecznych prac
eksploatacyjnych w sieci elektrycznej – dla bezpieczeństwa przy
innych pracach – czytamy na jednym z ogłoszeń. Podpis: GZE
SA Spółka Grupy Vattenfall. Do tego podany numer telefonu
pogotowia energetycznego, a na górze logo firmy.
Wbrew zapowiedzi prąd był. Co więcej, pracownicy pogotowia energetycznego nie kryli zaskoczenia, przekonując że nic nie
wiedzą o całej sytuacji. Zagadki nie udało się wyjaśnić...
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Ochotnicze Stra że Pożarne
z Knurowa i Bojkowa stanęły na
wysokości zadania, ratując z wywróconej przyczepy Stara 73 sztuki
trzody chlewnej. Kierowca przypłacił w ypadek tysiączłotow ym
mandatem i ośmioma sztukami
padniętej trzody.
Do zdarzenia doszło 20 lutego
na DK 78 w Nieborowicach. Powodem były nadmierna prędkość i

niedostosowanie jej do warunków
drogowych. Ciężarowy Star wywrócił się i wylądował w rowie.
Kierowcy nic się nie stało, ale
świnie wyszły na tym dużo gorzej.
Osiem straciło życie. Pozostałe strażacy najpierw uwolnili z przyczepy i
wypuścili w pole, potem zagonili do
prowizorycznie zbudowanej zagrody, a na koniec do podstawionego
pojazdu.

Świński zator w Nieborowicach
spowodował korki... w Knurowie.
Pechow y traf sprawił, że nieco
wcześniej, kilka kilometrów dalej,
zderzyły się dwie ciężarówki i dwie
osobówki. Służby porządkowe nie
zdążyły udrożnić trasy, gdy doszło
do świńskiego wypadku i perturbacji drogowych. Akcję zakończono
po południu...
/-/
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Dzień Matki uczniowie podstawowej „Dwójki” uczcili akademią i
artystycznymi występami. Trwałą
pamiątką są piękne wiersze napisane „po naszymu”, czyli po śląsku”. Poniżej jeden z nagrodzonych
utworów.
O moi matuli

Do makabrycznego w skutkach
zdarzenia doszło w październiku.
W wyniku awarii przewodów elektrycznych porażone zostały krowy
hodowane przez Mariusza Cichego,
gospodarującego przy ul. Koziełka.

- To drugi taki przypadek – zaznaczał Cichy. Pierwszy wydarzył się
dwa lata wcześniej.
Wystąpił do dostawcy energii
o rekompensatę. Vattenfall obiecał
odszkodowanie.
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Nigdy nie ma żech sama,
zawsze jest przi mie mama.
Kochom jom mocno i szczerze,
że łona mie kocho mocno w to wierze.
Chyntnie podo pomocno dłoń,
a w od ni kuchni piekno jest woń.
(PLOLD%DUFKDĔVND.O9E
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erzy Kosowski, dyrektor Centrum
Kultury tłumaczy zmiany dużą
konkurencją kin i multipleksów oraz
mechanizmami wolnego rynku. Aby
przyciągnąć do kina jak najwięcej
widzów, konieczne było rozszerzenie
oferty placówki.
– Oprócz seansów filmowych, których ilość została zmniejszona, przygotowaliśmy bogatą ofertę obejmującą
zajęcia teatralne, taneczne i muzyczne.
Na scenie odbywać się będą koncerty,
spektakle teatralne itp. imprezy – mówi
dyrektor Kosowski.
Zaznacza przy okazji, że zmiana

J

profilu działalności pociąga za sobą
zmianę nazwy i loga. – To już nie
jest tylko działalność stricte kinowa.
Mamy tu teatr, muzykę, taniec, czyli
wszystko to, czego nie odzwierciedlała
stara nazwa.
Nowy szyld powstał dzięki częściowej dotacji Sieci Kin Studyjnych
i Lokalnych.
Już dziś dyrektor Kosowski zaprasza
na oficjalne otwarcie Kina Sceny KULTURA, które odbędzie się 26 kwietnia o
godz. 18.00. W programie koncert Beltaine & Comhlan Celtic Motion Project.
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ie od dziś Polskie Koleje
Państwowe mają problem z
dworcami. Przeznaczają na
ich utrzymanie sporą część budżetu,
a efektów nie widać. Wiele dworcowych budynków jest w fatalnym
stanie. Niektóre z powodzeniem mogłyby służyć jako plan filmu grozy.
Nic dziwnego, że PKP, szukając
wyjścia z sytuacji, dąży do wyprzedaży części swoich nieruchomości.
Obiektów na sprzedaż jest sporo – w
samym województwie śląskim ponad
setka. W wypadku ciągle czynnych
dworców nowy właściciel będzie
musiał zapewnić miejsce na kasy
biletowe i dojście do peronów. Reszta
w dużej mierze zależy od pomysłu
inwestora.
Na razie na Śląsku sprzedano
jeden dworzec – trafił w ręce prywatnych inwestorów – zaś w sprawie
kilku innych toczą się rozmowy z
samorządami.
Czy wśród w ystawianych na
sprzedaż dworców znajdzie się także
ten knurowski, zapomniany i bezużyteczny? Czy ten budynek dostanie
szanse na drugie życie, zanim będzie
się nadawał tylko do wyburzenia?
Niewykluczone, że tak, choć na razie
trudno mówić o konkretach. Budynki są przygotowywane do sprzedaży
sukcesywnie. Knurowski dworzec na
razie czeka na swój czas, choć stojąc
odłogiem starzeje się szybciej niż
budynki dworców tętniących życiem.
- Tych obiektów jest sporo, poza
tym samo przygotowanie nieruchomości do wystawienia na sprzedaż
zajmuje dużo czasu ze względów
proceduralnych – informuje Jolanta
Michalska, dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami.
- Wartość nieruchomości musi być wy-

ceniona przez rzeczoznawcę, pozostaje
jeszcze kwestia regulacji prawnych,
dokonanie wydzielenia geodezyjnego.
Gdyby gmina wyraziła zainteresowanie, jesteśmy otwarci na propozycje,
podobnie w wypadku prywatnych
inwestorów. Niewykluczone, że taki
sygnał z zewnątrz przyspieszyłby
procedurę, choć to i tak musi potrwać.
- Uczestniczyłam w spotkaniu z
przedstawicielami PKP, na którym
był poruszany temat zbędnych nieruchomości – mówi Barbara Zwierzyńska, zastępca prezydenta Knurowa.
– Miałam nadzieję, że PKP będzie
się ich pozbywać nieodpłatnie, tak
jednak nie jest. Knurowski dworzec
jest atrakcyjną nieruchomością, jednak nie znając oferty ani ceny trudno
cokolwiek konkretnego powiedzieć. W
tej chwili gmina ma poważne zadanie
– modernizację gospodarki ściekowej.
To nawet przy dotacjach unijnych jest
ogromnym przedsięwzięciem i tym samym trudno jest angażować środki finansowe na nabywanie nieruchomości
od PKP. Oczywiście jest to uzależnione
- jak powiedziałam wcześniej - od ofer-
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ty cenowej – dodaje wiceprezydent.
Szanse podupadającego budynku na zainteresowanie ze strony
potencjalnych kupców wzrastają
dzięki budowanej w pobliżu autostradzie A1. – Sama lokalizacja
dworca jest atrakcyjna – ocenia Karina Szwerthalter, współwłaścicielka
knurowskiego Biura Nieruchomości
Compent. – Mimo recesji, działki z
przeznaczeniem inwestycyjnym ulokowane w pobliżu nowej autostrady
mają znaczącą zwyżkę cenową. Jeżeli możliwe jest przekwalifikowanie
obiektu i utworzenie tam na przykład
jakiejś knajpki ze stacją benzynową,
to na pewno znaleźlibyśmy chętnych.
To musiałby być inwestor z gatunku
„szaleńców”, ceniących obiekty wyróżniające się na tle innych, osoba z
temperamentem kolekcjonerskim,
cierpliwa, a nie nastawiona na szybki
zysk. Warto byłoby tworząc tam coś
nowego wyeksponować jednocześnie
przeszłość tego budynku.
Kto zatem kupi knurowski dworzec?
M. Napolska
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iecodzienny komunikat spikera usłyszeli kibice, którzy przybyli na mecz KS Żory
– Concordia Knurów. W pewnym
momencie z głośników popłynęły
następujące słowa: - Gdyby któryś z
kibiców KS Żory zasłabł ze względu
na emocje towarzyszące meczowi
to informuję, że po państwa lewej
stronie czuwa służba medyczna,
która może udzielić pierwszej
pomocy.
Ów komunikat trafił do kibiców przy stanie 1:0 dla gospodarzy...
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Na wspólne świętowanie jubileuszu przybyli uczniowie, absolwenci,
byli i obecni nauczyciele, rodzice i ci,
którym z różnych powodów knurowska „Jedynka” była bliska. To bardzo
różnorodna grupa – znaleźli się w niej
ludzie rozmaitych profesji, wiekowi i
małolaty, tacy, którzy wyprowadzili się
z Knurowa dawno temu i tacy, którzy

spędzili w nim całe życie. Całodzienne
obchody były bardzo urozmaicone.
Dużo radości i wzruszeń dostarczyła
przygotowana na jubileusz wystawa,
złożona z archiwalnych fotografii,
dokumentów, wspomnień spisanych
przez absolwentów i nauczycieli.
- Mam z tamtego okresu piękne
wspomnienia – mówiła pani Wanda,

po mężu Starościk, dawniej – Promny,
patrząc na fotografię pierwszoklasistów z roku 1953/54. – Byliśmy bardzo
zżyci, zawsze razem. Siedem lat temu,
na 50-lecie rozpoczęcia nauki mieliśmy
spotkanie absolwentów. Było cudownie,
choć nie widzieliśmy się od wielu lat.
Czasem nawet w pierwszej chwili jeden
drugiego nie poznał! Od tamtej pory
spotykamy się czasem na kawie, a raz
do roku umawiamy się całą grupą. Jak
jest ciepło, to na pikniku, jak chłodno
– w restauracji. Jesteśmy w kontakcie.
W rodzinie pani Wandy aż pięć
pokoleń to absolwenci „Jedynki”. –
Chodzili do niej dziadkowie, rodzice,
ja, dzieci i wnuki – wyliczała knurowianka. W jubileuszowym przedstawieniu brała udział jej wnuczka, Laura,
która wystąpiła w roli babci.
MiNa
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O bombie rzekomo podłożonej w
budynku Urzędzie Gminy w Pilchowicach jego pracownicy dowiedzieli
się od policjantów. Funkcjonariusze
przybyli tam w piątkowy poranek, 5
marca, około godz. 9 – wkrótce po
tym, jak Policja odebrała telefon ze
zgłoszeniem tego niebezpieczeństwa.
Jak szybko ustalono, osoba, która
udzieliła funkcjonariuszom tej informacji, dzwoniła z budki telefonicznej
w Szczygłowicach. Alarm okazał się
fałszywy, jednak, aby to stwierdzić,
trzeba było ewakuować pracowników
i przeszukać budynek. Policjanci
szybko ustalili, że sprawcą niemądrego
żartu był 37-letni knurowianin.
Tego ranka, tuż przed ewakuacją,
w pilchowickim urzędzie mówiło się
o wydarzeniu, jakie miało miejsce
poprzedniego dnia. Informacja o
bombie postawiła na nogi Zespół-Szkolno Przedszkolny w Wilczej. Po
dwugodzinnej akcji policji można było
stwierdzić, że alarm był fałszywy. O
bombie w szkole poinformowano...
e-mailem. Dzięki numerowi IP szybko

ustalono, kto był jego nadawcą. Okazał
się nim 60-letni mężczyzna.
Wówczas tego typu „bombowy
żart” był traktowany jako wykroczenie
i groziła za to do 3 lat pozbawienia
wolności. Jednak w związku ze wzrastającą liczbą fałszywych alarmów
bombowych, których w 2010 roku
odnotowano aż 3,5 tysiąca, Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło
zaostrzyć kary dla ich sprawców. Od listopada 2011 roku jest to przestępstwo,
za które kodeks karny przewiduje od 6
miesięcy do 8 lat więzienia. Co ważne,
za bezpodstawne wszczęcie alarmu
można karać nie tylko pełnoletnich,
ale i małolatów od 15 roku życia.
Jednak zaostrzenie przepisów
nie odstrasza wszystkich „dowcipnisiów” – całkiem niedawno, 8 czerwca
2016 roku mieliśmy w Knurowie
doświadczenie podobne do tego z
Pilchowic. Ledwo dowiedzieliśmy
się o alarmie bombowym w Urzędzie
Miasta, okazało się, że i redakcja
Przeglądu Lokalnego musi zostać
ewakuowana....

Przegląd Lokalny - DODATEK SPECJALNY - 22 grudnia 2016 roku

W maju naszą okolice nawiedziła powódź. W Przyszowicach woda powoli
opada, Pilchowice przygotowują się na wypłatę zasiłków najbardziej poszkodowanym, a Knurów szacuje straty – pisaliśmy 27 maja. Na zdjęciu: beamcioki
przy ul. Dworcowej, które przez kilka dni były odcięte od świata.
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Pożar traw, do jakiego doszło w
ostatni marcowy wtorek, około południa, przy ul. Zwycięstwa, przyniósł
dramatyczne skutki – kiedy podpalono wysokie na metr zarośla, po łące
spacerował człowiek. Młody, niepełnosprawny mężczyzna z poważnymi
poparzeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Jako pierwsza
ruszyła chłopcu z pomocą Małgorzata
Momocka.
Feralnego dnia pani Małgorzata
gotowała obiad, a o pożarze na sąsiedniej działce dowiedziała się od dziecka. - Zobaczyłam płonące chaszcze
i dwóch chłopaków. Jeden uciekał, a
drugi kucał i gasił butem ogień. Krzyknęłam: czekaj gnoju, jak ci się dupa

spali, to będziesz wiedział, że tak się
nie robi. Myślałam, że to on podpalił,
ale poznałam głos Pawełka. Podbiegłam do niego. Był w płomieniach i
krzyczał: pomoc! gaś!
Pani Małgorzata przydusiła płonące trawy wokół chłopaka i zaczęła
ściągać z niego strawioną przez ogień
odzież. Wcześniej zdążyła jeszcze
zadzwonić pod 112. Nieopodal, w
czerwonym garażu, siedzieli ludzie.
Z bezpiecznej odległości obserwowali
całe zdarzenie. Nikt nie zareagował
na rozpaczliwe nawoływania pani
Momockiej.... Wszystko działo się tak
szybko. Po kilku minutach na miejscu
pojawili się strażacy. Chłopca śmigłowiec zabrał do szpitala.
Małgorzata Momocka nie czuje

się bohaterką. - Gdzie tam o mnie będziecie pisać, o Pawle napiszcie. On jest
najważniejszy...
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Marcin Prokop powiedział o Adamie Marczaku, że to „najgorętszy facet w studiu”.
Knurowianin w programie „Milion w
minutę” wygrał 75 tysięcy
Na początku sierpnia, oglądając TVN,
Adam Marczak przeczytał informację o
nowym programie. Postanowił spróbować
swoich sił. Po trzech dniach zadzwonił telefon. Casting trwał kilka minut. Po tygodniu
telefon zadzwonił ponownie. – Byłem akurat
w pracy, więc telefon odebrałem podenerwowany. Zmieniłem ton, gdy usłyszałem znajomy
głos. Zostałem zaproszony na trzydniowy obóz
szkoleniowo–kondycyjny.
Po ciężkim obozie przyszedł czas na nagranie w Warszawie. Marczak bardzo ciepło
wspomina publiczność.
– Między nami była prawdziwa chemia.
To dawało mi siłę.
Najtrudniejsze dla knurowianina okazały się zadania z latawcem i wdmuchnięcie
ping pongów z jednej szklanki do drugiej.
– Nigdy nie zrobiłem tego prawidłowo
- ani na obozie, ani ćwicząc w domu. Jak
zobaczyłem, że mam to zadanie, pomyślałem
że to już koniec. Jednak po chwili dotarło do
mnie, że nie można się poddać.
W telewizji widać zdziwienie zawodnika, gdy za pierwszym razem ping pong trafił
na właściwe miejsce. Od TVN dostał na pamiątkę piłeczki „warte 50 tysięcy” i latawiec,
który powiesił w pokoju syna.
0DUHN:ĊJRU]HZVNL
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Złomiarze porozcinali siatki w
oknach prosektorium. Pikanterii dodaje fakt, że w środku, na
przygotowanie do pochówku,
czekało ciało. - Moim zdaniem to
tak, jakby zdewastować nagrobek
albo jakiś pomnik - komentuje
w ybr yk i złomiarzy dyrektor
Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji Mieczysław Kobylec
O prosektorium i domu przedpogrzebowym co jakiś czas przypominają sobie „kolekcjonerzy”
metali i zwykli chuligani. Pracownik prosektorium Grzegorz
Krzysztof przypomina sobie ubiegłoroczne zdarzenie, kiedy ktoś
próbował dostać się do środka kaplicy, wkopując drzwi wejściowe.
W niedzielę około godz. 16.00 pan Grzegorz przyjechał do
prosektorium przygotować do pochówku oczekujące tam ciało.
- O, tu jeszcze nie zdążyli rozciąć siatki, tylko zbili aluminiowe
listwy - pokazuje ramę okienną prosektorium.
- A tu, proszę zobaczyć, porozcinane siatki na owady - prezentuje pracownik MZGLiA Tadeusz Hareńczyk.
Ktoś zwęszył łatwy zarobek i postanowił pozbawić siatki
przeciw owadom aluminiowych elementów. Łupem złodziei padły
też magnesy z gabloty przy prosektorium. Na miejscu pozostawili
tylko plastikowe obudowy i kałużę moczu.
Prosektorium dziwnie przyciąga knurowian...
- W sobotę młodzi w wieku 13-14 lat skakali po dachu prosektorium. Jak tu weszli? Wjechałem na plac i zamknąłem drzwi od
samochodu. To ich spłoszyło - mówi pan Grzegorz.
- Tędy weszli, dla zabawy, bo może będzie widać, co jest w
środku - wtóruje mu starszy mężczyzna.
Grzegorz Krzysztof przywołuje niedawną historię: - Chłop pił
piwo pod drzwiami prosektorium. Zwróciłem mu uwagę, to usłyszałem: „chciałem się, k...wa, schronić przed deszczem...”
7HNVWLIRWR3DZHá*UDGHN
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Stawinoga był w Knurowie już w
ubiegłym roku. Wtedy to rozdawał
odblaski dzieciom i młodzieży. Teraz przyjechał, by podziękować osobom, które mu wówczas pomogły.
- Przed rokiem w Knurowie złapała mnie gwałtowna burza. Znaleźli
się jednak dobrzy ludzie, którzy zaproponowali mi nocleg – wspomina
rowerzysta.
Swoją misję rozpoczął 13 stycznia 2009 r. Kilka dni wcześniej był
świadkiem tragicznego wypadku,
w którym na przejściu dla pieszych
zginęła kilkuletnia dziewczynka.
Wtedy postanowił, że będzie jeździł
po Polsce, by uzmysłowić ludziom,

jak piesi bądź rowerzyści są słabo
widoczni na jezdni po zmroku i
namawiać ich, żeby nosili kamizelki
odblaskowe albo przynajmniej mieli
jakieś elementy odbijające światło.
We wtorek Maciej odwiedził
ubiegłorocznych znajomych i ruszył
w dalsza trasę. – Mam misję, którą
chcę wypełnić – powiedział nam na
odjezdne „Odblaskowy Anioł”...
7HNVWLIRWR0DUHN:ĊJRU]HZVNL

Od redakcji
Maciej Stawinoga w zeszłym
roku był widziany w Skarżysku.
Czy w te wakacje również ruszy w
Polskę?
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Dzięki trójce chłopców odwiedzający
groby bliskich na knurowskim cmentarzu nie muszą bać się... os. Młodzi
przyjaciele zadziałali, bo chcą zostać
strażakami
Trójk a uczniów k nu rowsk iej
„Dwójki” zauważyła dziwny kopczyk
niedaleko jednego z nagrobków na
cmentarzu. Wkrótce okazało się,
że przy kopczyku roi się od os. – To
strasznie kąśliwe owady, mogły pogryźć
wielu ludzi, bo w upale wyglądały na
bardzo nerwowe – tłumaczą nam Da-

mian Głowacki, Paweł Górski i Patryk
Szpitalny.
Ktoś doradził im, by zgłosili się do
strażaków. To też zrobili. Dorosłych
chyba jednak nie przekonała argumentacja bardzo młodych knurowian.
Niezrażeni tym chłopcy udali się do
Straży Miejskiej.
− Bo okazało się, że są tam jeszcze
trzy takie jakby ule pełne os – tłumaczą
swoją konsekwencję. Trochę to trwało,
ale udało się. Po kilku dniach zarządca
cmentarza usunął gniazda os.
− Wreszcie można spokojnie
przejść między nagrobkami! − ucieszyła
się pani, która przyszła na grób męża.
Jak się okazuje, nie była to pierwsza interwencja chłopców. Wcześniej
zgłaszali m.in. nielegalne wysypiska
śmieci i palące się łąki. Skąd u nich
takie zainteresowanie społecznymi
sprawami?
− Chcemy zostać strażakami! Już
w tym roku planujemy zapisać się do
Ochotniczej Straży Pożarnej – mówią
młode zuchy.
Justyna Bajko
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chalski, wieloletni ordynator II
oddziału wewnętrznego knurowskiej placówki. Ponad rok wcześniej
posłuszeństwa odmówiło mu serce,
jak się okazało – nieuleczalnie chore. Przez miesiące żył dzięki pompom podtrzymującym pracę zniszczonego narządu. Śląskie Centrum
Chorób Serca w Zabrzu stało się
dla niego drugim domem. - Żyję
w przeświadczeniu, że doczekam
transplantacji serca (...). Czekam i
odmierzam kolejne dni, tygodnie,
miesiące. Wiem, że mogę nie doczekać. Proszę Boga i ludzi, aby dali mi
nowe życie...- dr Michalski wyznał
we wrześniu w dramatycznym
apelu do kolegów-lekarzy. Prosił
ich o zwiększenie starań i zgłaszanie organów do przeszczepów.
Choć sam ciężko chory, pamiętał
o innych pacjentach. Zwracał uwagę na kryzys w transplantologii,
zbyt małą ilość dawców. Wszyscy
życzyli mu powrotu do zdrowia.
Jednak w Boże Narodzenie Stwórca
powołał go do siebie. Dał mu inne
życie, lepsze – wieczne.
/bw, mk/
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akże naszym portfelom – dystrybutorzy po raz kolejny podnieśli
stawki za energię cieplną. W lutym
2012 stawki były wyższe o 22-23 proc.
niż rok wcześniej. Już na sam widok
nowych cen mogło zrobić się gorąco.
Za to czekanie na autobus przy minus
20 to żadna frajda. Skargi mieszkańców przyniosły efekt – na przystankach pojawiły się koksiaki. Pomysł,
choć starszym knurowianom kojarzył
się z PRL-em, przyniósł marznącym
pasażerom niewątpliwą ulgę. Lecz
nawet mobilne grzejniki nie ostudziły
irytacji, jaką u niektórych pasażerów
wzbudziły nowe wiaty przystankowe.
- Wie pan przed czym to mnie
może co najwyżej ochronić? Przed
ptakiem, co narobi w locie. Stoję tu i
czekam na spóźniony autobus i tak się
zastanawiam, kto robi ze mnie bałwana - tym dosadnymi słowy skarżył się

T

na przystanku pan Romuald.
Knurowianie nie mogli zrozumieć,
dlaczego zabudowane wiaty znikły z
przystanków, a zastąpiły je takie, które
nie chronią przed deszczem, śniegiem
i dokuczliwym wiatrem.
- One nie spełniają swojego zadania!
– mówiła pani Izabela. – Mieszkańcy
centrum są jeszcze w dobrej sytuacji, bo
mają się gdzie schronić przed opadami:
czy to do sklepu, czy bramy kamienicy.
Co z mieszkańcami Krywałdu i Szczy-
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iedy powstał (około 1905 r.),
nazywano go krywałdzkim zamkiem. Na przedwojennej pocztówce
„Gruβ aus Kriewald” (pozdrowienia
z Krywałdu) zamek oplata bluszcz, na
balkonie stoi kobieta z dziećmi - prawdziwa idylla.
Przez lata mieszkali w nim kolejni
dyrektorzy krywałdzkiej prochowni.
Od 1936 stał się siedzibą dyrekcji Lignozy, potem ZTS „Krywałd - ERG”
Po likwidacji zakładów mocno podupadł, zaniedbany, ogołocony przez
złomiarzy.
Ponadstuletni budynek był objęty
ochroną konserwatorską na podstawie
zapisu w planie zagospodarowania
przestrzennego. Mógł być włączony
do ewidencji zabytków - Chcieliśmy
to uczynić, jednak nasza ewidencja
zawierała błąd adresowy. Zamiast

K

.RQVWDQW\=DNU]HZVNL

$QGU]HM0LFKDOVNL

=LPDPURŭQD]LPDJURŭQD
=LPDE\áD
RVWUD6LDUF]\VWH
PUR]\GDá\VLĊ
nam we znaki

3RVWXODWDFK
NDPLHQLNXSD

głowic? Gdzie ja na Zaciszu mam się
schować przed tą śnieżycą?
Jak wyjaśniał WGKRiOŚ Urzędu
Miasta Knurów, zrezygnowano z wiat
zabudowanych, bo koszty ich napraw
były bardzo duże. Poza tym zdarzały
się przypadki, kiedy używano ich
jako toalet. Czego by nie powiedzieć
o nowych wiatach, na szczęście nie są
atrakcyjne dla tych, którzy muszą „za
potrzebą”.
/pg/, DC, MiNa

28a był numer 28. Kiedy wydział architektury starostwa powiatowego w
Gliwicach skierował do nas wniosek o
rozbiórkę budynku, wydaliśmy opinię
negatywną - wyjaśniała Magdalena
Lachowska, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Właściciel obiektu złożył zażalenie, a Ministerstwo Kultury przyznało
mu rację, bo obiekt pod adresem ul.
Zwycięstwa 28a nigdy nie podlegał
ochronie konserwatora zabytków.
Rozbiórka odbyła się zatem w majestacie prawa.
- Żal nam tego obiektu, ale człowiek
niestety czasem popełnia błędy - mówiła Magdalena Lachowska.
Wskutek urzędniczego niedopatrzenia krywałdzki zamek został
zrównany z ziemią.
/pg/
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przestrzenie
Dwie nowe kamery pojawiły się
w Krywałdzie, przy kapliczce św.
Barbary, w towarzystwie systemu
alarmowego.
- Mamy tam czujnik otwarcia
drzwi z zewnątrz, czujnik zbicia szyby
oraz detektor ruchu, który wykryje
intruza nawet wtedy, jeśli dostanie
się do środka w inny sposób - wyliczał
komendant Straży Miejskiej Andrzej
Daroń.
Wcześniej kapliczka nie miała
szczęścia. Łupem złodziei padł m.in.
dzwon, figury świętych - zarówno te z
frontu kaplicy, jak i z jej wnętrza. Nie
było na co czekać, trzeba było mieć
Barbarę na oku.
Nowy punkt obserwacyjny powstał też w rejonie tzw. Oczka Wodnego. To reakcja na liczne zgłoszenia
mieszkańców. - Dotyczyły zakłócania
porządku, puszczania samopas psów,
które zanieczyszczały piaskownice
– mówił komendant Daroń. – Poza
tym kamera pozwala nam w tym
miejscu na obserwację ruchu między

Foto: Monitoring SM

kwietniu odszedł 87-letni doktor Konstanty Zakrzewski. Mazowszanin z urodzenia, w 1960 roku obją ł w
Knurowie stanowisko ordynatora
na oddziale ginekologii i położnictwa, który liczył wówczas
ledwie 25 łóżek i 1 asystenta. W
ciągu następnych 40 lat doktor
Zakrzewski powiększył oddział
do 72 łóżek położniczo-ginekologicznych. Stworzył oddział
septyczny, patologii ciąży, położniczą izbę przyjęć i pracownię
cytologii onkologicznej. W tym
czasie w Knurowie odbyło się
47.866 porodów – to więcej niż
liczba mieszkańców miasta. Pod
jego kierunkiem 20 asystentów
uzyskało specjalizację I i II stopnia z ginekologii i położnictwa.
Konstanty Zakrzewski był dyrektorem szpitala w Knurowie (19621972), pełnił też funkcję Lekarza
Naczelnego, a po przejściu na
emeryturę (1994) prowadził prywatną praktykę lekarską.
W grudniu w wieku zaledwie
43 lat, zmarł doktor Andrzej Mi-

W

Foto: Justyna Bajko
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dwoma osiedlami.
Na efekty nie trzeba było długo
czekać. W ciągu niespełna 4 miesięcy
kamera zarejestrowała 18 wykroczeń.
Najwięcej, bo 14 razy strażnicy przyłapali na gorącym uczynku amatorów
picia pod chmurką (w tym 3 przypadki
spożywania alkoholu przez nieletnich). 4 razy strażnicy interweniowali
w sprawie puszczania psów samopas,
bez żadnych zabezpieczeń. Niesubordynowanych ukarano mandatami.
Oko kamery przy Oczku zarejestrowało też pierwszą próbę przetestowania nie oddanej jeszcze do użytku
siłowni pod chmurką. Pojawili się
śmiałkowie marzący o muskulaturze
Schwarzenegera. Ich entuzjazm ugasili
strażnicy, zabezpieczając stanowiska
do czasu, aż wszystko będzie gotowe.
/pg/
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Kilka miesięcy później w kolekturze przy ul. Górniczej gracz skreślił
liczby warte 2 mln zł. - Jak zauważymy,
że ktoś rzucił pracę i jeździ nowym samochodem ubrany w markowe ciuchy,
to znaczy, że to on - śmiali się szczygłowiczanie.

się atrakcją turystyczną u nas, cieszą
oko gości Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen (Niemcy).
- Niech to będzie dla nas lekcja, jak
dbać o zabytki - dodał kustosz Izby
Tradycji, Bogusław Szyguła.

nietypowe zjawisko podczas wieczornego spaceru z psem. Świetlny punkt
uwiecznił na zdjęciu.

„Czas honoru” oglądało średnio
ponad 2 mln widzów. Od początku
h istor ię cichociem nych śled zi ł y
bliźniaczki Anna i Klaudia Podstawsk ie. W końcu sprzed telewizora
trafiły na plan popularnego serialu.
- Maciej Zakościelny był miły, ale
trochę taki nieśmiały i wycofany - przyznały po powrocie knurowianki.

KƌŐĂŶŝƐƚĂŶĂďĞǌƌŽďŽĐŝƵ͕
ŽƌŐĂŶǇŶĂǁŝĞĐǌŶŽƑđ

Po niespełna 10 latach pracy organista Tomasz Pasławski pożegnał się z
parafią pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Odszedł w poczuciu krzywdy i
niesprawiedliwości po tym, jak ksiądz
proboszcz Jan Buchta wręczył mu wypowiedzenie.
- Poszło o budowę nowych organów - ujawnił Pasławski, ale nie chciał
mówić o szczegółach.

^ƉĂųŶĂƚǇƐŝČĐĂĐŚ

W hotelu miejskim zmarł samotnie mieszkający 74-latek. W materacu
pod łóżkiem pozostawił oszczędności
życia - 110 tys. zł. - Całe życie przeżył
spokojnie, a teraz cała Polska o nim pisze - usłyszeliśmy od kierownik hotelu
Krystyny Lipki.
Oszczędności trafiły na konto
depozytowe Sądu Spadku. Nie wiemy,
czy znaleźli się spadkobiercy pana
Janusza. W przeciwnym razie fortuna miała przepaść na rzecz Skarbu
Państwa.

ĂƐŬŽĐǌĞŶŝ͍
Los uśmiechnął się też do Antosi
Wieczorek. Dzięki zaangażowaniu
wielu darczyńców, nierzadko anonimowych, wsparciu Narodowego
Funduszu Zdrowia i determinacji
rodziców, dziewczynka pomyślnie
przeszła operację w klinice światowej
sławy specjalisty dra Paley’a. Spełniło
się największe marzenie Radka i Liliany Wieczorków - ich córka stanęła na
nogi i postawiła pierwsze kroki.

WĂƐǌƉŽƌƚǌĂͣDŽƌĮŶħ͟

Tysiące mieszkań bez prądu, setki
tysięcy zestresowanych kierowców
na drogach i miliony całkiem dobrze
bawiących się dzieci. Piękną zimę
mieliśmy tej wiosny. Tadeusz Komuda
z synem Dawidem ulepili na tę okazję...
wielkanocnego zająca.

WƌĂǁĚǌŝǁĂŵŝĂǌŐĂ

Do listy szczęśliwców dopisujemy
jeszcze zespół Nekromer z Knurowa,
który trafił pod skrzydła RPS Enterteyment - wytwórni Rycha Peji.
Współpraca zaowocowała świetnie
przyjętym przez słuchaczy albumem
„Pray For Enemies”.

'ųŽǁČǁŵƵƌ

Na początku marca Zakład Robót
Budowlanych Perfekt rozebrał 220
metrów murowanego ogrodzenia
wokół szpitala i przystąpił do jego odtwarzania. Robotnicy już raz burzyli
to, co postawili, później w pocie czoła
skuwali świeżo położony tynk. Czarę
goryczy przelały źle wymierzone granitowe nakładki. Firma musiała zamówić u kamieniarza nowe. Naprawa
usterek przeciągała się w nieskończoność. Z każdym dniem rosły też karne
odsetki za opóźnienia.

To był rok Szczepana Twardocha,
pisarza z Pilchowic, którego „Morfinę”
nagrodzono m.in. prestiżowym Paszportem Polityki. - Na nudnym, szarym
tle tożsamościowych dociekań polskiej
literatury ostatnich lat ponura groteska Twardocha lśni niczym szlachetny
kamień - uzasadniła wybór kapituła
nagrody.

'ŽƌǌŬĂůĞŬĐũĂ

Tym razem nie fortuna, a historia
szybu „Piotr” kołem się potoczyła.
Niestety, nie tak jak oczekiwali tego
pasjonaci historii z Knurowa, bowiem
koła z rozebranego szybu, zamiast stać
26

^ƚĂƚǇƐƚŬŝ

Prawdopodobnie proboszcz nie
mógł mu zapomnieć krytyki pomysłu
budowy organów piszczałkowych,
jaka pojawiła się na naszych łamach.
Tomasz Pasławski stwierdził wówczas,
że wymiana organów to marnowanie
pieniędzy, zwłaszcza że parafia posiadała instrument objęty wtedy jeszcze
gwarancją.

<ƚŽǁǇƌĂǌŝųƐŬƌƵĐŚħ͍
- Co ten pieron znowu nawyprawiał? - zastanawiała się na głos
jedna z naszych starszych Czytelniczek oglądając w kiosku Przegląd.
Myślała, że tytuł artykułu „Onanista wyraził skruchę” o mężczyźnie
nieobyczajnie zachow ując y m się
przy szkolnym boisku odnosi się
do nieporozumień między organistą (!) Pasławskim a proboszczem
Buchtą.

oprac. /pg/
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ŽƑƐŝħƐŬŽŷĐǌǇųŽ

Po 16 latach zamknęła się restauracja Camelot. - Od roku dopłacam do
interesu. Już nie mam na to pieniędzy.
Muszę się poddać - przyznała ze smutkiem właścicielka Alina Janiec.
Żal tym większy, że do restauracji
zaglądały takie sławy, jak: Przemysław Adamek, Grzegorz Turnau, Janusz Rewiński czy zespół Just 5.

dĂũĞŵŶŝĐĂEŝŶǇ

Literacki debiut knurowianki Moniki
Siudy przypomina mahoniowy sekretarzyk. Obok żądzy władzy nad światem
– prosta potrzeba bezpieczeństwa. Obok
miłości – nienawiść. Wydanie debiutanckiej książki powinno być niezapomnianym wydarzeniem. W przypadku Moniki Siudy było zgoła inaczej.
– Popchnęłam go [karton z książkami - przyp. red.] nogą do kąta – śmieje
się. – Chyba wyparłam fakt, że wydałam książkę.

_ǁŝħƚǇŶĂǌǁĂųŝĐŚ
ǁĂƌŝĂƚĂŵŝ

Marek Juszczak i Dominik Pędziwilk potrzebowali 50 dni, by przejechać na rowerach 6060 km i dotrzeć
na Przylądek Północny (Nordkapp).
W Rovaniemi św. Mikołaj kręcił
głową z niedowierzaniem, kiedy Pędziwilk i Juszczak opowiedzieli mu,
ile przejechali kilometrów. Nazwał
ich wariatami.

<ƵƌĂĐũƵƐǌŬĂ

Elfryda Pluta jeszcze nie rozpakowała walizki po powrocie z sanatorium. - Wstyd mi było przed sąsiadami.
Pochwaliłam się, że wyjeżdżam, a
jeszcze tego samego dnia, wieczorem,
byłam w domu. Chleb rozmroziłam,
żeby do sklepu nie iść, ludziom się nie
pokazywać...
Narodowy Funduszu Zdrowia,
wstydź się!

DŽǏĞƚŽŵĞƚĞŽƌ͍

Na Czelabińsk w Rosji spadł deszcz
meteorów. Czyżby jeden z nich wylądował w okolicach Mysiej Góry? Tak
sądził pan Tadeusz, który zauważył

W środowy poranek Joanna i Mirosław Sierańscy spojrzeli na pilchowickie pola. I oniemieli z zachwytu...
- Na polach miedzy ulicami Trześniówka i Dolna Wieś spacerowało ogromne, liczące około 70 sztuk, stado jeleni
– mówią. - Zrobiły na nas wielkie wrażenie.
Na nas i naszych Czytelnikach też.
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Walczył z chorobą, by
jak najdłużej służyć Bogu.
Ks. senior Stefan Gruszka,
emery towany proboszcz
parafii pw. św. Antoniego
w Krywałdzie, odszedł do
wieczności.
Foto: Platinium Cast
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Krzysztofa Frelich z apteki św.
Barbary w Knurowie znalazła się w
gronie 10 laureatów prestiżowego
wyróżnienia Anioły Farmacji 2013.
- Czuję się bardzo zmotywowana w

podpatrzone

dążeniu do perfekcji i jeszcze lepszej
opieki nad pacjentami - mówiła tuż
po odebraniu statuetki
/pg/
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ybilla Golec miała wtedy 27 lat.
Rok wcześniej skończyła studia
i dostała nakaz pracy w instytucie
Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.
Była tu pierwszym tłumaczem przysięgłym języka angielskiego i spełniała
wszelkie kryteria, by podjąć pracę w
Centrum Prasowym, obsługującym
pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny.
Szef Interpressu uprzedzał, że nie
będzie łatwo - wizyta papieża nie była
na rękę komunistycznym władzom.
Sybilla Golec uznała, że da sobie radę.
Pojechała do Częstochowy, gdzie
poznała o. Konrada Hejmo, ówczesnego wicedyrektora Biura Prasowego
Episkopatu Polski w Rzymie, a następnie do Warszawy.
2 czerwca na placu Zwycięstwa padły słynne później słowa: (...) Wołam
z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam
w przeddzień Święta Zesłania, wołam
wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi
Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I
odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!
- Stałam bardzo blisko ołtarza
- wspomina pani Sybilla. - Miałam
wrażenie, że wtedy zadziałał Duch
Święty. Wszyscy dostaliśmy gęsiej
skórki. Ludzie nabrali wtedy nadziei,
a to jest rzecz najważniejsza. Od tego
zaczęła się nasza wolność.
Zagraniczni korespondenci byli
zaskoczeni. Mówili, że nie było na Zachodzie wydarzeń, które dorównałyby
tłumom w Polsce.
Tłumacze dostawali przemówienia i homilie Jana Pawła II dzień przed
ich wygłoszeniem.
- Często papież w ostatniej chwili
zmieniał ich treść - opowiada Sybilla
Golec. - Naszpikowane były trudnym
językiem teologicznym, ale ojciec Hejmo powtarzał: Dziewczyny, tłumaczcie
jak potraficie. Dziennikarze czekają.
Niektórzy korespondenci przychodzili do biura prasowego i prosili
jedynie o streszczenia słów papieża.

Pani Sybilli najbardziej podobały
się Apele Jasnogórskie, bo Jan Paweł
II wygłaszał je ad hoc.
- Wiele razy improwizował. Był
bardzo dobrym aktorem, który potrafi
nawiązać kontakt z publicznością uważa knurowianka. - Jego mowa ciała,
wzorowa dykcja, intonacja głosu wywoływały w ludziach radość, płacz, zadumę.
W 1983 roku, podczas Apelu Jasnogórskiego papież powiedział młodzieży, że to od niej zależy jutrzejszy
dzień. Te słowa zaważyły na dalszym
życiu Sybilli Golec, która miała zamiar
emigrować do rodziny w Niemczech.
- Dzięki papieżowi jestem tym, kim
jestem - mówi. - Jego słowa uzmysłowiły mi, że powinnam zostać w kraju.
Trwał stan wojenny, a On mówi, żeby
tu zostać i budować przyszłość opartą o
wolność i demokrację. To wtedy pięknie
brzmiało.
II pielgrzymka do Polski (1983
rok) była inwigilowana przez Służbę
Bezpieczeństwa. Knurowianka wspomina, że przetłumaczone homilie i
przemówienia przechodziły przez
cenzurę.
- Cały czas nanosiłyśmy poprawki.
W homiliach przetłumaczonych na

niemiecki roiło się od słowa „verboten”,
czyli zakazane. Z duszą na ramieniu przekazywałyśmy zagranicznym
dziennikarzom zarówno to, co cenzura
zaakceptowała, jak i to, co wykreśliła.
2 metry dzieliły panią Golec od
papieża, gdy tłumaczyła dziennikarzom słowa, jakie wygłosił podczas
konsekracji kościoła w Nowej Hucie.
Zapamiętała łzy w Jego oczach.
- Nie zapomnę jeszcze jednego
zdarzenia. Zachciało mi się wtedy siku,
a najbliższa toaleta była za ołtarzem.
Tamtejszy proboszcz powiedział, że
to toaleta papieska! - śmieje się pani
Sybilla. - Zapytałam, czy zwykli ludzie
tam nie sikają, i poszłam, a ze mną
jeden dziennikarz, któremu też się
zachciało.
W toalecie papieskiej było jak
w... ogrodzie, wszędzie białe lilie. W
powietrzu unosił się zapach kwiatów.
Później od jednego z księży pani Sybilla dowiedziała się, że za każdym
ołtarzem stała taka papieska toaleta.
Obsługiwała 4 pielgrzymki Ojca
Świętego do ojczyzny. Pozostały jej po
nich przetłumaczone przemówienia i
homilie, zdjęcia i wspomnienia.
3DZHá*UDGHN
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Brazylii trwa Mundial, a za naszym pośrednictwem
Czytelników pozdrawia selekcjoner reprezentacji Polski
- Adam Nawałka.
Owe pozdrowienia przywiózł do naszej redakcji Remigiusz
Rzepka - knurowianin i jednocześnie członek sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski.
Dziękujemy.

PiSk

=SRF]ąWNLHPVLHUSQLDNRSDOQLD.QXUyZ6]F]\JáRZLFHSU]HV]áDSRGVNU]\GáD
-DVWU]ĊEVNLHM 6SyáNL :ĊJORZHM .RPSDQLD :ĊJORZD VSU]HGDáD NQXURZVNą
NRSDOQLĊ]DPOG]áRW\FK:SLąWHNQDEXG\QNXG\UHNFMLSU]\XO'ZRUFR
ZHM SRMDZLáR VLĊ ORJR ILUP\ 3RPDUDĔF]RZRF]DUQ\ ]QDN UR]SR]QDZF]\ -6:
VSRGREDáVLĊSU]HFKRGQLRP
àDGQ\MHVWZLGDüJR]GDOHNDPyZLSDQ7RPDV]
&R FLHNDZH ORJR QD EXG\QNX G\UHNFML QLHFR UyĪQL VLĊ RG RU\JLQDOQHJR &]\
GRVWU]HJDV]UyĪQLFĊ"
ME
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)RWRDUFK-5*.QXUyZ

1LHRWDNLUR]JãRVFKRG]LãR

T

ragedia na stadionie
Concordii. Śmierć
27-letniego knurowianina,
trafionego gumową kulą w
czasie meczu drużyn Knurowa i Radzionkowa, rozeszła się szerokim echem po
kraju i świecie. Podobnie jak
starcia kibiców z Policją, do
których doszło w następnych dniach. Knurów znalazł się m.in. na szpaltach
brytyjskiego Independent i
Daily Mail, greckiego Sportdog oraz na wizji niemieckiej stacji ZDF.

6WXG]LHQQDDNFMD

0HWDZ]DOHZLH

6SHNWUXPG]LDáDQLDVWUDĪDNyZZ\NUDF]D
GDOHNRSR]DZDONĊ]RJQLHP1LHGDZQRLFK
LQWHUZHQFMDXUDWRZDáDĪ\FLHPDáHPXSVX

%OLVNRJRG]LQĊWUZDáDDNFMD
F]WHUHFK]DVWĊSyZ]-HGQRVWNL
5DWRZQLF]R*DĞQLF]HMZ5\EQLNX
SROHJDMąFDQDZ\GRE\FLX]=DOHZX
5\EQLFNLHJRPHUFHGHVDNODV\&
1LHFRPQLHMF]DVX]DMĊáRSROLFML
zatrzymanie sprawcy zdarzenia
±OHWQLHJRNQXURZLDQLQD

Ś

wiadkowie nie dowierzali własnym
oczom, kiedy na parkingu przy ul.
Podmiejskiej w Rybniku rozpędzony
mercedes uderzył w zaparkowane renault, a następnie wpadł do Zalewu
Rybnickiego. Kierowca w porę ratował

Z

się ucieczką – także z miejsca zdarzenia.
Policjanci zatrzymali „rajdowca”
niedługo później. Zdążył ich jeszcze
znieważyć. Krewkim kierowcą okazał
się knurowianin. Na dodatek nietrzeźwy – wydmuchał 2,5 promila...

Niebawem w yszło też na jaw,
że utopiony mercedes nie należy do
37-latka, a jest własnością jego znajomej. Wstępnie oszacowała szkody na
12 tys. zł.
JIRWRDUFK-5*5\EQLN

wierzę, które wpadło do głębok iej studni uk r y tej wśród
chaszczy przy ul. Rakoniewskiego,
miało dużo szczęścia. Traf chciał,
że pewien mężczyzna, poszukując
zagubionych kluczy, zawędrował
właśnie tam. Zauważywszy uwięzionego psa, powiadomił o tym straż
pożarną. Po przybyciu na miejsce
jeden ze strażaków zszedł do studni,
otulił zwierzaka kocem i wydobył
go na zewnątrz. Pies nie pozwolił
st ra ż a kom na to, by sprawd zi li
jego kondycję – był tak uradowany

odzyskaną wolnością, że uciekł wybawicielom. Można mieć nadzieję,
że popędził do domu. Miał obrożę,
więc zapewne ktoś na niego czekał.
MiNa

.QXUyZ

-Hů]D
NUDWNDPL

3U]HGZLHOXODW\SU]\XO=Z\FLĊVWZDZ\ZUyFLáDVLĊFLĊĪDUyZND]DPXQLFMą,VWQLDáR
X]DVDGQLRQHSRGHMU]HQLHĪHNLONDJUDQDWyZQDGDOPRĪHOHĪHüZ]LHPLGODWHJR
VDSHUVSUDZG]DáZ\NU\ZDF]HPZVND]DQHSU]H]&]HVáDZD3RNáDGNDPLHMVFH

*G]LHWHJUDQDW\"
gowcy nie zbagatelizowali zgłoszenia.
Na miejscu pojawił się saper, który
badał wykrywaczem metalu oznaczony teren.
Szybko okazało się, że ziemia
kryje wyłącznie drobne elementy metalowe, ale nie są to pozostałości po
amunicji. Niewykluczone jednak, że
70 lat temu droga biegła inaczej. Być
może dziś rów, w którym przed laty
kopali pan Czesław i jego ojciec, znajduje się w połowie asfaltowej drogi...
/pg/

użo szczęścia miał pewien
jeż, który 1 czerwca wszedł
między kratki do czyszczenia
butów i utknął. Ta przygoda przytrafiła mu się przed wejściem
do jednego z budynków przy ul.
Kochanowskiego. Zwierzę, zablokowane pomiędzy prętami, nijak
nie mogło się uwolnić, toteż po
interwencji straży miejskiej wezwano na pomoc straż pożarną.
Knurowscy strażacy zdemontowali kratkę – dzięki nim jeż
wyszedł na wolność.
MiNa
)RWR$OHNVDQGUD6RNyá

ywrotka na ul. Zwycięstwa zdarzyła się 70 lat temu, ale dopiero
20 lat później niczego nieświadomi
Czesław Pokładek z ojcem wybrali
przy pogłębianiu rowu czarnoziem
z granatami. Uzbierali wtedy cały
koszyk niewypałów. Powiadomiony
przez nich milicjant nakazał wrzucić
amunicję do starego koryta Bierawki
i zabronił dalej kopać.
Czesław Pokładek wrócił do tej
historii, gdy rozpoczęły się przymiarki
do nadsypania ul. Zwycięstwa. Dro-

)RWR3DZHá*UDGHN

W

D

<ƐŝħǏǇĐǁƉĞųŶŝǌŶŝŬų
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N

oc z niedzieli na poniedziałek (27/28 września)
była pięknym przeżyciem dla
miłośników astronomii. Ich
zachwyt (romantyków pew-

nie też) wzbudziło zaćmienie
księżyca. To efektowne zjawisko było też niezłą gratką dla
amatorów fotografowania.
Jak księżyc znikał w cieniu

Ziemi i ponownie odzyskiwał blask, udokumentowała
– patrząc z Krywałdu – fotograficznie Aleksandra Sokół.
/bw/
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,.QXURZVNL-DUPDUN%RĪRQDURG]HQLRZ\LGHDOQLHZVWU]HOLáVLĊZRF]HNLZDQLD
NQXURZLDQZLHOX]QLFKVSRWNDáRVLĊZZHHNHQGRZHZLHF]RU\SU]\DUHQLH

.QXUyZ8GDQDSU]HGœZLċWHF]QDLPSUH]D

-DUPDUNMDNVLęSDWU]\

,.QXURZVNL-DUPDUN%RĪRQDURG]HQLRZ\RND]Dá
VLĊVWU]DáHPZG]LHVLąWNĊ:VRERWQLHLQLHG]LHOQH
SRSRáXGQLDDUHQDSU]\XO0DMDWĊWQLáDĞZLąWHF]Q\P
Ī\FLHP

/DXUHDWRPĞZLąWHF]Q\FKNRQNXUVyZRVRELĞFLHJUDWXORZDOL
VDPRU]ąGRZF\±SUH]\GHQW$GDP5DPVVHNUHWDU]3LRWU
'XGáRRUD]UDGQL0DULDQ*UXV]NDL$QGU]HM3RUDGD

3LĊNQHR]GRE\
SU]\FLąJDá\Z]URN

K

ramy, kramiki, stoiska, punkty z jedzeniem – wszystkie
otaczały grupki zainteresowanych ludzi. Jedni podziwiali
piękne świąteczne ozdoby, rękodzielnicze wyroby i wystawę bożonarodzeniowych szopek, drudzy
smakowali przysmaki serwowane
w kilku kameralnych punktach
gastronomicznych. Jeszcze inni oblegali niewielką scenę, przez którą
przewinęły się dziesiątki młodych
artystów. Nagradzanych gromkimi
brawami. Tu i ówdzie przemykali
kolędnicy, pojawiali się Mikołajowie
i Śnieżynki. W tle „leciała” muzyka,
świąteczne rytmy i kolędy.
- Wspaniale, nie spodziewałam
się, że tak tu fajnie – pani Gertruda
kręciła głową z uznaniem. Starając
się nie stracić z oczu dwójki kilkuletnich, żywych jak srebro,
dziewczynek. – To moje prawnuczki. Przyleciały na święta
z Anglii. Są zachwycone, chcia-

łyby wszystko obejrzeć i dotknąć.
W sobotę trochę mroziło, ale
ziąb nie wystraszył setek knurowian, którzy przybyli na skwer
między ulicami 1 Maja i Ogana.
- Myślałem, że będzie mniej
ludnie – przyznał nam się pan Jerzy.
– Nie pamiętam, kiedy ostatnio w
Knurowie był taki kiermasz, stąd ten
lekki sceptycyzm. Jestem zaskoczony
„na plus”.
Pozytywne odczucia ma też
sekretarz miasta Piotr Dudło.
- Byliśmy tu z rodziną i w sobotę, i w niedzielę. Zewsząd spływały
dobre opinie, które potwierdzają
moje osobiste wrażenie – powiedział
Przeglądowi sekretarz.
Marian Gruszka, Andrzej Porada i Piotr Barchański - knurowscy
radni, a zarazem gorący orędownicy organizacji jarmarku, podpisywali się oburącz pod taką oceną.
- Co tu dużo mówić. Piękna impreza... – ocenili zgodnie.
Dla wielu młodszych knuro-

wian pamiątką będą dyplomy i
nagrody, wręczone publicznie przez
prezydenta Knurowa Adama Ramsa. Prezydent docenił talent, chęci
i piękne dzieła uczestników kilku
konkursów pod egidą Centrum
Kultury. Z gratulacjami od samorządowców współgrały gromkie
brawa od publiczności.
- Jesteśmy zadowoleni – krótko
podsumował jarmark Mariusz Kowalczyk, wicedyrektor organizującego imprezę CK. – Myślę, że trafiliśmy
w oczekiwania mieszkańców. Spory
w tym udział mają też wystawcy
oraz występujące na scenie dzieci
i młodzież - wszystkim serdecznie
dziękujemy.
- Już dochodzą do nas głosy, że
te oczekiwania poparte są nadzieją
na kontynuację tego typu przedsięwzięcia – mówi sekretarz Piotr Dudło. – Myślę, że warto ten jarmark
powtarzać...
/bw/

)RWR.U]\V]WRI*RáXFK

ogłoszenie

&RWDPPUy]JG\DWPRVIHUDJRUąFD
DLFLHSáDNDZDWHĪVLĊ]QDMG]LH
1$*52'=(1,
6]RSNLERĪRQDURG]HQLRZH']LHFLSU]HGV]NROQH,PLHMVFH$PHOLD6]F]RWND,,PLHMVFH7RPDV]6]NRGD,,,
PLHMVFH  QLH SU]\]QDQR ']LHFL V]NROQH , PLHMVFH  2OLZLD ĩyáWDĔVND -XOLD 7FKyU] ,, PLHMVFH  *DEULHOD 3RODN
,,,PLHMVFH(U\ND:LHFLHNZ\UyĪQLHQLD-XOLD*áRZDFND$OLFMD.D]QLFD0LáRV].UĊSOHZVNLNODVD,,%]063Z
.QXURZLH0áRG]LHĪJLPQD]MDOQD,PLHMVFHQLHSU]\]QDQR,,PLHMVFHNODV\,,L,,,]=HVSRá\6]Nyá6SHFMDOQ\FK]
.QXURZD,,,PLHMVFHQLHSU]\]QDQR2VRE\GRURVáH,PLHMVFH3LRWU3U]HVG]LQJ,,L,,,PLHMVFHQLHSU]\]QDQR
.DUWNLĞZLąWHF]QH']LHFLSU]HGV]NROQH,PLHMVFH0DULD)LODV,,PLHMVFH$QDVWD]MD*áyZND,,,PLHMVFH,JD
6LDGNRZVNDZ\UyĪQLHQLD0DU]HQD3LHWUXV]ND,]DEHOD3LHWUXV]ND']LHFLV]NROQH,PLHMVFH0DWHXV]'DQHN,,
PLHMVFH0LOHQD0H\HU-XOLD7FKyU],,,PLHMVFH=X]DQQD.DZDáNLHZLF]+DQQD0RUDZVND$PHOLD6REyWNDZ\
UyĪQLHQLD0DUHN0RV]$ODQ*XOLĔVNL0DUWD0LFKDOVND0áRG]LHĪJLPQD]MDOQD,,,,,,PLHMVFHQLHSU]\]QDQR
Z\UyĪQLHQLH,]DEHOD$GDPVND2VRE\GRURVáHQDJUyGQLHSU]\]QDQR
2]GRE\ FKRLQNRZH ']LHFL SU]HGV]NROQH , ,, ,,,  PLHMVFH  QLH SU]\]QDQR Z\UyĪQLHQLH  (OHQD 6]XOF ']LHFL
V]NROQH , PLHMVFH  1DWDOLD 3LHWUDN 0LOHQD 7UXFKOHZVND ,, PLHMVFH  0LOHQD 6]SLWDOQ\ -XOLD :DZU]\NRZVND ,,,
PLHMVFH.DFSHU'XGD(PLOLD*ROHF-XOLD7FKyU]Z\UyĪQLHQLD0LFKDá&]XSU\QLDNàXNDV]0DUF]DN%ULDQĝZLąW
NRZVNL$GDP1RZDN0áRG]LHĪJLPQD]MDOQDQDJUyGQLHSU]\]QDQR2VRE\GRURVáH,PLHMVFHQLHSU]\]QDQR,,
PLHMVFH%DUEDUD*Rá\Ğ,,,PLHMVFHQLHSU]\]QDQRZ\UyĪQLHQLH3DXOLQD3U]HVG]LQJ
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)RWR-XVW\QD%DMNR0LUHOOD1DSROVND

0LNRãDM.UyO].QXURZD

Gmina Pilchowice

1DFKZLOę
SU]HG:LJLOLċ

XUUJFP

-HVWWDNLG]LHĔLQQ\QLĪZV]\VWNLH']LHĔJG\
FKFHP\E\üUD]HPSRPLPRUyĪQLF=DQLPMHGQDN
UR]Eá\ĞQLHSLHUZV]DJZLD]GNDPLHV]NDĔF\
PLDVWLPLDVWHF]HNSU]\VWUDMDMąGRP\SLHNą
FLDVWDV]XNDMąSUH]HQWyZLFRUD]F]ĊĞFLHM
RUJDQL]XMąMDUPDUNLERĪRQDURG]HQLRZHEĊGąFH
ĞZLąWHF]Q\PSUHOXGLXP

:LNWRULD*ãyG].QXURZD

XUUJFP

5REHUW6NRZURľVNL]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q
XUUJFP

Karolina Oswald z Gliwic
XUUJFP

Mateusz Cebula z Rybnika
XUUJFP

.DUROLQD3DZHOHF]5XG\ŒOċVNLHM
XUUJFP

6WDQLFD

Milena Walczak z Zabrza
XUUJFP

10

orkiestra dęta. Pieniądze zebrane
podczas imprezy staniczanie przeznaczyli dla małej Nikoli, mieszkanki Stanicy, dzielnie walczącej z
chorobą nowotworową.
Chwilę wcześniej świętowali
też mieszkańcy Pilchowic. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie
Pilchowiczanie Pilchowiczanom
oraz władz gminy, nawiązali do
dawnej tradycji organizowania
jarmarków, kiedy to do Pilchowic
przyby wał y tłumy, aby zrobić
świąteczne zakupy. Na targowisku
tłumów nie było, ale za to gości
witał Mikołaj i stragany uginające
się pod słodkościami.
Niedzielne popołudnie w Wilczy rozbrzmiało dźwiękiem kolęd dla gości Kiermaszu Bożonarodzeniowe wystąpiły wilczańskie dzieci
z przedstawieniem „Pastorałki”.
Było coś dla ducha, znalazło się
również coś dla ciała...
- Kusił niepowtarzalny zapach
świątecznych pierników, któremu,
przyznaję, i ja uległem... - śmieje się
Andrzej T. Knapik.
Swój jarmark zorganizowała
również Żernica. Świąteczny nastrój stworzyły występy dzieci, a
na stoiskach można było podziwiać efekty prac „Pracowni Działań Twórczych”.
-EIRWR$QGU]HM7.QDSLN

Amelia Nowak z Gliwic
XUUJFP

5DIDã%XFKFLN]*LHUDãWRZLF

Nela Bieniek z Knurowa
XUUJFP

Natalia Parzybut z Knurowa

XUUJFP

XUUJFP

Florian Surmiak z Gliwic

Pola Zawada z Knurowa

XUUJFP

XUUJFP

1DWDOLD.RWZLFD]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q
XUUJFP

reklama

T

radycja jarmarków bożonarodzeniowych sięga daleko
w przeszłość. Te najsłynniejsze - w Wiedniu i Dreźnie co
roku przyciągają tysiące ludzi.
W Gminie Pilchowice kiermasze
zorganizowało kilka miejscowości,
m.in. Pilchowice, Żernica, Wilcza i
Stanica.
17 grudnia na sołeckim parkingu w Stanicy z inicjatywy Rady
Sołeckiej, Rady Rodziców Stanickiej szkoły oraz Fundacji „Iskierka” mieszkańcy bawili się na I
Stanickim Jarmarku Bożonarodzeniowym.
- Imprezę ku wielkiej radości
dzieci rozpoczął uroczysty przyjazd
Mikołaja - relacjonuje Andrzej T.
Knapik. - Święty przybył bryczką,
zaprzężoną w pięknie ozdobionego
konia i rozdawał najmłodszym
słodycze.
Jak na jarmark przystało, nie
mogło zabraknąć świątecznych
straganów.
- Na stoiskach można było kupić
ozdoby, spróbować świątecznych
wypieków, skusić się na sławny
stanicki żurek oraz spróbować
szczęścia w losowaniu ciekawych
nagród - opowiada pan Andrzej.
Dla gości jarmarku zaśpiewał
chór Slavica Musa pod dyr. Tomasza Pawła Sadownika oraz zagrała

Dorota Bednarczyk z Rybnika
XUUJFP
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6NXSVNRURGRZDQ\FKUR]ELW\FKGRZ\UHMH
VWURZDQLD7HO

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO

40/16-1/17

0LNRáDM7HO
48-51/52/16

0\FLHRNLHQ7HO

('8.$&-$

48-51/52/16

1DSUDZDVSU]ĊWXJRVSRGDUVWZDGRPRZHJR
.QXUyZ XO .DSHODQyZ :RMVNRZ\FK D
7HO
24-51/52/16

Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
$0$$$%%(&&(ĝZLDGHFWZD
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
7HO

30-51/52/16

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO
41-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU ]H RSLHNXQ
N L G O D G] L H F L  O DW G R Ğ Z L D G F ]H Q L D 
7HO
1/16-odw.

46-51/16

ZDROWIE I URODA

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/16-odw.

'$035$&õ
6SU]ąWDQLHSU]\EORNDFKLP\FLHNODWHN7HO
32 236 60 07
51/52/16

=DWUXGQLĊEDUPDQNĊNXFKDU]DLSUDFRZQLND
SL]]HULL7HO
48-51/52/16

=DWUXGQLĊ HNVSHGLHQWNĊ Z VNOHSLH RJyOQR
VSRĪ\ZF]\P Ä%DUWHN´ Z 6]F]\JáRZLFDFK
7HO
48-51/52/16

SZUKAM PRACY
(PHU\WND V]XND SUDF\  VSU]ąWDQLH P\FLH
RNLHQ7HO
44-odw.

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    
605 285 957
48/16-8/17

:UyĪE\7HO
48-51/52/16

0 ĊĪF ] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
7HO
1/16-odw.

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO
13-odw.

FINANSE

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO
1/16-odw.

1,(58&+202ć&,

,1)250$&-$
3UH]\GHQW 0LDVWD .QXUyZ LQIRUPXMH ĪH QD WDEOLF\ RJáRV]HĔ
ZVLHG]LELH8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZSU]\XOGU)ORULDQD2JDQDRUD]
Z %LXOHW\QLH ,QIRUPDFML 3XEOLF]QHM ZZZNQXURZELSLQIRSO SRGDQR
GRSXEOLF]QHMZLDGRPRĞFLZ\ND]\

'R Z\QDMĊFLD ORNDO KDQGORZRXVáXJRZ\
XO.V.R]LHáNDSU]\V]NROH7HO
49/16-2/17

'2 :<1$-ĉ&,$ /2.$/ R SRZ RNRáR
80 m 2 .QXUyZXO.R]LHáND7HO


 QU *3 QLHUXFKRPRĞFL VWDQRZLąFHM G]LDáNĊ QU 
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rojekt miał wymiar wszechstronny, wielowątkowy. Trwał
od września do grudnia. W jego
ramach odbywały się cotygodniowe
spotkania warsztatowe pt. „Razem
z Tobą, Mamo”. Były realizowane
przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną z Knurowa. Zajęcia z zainteresowanymi
mamami prowadziła psycholog
Janina Durczok (PPP), natomiast
warsztaty dla mam z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym –
pracownik socjalny Wioleta Stefan.
Z myślą o uczniach podstawówek
i gimnazjów zorganizowano konkurs
plastyczny pt. „Rodzina bez przemocy”. Miał wymiar edukacyjny, służący profilaktyce i przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, podnoszący
świadomość dzieci i młodzieży o negatywnych konsekwencjach patologicznych zachowań.
Ważnym elementem przedsięwzięcia było podkreślenie wagi tzw.
„pierwszego kroku”, czyli dostrzeżenia problemu przemocy w otoczeniu
rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, a także
literaturze i telewizji. Równie istotne
okazało się otwarte spotkanie edukacyjne pod hasłem „Świadomie o przemocy”, skierowane do mieszkańców
Gminy Gierałtowice, podnoszące
świadomość lokalnej społeczności
o szkodliwym zjawisku.
- Nie boimy się trudnej tematyki, dlatego też opracowaliśmy
własny projekt pomocy rodzinom
zagrożonym oraz dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu Gminy
Gierałtowice – wyjaśnia przesłanie
przedsięwzięcia Agnieszka Kałuża,
kierownik gierałtowickiego OPS.
Konferencja wieńcząca projekt
odbyła się 14 grudnia w Paniówkach.
Jej osnową był wykład na temat „Rodziny bez przemocy”, wygłoszony
przez Janinę Durczok. Wśród osób
przysłuchujących się prelekcji byli
przedstawiciele zaprzyjaźnionych
Ośrodków Pomocy Społecznej, śro-

P

dowiskowych placówek i instytucji
oraz uczestniczki warsztatów „Razem z Tobą, Mamo”. Nie zabrakło
samorządowców – z wójtem Gminy
Gierałtowice Joachimem Bargielem
i przewodniczącym Rady Gminy
Józefem Buchczykiem. W tematykę
wsłuchiwali się też sołtysi, dyrektorzy miejscowych szkół, członkowie
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach i zainteresowani mieszkańcy. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Knurowie
reprezentowała dyrektor Małgorzata
Cisek-Sopel.
- Omawiana podczas konferencji
problematyka dotyczy jednej z najważniejszych patologii dotykających
wiele rodzin – nie ma wątpliwości
Anna Nocoń z Chudowa. – Bardzo
istotne, by wiedza o takim zjawisku
była rozpropagowana. Aby trafiała
nie tylko do osób, których ten problem dotyczy, ale też ich bliskich,
znajomych i sąsiadów.
- Mając na uwadze duże zainteresowanie działaniami w projekcie,
a zwłaszcza warsztatami „Razem
z Tobą Mamo”, oraz osiągnięte cele
planujemy realizację kolejnych edycji – zapowiada pracownik socjalny
OPS Wioleta Stefan.
Program został sfinansowany ze
środków Gminy Gierałtowice.
/bw/
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- Moja przygoda z Eugenem rozpoczęła się dość
nietypowo, bo w klubie tym
ćwiczył mój znajomy, a ja
przychodziłam po niego, gdy
kończył zajęcia - wspomina Dorota Tomaszewska.
- Pewnego dnia doszłam do
wniosku, że nie ma sensu siedzieć bezczynnie na ławeczce
i czekać na koniec treningu.
Skoro już tam przychodziłam,
postanowiłam zrobić krok
dalej i wziąć czynny udział w
zajęciach. Od razu trafiłam do
Eugeniusza Mehlicha. Tak to
się zaczęło...
Pamiętam, że miałam
treningi również w soboty i to
już o godzinie 8:30. Wstać w
teoretycznie wolny dzień o tak
wczesnej porze to był dla mnie
nie lada wyczyn. Zbiórkę ze
znajomymi mieliśmy przy tak
zwanym „blaszaku”.
Pierwszy start nasza bohaterka zanotowała w 2010
roku, w Strzegomiu.
- Odczuwałam wtedy podwójną presję - mówi. - Nie
dość, że był to mój pierwszy
start to na dodatek musiałam
wystąpić w specjalistycznym
sprzęcie. Pamiętam, że zaliczyłam wtedy wszystkie trzy
podejścia.
Tak rozpoczęła się droga
do mistrzowskich tytułów.
- Na początku nie przykładałam dużej uwagi do
tego, jak się odżywiam - przyznaje. - Zmieniło się to jakieś cztery lata temu, gdy
zaczęłam współpracować z
drugim trenerem, Robertem
Czechmannem. On pokazał
mi, jak należy się odżywiać i
jak jest to ważne dla sportowca. Ponadto poznałam wiele
nowych ćwiczeń.
W 2014 roku stwierdziłam, że samo wyciskanie to już
dla mnie za mało i wspólnie
z Robertem Czechmannem
ustaliliśmy, że spróbuję swoich sił w trójboju siłowym,
na który składa się przysiad
ze sztangą, wyciskanie oraz
martwy ciąg - kontynuuje
pani Dorota. - Nasz pomysł
zaakceptował trener Eugeniusz Mehlich i zaczęliśmy
przygotowania do pierwszych
zawodów. Debiut w trójboju

zanotowałam w Mińsku Mazowieckim.
I był to debiut na medal.
K nurowska spor tsmenka
wywalczyła złoto w swojej
kategorii, srebro w open i
kolejne srebro w klasyfikacji
drużynowej.
Szu kając now ych w yzwań, Dorota Tomaszewska do wyciskania sztangi
najpierw dołożyła starty w
trójboju siłow ym. W tym
roku poszerzyła wachlarz
dyscyplin do których jest predysponowana i wystąpiła w
Runmageddonie, czyli ekstremalnym biegu z przeszkodami. - Miałam wystąpić w tak
zwanym rekrucie, który liczy
6 km i 30 przeszkód, a wyszło
na to, że przebiegliśmy ponad
8 km - mówi z uśmiechem na
twarzy. - I jestem z tego powodu mega zadowolona, gdyż był
to mój pierwszy raz na takiej
imprezie, a zajęłam 15 miejsce na 802 kobiety. Nic więc
dziwnego, że zastanawiam
się nad kolejnym startem, ale
na jeszcze dłuższym dystansie.
Prawdopodobnie będzie to tak
zwany classic, na który składa
się 12 km i 50 przeszkód.
W pa ź d zier n i kow ych
Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Knurowie,
Dorota Tomaszewska w ywalczyła srebrny medal w
w yciskaniu sztangi leżąc.
- W przygotowaniach do tej
imprezy pomógł mi Robert
Czechmann, za co bardzo mu
dziękuję, bo bez jego wsparcia
w treningach i odpowiedniej
suplementacji nie odniosłabym takiego sukcesu - mówi
medalistka krajowego czempionatu.
Rok 2016 Dorota Tomaszewska zakończyła z przytupem zostając wicemistrzynią
Polski w trójboju siłowym.
Zawody, które były jednocześnie eliminacją do Mistrzostw Europy odbyły się
10 grudnia w Centralnym
Ośrodku Sportu w Spale,
gdzie na starcie stanęło niemal stu zawodników. Knurowianka wystąpiła w kategorii
juniorek do lat 23, w wadze do
63 kg. W przysiadzie ze sztangą osiągnęła 80 kg, w wyciskaniu sztangi leżąc 57,5 kg,

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
i Pilchowice

natomiast w martwym ciągu
- 112,5 kg, co dało łącznie
250 kg i tytuł wicemistrzyni
Polski. Reprezentantkę Eugena na miejscu wspierała
Katarzyna Dzieżok.
- Teraz moja liczba treningów zwiększy się do 4-5
tygodniowo, bo chcemy popracować nad wyciskaniem
- zdradza. - Czeka nas ciężka
i długa praca, ale mamy czas
do marca, bowiem w tym
miesiącu odbędą się kolejne
zawody, w których planuję
wystartować.
Nie da się ukryć, że siłownię mogę już nazwać swoim
drugim domem, bo spędzam
tam dużo czasu.
By móc jeszcze więcej czerpać z tego sportu ukończyłam
szkołę z tytułem instruktora
fitness oraz dietetyka.
Dla mnie to już taki sposób życia. Pasja, która będzie
kontynuowana przez lata.
Nikt nie odbierze mi przyjemności z tego co robię.
P r z y o k a z ji d z i ę k u j ę
dwóm osobom, które zmieniły zwykłe życie nastolatki w
fantastyczną przygodę. Mam
na myśli Roberta Czechmanna oraz Eugeniusza Mehlicha. Dziękuje Wam za trud
włożony w wychowanie tak
niesfornego zawodnika, za
zaangażowanie oraz poświęcony czas.
Kto wiem może znów
mi się ubzdura jakaś nowa
dyscyplina, może bikini fitness? Czas pokaże... - kończy
Dorota Tomaszewska.

- Trójbój trenuję od ponad
dwóch lat i muszę przyznać,
że dostarcza mi zdecydowanie
więcej emocji, ale z wyciskania
nie zrezygnowałem - mówi. W debiucie zająłem czwarte
miejsce w Mistrzostwach Polski w Mińsku Mazowieckim.
Drugi mój start odbył się w
Pieńsku, dokładnie w Mikołajki 2014 roku. Przeżyłem
wtedy najdziwniejszą rzecz w
mojej przygodzie ze sportem.
W drugim podejściu martwego
ciągu, po mocnym zaciśnięciu
pasa i podczas walki o trzecie
miejsce miałem... torsje. Mimo
to dokończyłem podejście i jak
się później okazało, zostało
ono zaliczone.
W trzeciej próbie dołożyłem jeszcze 10 kg i już bez
„przygód” zaliczyłem tę próbę
zdobywając brąz mistrzostw
Polski.
Do największych sukcesów Tomasz Tomaszewski
może zaliczyć mistrzostwo kraju, które wywalczył w czerwcu
bieżącego roku.
- Przed tym
startem sporo podróżowałem pociągiem relacji
Gliwice-Lublin,

zakończył się o trzeciej nad
ranem wystąpiłem w ubiegłorocznych akademickich
mistrzostwach województwa
lubelskiego. I zająłem drugie
miejsce - wspomina i dodaje,
że lubi przeby wać wśród
ludzi i prowadzić luźny tryb
życia, jednak na potrzeby treningów i startów w zawodach
jest w stanie zrezygnować z
wielu pokus.
- Nie stronię od ciężkiej
pracy. Jak trzeba było zaliczyć trening to szedłem na
siłownię po pracy nawet o
drugiej w nocy, bądź przed
zajęciami o piątej rano przyznaje.- A nawiązując
do zbliżającego się Bożego
Narodzenia, pochwalę się, że
4 lata temu wygrałem w Rybniku konkurs na najlepszą
potrawę bożonarodzeniową
przygotowując sznycel z jelenia z kalafiorem romanesco i
czerwoną soczewicą.
Piotr Skorupa

Foto: Eugen
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bowiem na uczelni trwała
sesja. Mimo tych dodatkowych obowiązków byłem tak
zdeterminowany, że dzięki
treningom pod okiem Eugeniusza Mehlicha i Roberta
Czechmanna poprawiłem
swoją „życiówkę” aż o 10 kg.
Muszę przyznać, że z tego
rekordu byłem bardziej zadowolony niż z samego medalu
- przyznaje mistrz Polski,
który doświadczył również
porażek. - W grudniu 2015
roku zanotowałem nieudany
start w mistrzostwach Polski
w Giżycku, gdzie po drastycznej utracie wagi ciała niestety
nie udało mi się zaliczyć żadnego podejścia w przysiadzie
i musiałem się pożegnać z
walką o złoty medal. To przeżycie jeszcze bardziej mnie
zmotywowało do dalszej i
cięższej pracy.
Tomasz Tomaszewsk i
studiuje gastronomię i sztukę
kulinarną na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie. Ponadto lubi muzykę i ma ulubionego
didżeja. - Po jednym z
jego koncertów, który

www.przegladlokalny.eu
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Otoczka pierwszego poważnego startu Tomasza Tomaszewskiego może u wielu
wywołać... uśmiech na twarzy. - Żeby wystartować w
swoich pierwszych mistrzostwach Polski, przed oficjalnym ważeniem musiałem wypić 3 litry wody, gdyż miałem
za niską wagę - wspomina.
Brat Doroty przygodę z ciężarami zaczął w gimnazjum.
I jak sam twierdzi, już wtedy
wiedział, że ten sport szybko
przerodzi się w pasję. Rozpoczynał od wyciskania sztangi
leżąc, później siostra „zaraziła”
go trójbojem siłowym.
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Adamowi
Wolniewiczowi
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czas może być tak, że wy też
traficie do Zabrza i będziecie
naszymi kolegami z drużyny
– mówił do „Akademików”
Łukasz Wolsztyński.
Starsi koledzy podopiecznych Michała Bagińskiego i
Patryka Majorczyka nie tylko
opowiadali, ale i wzięli udział
w zajęciach, co spodobało
się dzieciom z knurowskiej
APN.
PiSk
Ä3LąWND´SDQRZLH

3UH]HV:LONyZ
GHPHQWXMHLLQIRUPXMH
d pewnego czasu w środowisku piłkarskim mówi
się o kłopotach w 4-ligowym
klubie Wilki Wilcza. Niektórzy
twierdzą, że beniaminkowi
grozi wycofanie z rozgrywek.

O

- Do mnie też docierają te
informacje, jednak stanowczo
muszę stwierdzić, że są to
plotki. Okres przygotowawczy
do rundy wiosennej rozpoczynamy 9 stycznia, a w najbliższych dniach zapadnie decyzja, czy trenerem w dalszym
ciągu będzie Jacek Wiśniewski

0LFKDá=LHOLĔVNLJRĞFLáQDWUHQLQJXURF]QLNDLEH]SUREOHPX
]QDOD]áZVSyOQ\MĊ]\N]PáRG\PLNDQG\GDWDPLQDSLáNDU]\

Foto: Piotr Skorupa

o łączy Adama Wolniew icz a, Łu k asz a
Wolsztyńskiego, Rafała Wolsztyńskiego i młodych adeptów piłki nożnej z
APN? Odpowiedź może być
tylko jedna: zamiłowanie
do futbolu. Wymieniona
trójka piłkarzy na co dzień
reprezentuje Górnika Zabrze. – Mój kolega Adam
i brat Łukasz rzeczywiście
grają w 1. lidze, ale ja nie
miałem jeszcze takiej okazji,
bo przed sezonem doznałem
poważnej kontuzji – mówił
Rafał Wolsztyński.
Pierwszoligowcy gościli
na treningach dwóch grup –
czerwonej z rocznika 2011 i
białej z rocznika 2008.
- Jestem z Rudy Śląskiej,
zaczynałem grać w klubie
Gwiazda, a później ojciec
zapisał mnie do Górnika Zabrze – przedstawiał się Adam
Wolniewicz, który mimo, że
jest obrońcą ma na swym
koncie bramkę strzeloną w
rundzie jesiennej.
- Moja przygoda i przygoda mojego brata Rafała
rozpoczęła się tak, jak wasza,
czyli w Knurowie. Teraz jesteśmy w Górniku i za jakiś

mu o tym będzie specjalna
koszulka, którą otrzymał od
trenera Pawła Przesdzinga i
jego podopiecznych z knurowskiej Akademii.

– powiedział nam kilkanaście
dni temu Ryszard Stawiarz,
prezes Wilków, a kilka dni
później oznajmił, że zespół
w dalszym ciągu prowadzić
będzie Jacek Wiśniewski.
Ryszard Stawiarz poinformował nas też o sytuacji
kadrowej. - Wiem już, że w
rundzie wiosennej nie zagra u
nas Bartosz Iwan, który przyszedł do nas, by się odbudować
i teraz próbuje znaleźć sobie
inny klub.
Na Ukrainę wraca Żenia
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Kravtsiv, a po rundzie jesiennej karierę zakończył Piotr
Gierczak. Andreas Kaczmarek
jest kontuzjowany, Dominik
Mąka wraca do Górnika Zabrze, a Marcin Leszczyński
szuka klubu.
Jak widać, kilka zmian w
naszej drużynie będzie, ale to
normalne zjawisko. Dzisiaj
nie chcę jednak podawać
nazwisk zawodników, którzy
przyjdą do naszego klubu.
W ramach gier kontrolnych Wilki zagrają m.in.

Trudno w to uwierzyć, ale
to już ostatnie wydanie „Przeglądu Lokalnego” w 2016 roku.
Tak się złożyło, że ten kończący się rok jest dla naszej
redakcji jubileuszowy, wszak
już od 25. lat jesteśmy obecni
na rynku wydawniczym. Z tej
okazji przygotowaliśmy dla
Was specjalny dodatek, coś w
rodzaju 25-lecia w telegraficznym skrócie.
Zastanawiam się, co by zawierał taki dodatek, gdyby dotyczył tylko wydarzeń sportowych. I dochodzę do wniosku,
że byłaby to niezwykła lektura
ukazująca ogromy potencjał
drzemiący w osobach reprezentujących to środowisko.
Spektakularnych sukcesów
nie brakowało, a co szczególnie
utkwiło w pamięci?
Trzymając się chronologii,
miejsca na podium w moim
subiektywnym rankingu zajmują: wyjazd Józefa Gilewskiego na Igrzyska Olimpijskie
do Atlanty, drużynowe mistrzostwo Polski knurowskich
pięściarzy i zwycięstwo Jerzego

Dudka wraz z FC Liverpool w
finale Ligi Mistrzów.
To są najbardziej spektakularne sukcesy odniesione w
blasku fleszy i telewizyjnych
kamer. Identyczna otoczka
towarzyszyła przyjazdowi do
Knurowa zawodowego mistrza
świata WBC - Tomasza Adamka, czy wizycie wielokrotnego
pretendenta do mistrzowskiego pasa – Andrzeja Gołoty.
Wymieniając tego typu wydarzenia nie mogę zapomnieć o
widowisku, które przyciągnęło
największą publiczność – meczu z udziałem Jerzego Dudka
i jego przyjaciół z reprezentacji
Polski i miasta Beatlesów.
Z moim rankingiem na
pewno nie wszyscy się zgodzą,
a to świadczy, że sukcesów
było o wiele więcej aniżeli
miejsc na podium. I oby zawsze tak było.
Kolejny rok przechodzi do
historii, przed nami szczególny
okres świąteczno-noworoczny.
I na ten szczególny czas zdrowia i spokoju życzę.
Piotr Skorupa
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z Górnikiem II Zabrze (14
stycznia), Śląskiem Świętochłowice (21 stycznia), z
rezerwami lub najstarszymi
juniorami Piasta Gliwice (28
stycznia) i Szombierkami
Bytom (4 lutego).
Przypomnijmy, że Wilki
w 17 meczach wywalczyły
26 punktów. Na taki dorobek składa się 8 zwycięstw, 2
remisy i 7 porażek (bramki:
25:18).
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

potrafi „zakręcić” obrońcami i może się pochwalić 15
bramkami strzelonymi w
najwyższej klasie rozgrywkowej. Nie da się ukryć, jest
znanym piłkarzem i Przyjacielem APN. Przypominać

Foto: Piotr Skorupa

ichał Zieliński w czasie swej piłkarskiej
kariery dotarł z małej Żernicy aż do reprezentacji Polski. Ma na swym koncie 111
występów w ekstraklasie.
Jak na napastnika przystało,

M

Foto: Jacek Szurgot
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Foto: Spartan

)UDJPHQWPHF]X
Team Stalmet
- Tritech
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przedświąteczny poniedziałek piłkarze Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej rozegrali ostatnią w tym
roku serię spotkań, w której
najciekawszym meczem był
pojedynek Teamu Stalmet z
Tritechem. Stawką tego spotkania było to, kto spędzi świąteczno-noworoczną przerwę
na trzecim miejscu podium.
Ostatecznie sztuka ta udała się
„Stalowym”, ale ich sukces był
połowiczny, bo mecz zakończył się podziałem punktów, a
remis drużyna Dariusza Flisa uratowała na pół minuty
przed końcem gry podejmując
ryzykowny wariant gry z wycofanym bramkarzem. Wynik
tego spotkania najbardziej
ucieszył prowadzące w tabeli
drużyny IPA i Vibovitu, które
powiększyły przewagę nad
swoimi konkurentami odnosząc cenne zwycięstwa, które
jednak nie przyszły im łatwo.
Ci pierwsi długo nie mogli
sforsować szczelnych zasieków
obronnych Bud-Expert Teamu
i dopiero przed przerwą zdobyli dwa gole, by w końcówce
powiększyć przewagę, natomiast Vibovit niespodziewanie
natrafił na silny opór młodej

W

drużyny TKKF-u i jeszcze na
80 sekund przed końcową syreną prowadził tylko 4:3. Teraz w
rozgrywkach „halówki” nastą-
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1. IPA Knurów
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foto-migawka
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pi przerwa, a drużyny powrócą
na parkiet 9 stycznia.

Krakowie odbyła się 36.
edycja turnieju bokserskiego o Złotą Rękawicę. W
ringu zaprezentowali się m.in.
pięściarze Gardy Gierałtowice
i Spartana Knurów, którzy
osiągnęli następujące wyniki:
- kadet, 70 kg, Remigiusz
Skoczyński (Garda Gierałtowice) wygrał finał walkowerem z Wojciechem Góralem
(Gwardia Wrocław),
- junior, 60 kg, Mateusz
Wuzik (Garda Gierałtowice)

W

pokonał w półfinale 2:1 Marcela Janickiego (Śląsk Ruda
Śląska), z kolei finał przegrał
walkowerem z Damianem
Durkaczem (Spartan Knurów),
- junior, 69 kg, Tomasz
Otworowski (Garda Gierałtowice) wypunktował jednogłośnie Łukasza Piskorskiego
(Odra Opole), a następnie nie
przystąpił do półfinałowego
pojedynku z Romanem Postoiko (Smok Kraków),
- junior, 81 kg, Marcin

Trybalski (Garda Gierałtowice) przegrał w półfinale walkowerem z Tomaszem Kosibą
(Grappling Kraków).
Podopieczny Ireneusza
Przywary - Damian Durkacz
(Spartan Knurów) startował
również w turnieju w Wodzisłąwiu Śląskim, gdzie wygrał
swą kategorię wagową, pokonując w II rundzie przez TKO
Mariusza Gruszkę (Dąbrowa
Górnicza).
PiSk
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20
g r ud n i a o d by ł a
się druga - ostatnia - część Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KS Concordia K nurów (zebranie
rozpoczęło się 2 grudnia).
Najważniejszym punktem
spotkania członków było głosowanie nad udzieleniem
absolutorium poprzedniemu
zarządowi, który działał w
sk ładzie: Andrzej Michalewicz (prezes), Zbigniew
Kosmala, Dariusz Kardas,
Piotr Kowalski i Arkadiusz
Łyko. Walne zdecydowało,
że głosowanie odbędzie się
na każdą osobę osobno. W
wyniku takiego głosowania

absolutorium otrzymał tylko Arkadiusz Łyko, z kolei
praca pozostałych członków
została oceniona negatywnie.
W tym miejscu warto dodać,
że z poprzedniego zarządu w
Walnym uczestniczył jedynie Arkadiusz Łyko. Andrzej
Michalewicz przysłał z kolei
pismo z prośbą o przełożenie
głosowania na luty 2017 roku.
Owa prośba nie została zaakceptowana.
Wtorkowe Walne dokooptowało do obecnego zarządu
Mirosława Czecha, który dołączył do prezesa Wojciecha
Górki i Franciszka Podsiadłego oraz Jarosława Idziaszka.
Ponadto do Komisji Rewi-

zyjnej powołano Joannę Szulc
i Dariusza Szkatułę, którzy
dołączyli do Arkadiusza Wojdowskiego.
Członkowie KS Concordia
zatwierdzili również podjętą
wcześniej przez zarząd nową
wysokość składki członkowskiej. I tak miesięczna składka dla członków-uczestników czyli zawodników grup
dziecięcych i młodzieżowych
wynosi 50 zł, z kolei składkę
członka zwyczajnego ustalono na 10 zł.
Walne zdecydowało także, że klub może reprezentować prezes lub dwóch wiceprezesów.
PiSk
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 39, napisane
kolejno, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub
donieść) do redakcji – 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 5 – wraz z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się
wydania PL (decyduje data stempla pocztowego).
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr. 49/2015
brzmiało: „Rówieśnik” Podwójny bilet do kina otrzymuje Bożena Kasprzyk. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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św ięto Trz ech K ról i
kościół p.w. Matki Bożej
Szkaplerznej w Gierałtowicach
będzie rozbrzmiewał kolędami,
pastorałkami, ale i znanymi
ariami operetkowymi. O godz.
17.00 rozpocznie się tam niezwykły koncert charytatywny
pod hasłem: „Uskrzydleni i
przyjaciele: gramy dla Grzesia
i Patryka”. Przedsięwzięcie
zainicjował zespół dziecięco-młodzieżowy z Gierałtowic i
jego opiekunowie. Nie sposób
przecież pozostać obojętnym
wobec tego, co przytrafiło się
ich kolegom. Do udziału w
koncercie zaprosili zaprzyjaźnionych artystów. Na koncert
złożą się kolędy i pastorałki
oraz znane arie operetkowe.
Organizatorzy liczą, że uda
się zebrać jak największą sumę
środków, które wesprą rehabilitację Grzesia i Patryka. Tegoroczne lato przyniosło obu chłopcom
i ich rodzinom sporo cierpienia.

W

Szczęściem w nieszczęściu jest to,
że przeżyli, ale teraz, by odzyskać
sprawność, wymagają długiej i
kosztownej rehabilitacji.
Patryk, uczeń IV klasy technikum, dojeżdżał do szkoły w
Czerwionce-Leszczynach. W
feralny ranek, 6 czerwca, jak
zwykle wsiadł do autobusu. W
Knurowie miał przesiadkę – i
to właśnie wtedy potrącił go
samochód ciężarowy. Wypadek
spowodował u niego ciężki uraz
czaszkowo-mózgowy, złamanie
kości twarzoczaszki, stłuczenie
płuc, złamanie mostka. Po zdarzeniu śmigłowiec przetransportował Patryka do szpitala w
Sosnowcu. Tam chłopiec przeszedł operację mózgu – usunięto
mu krwiaka. Kolejna została zaplanowana na grudzień. Przed
nim jeszcze długa droga do
zdrowia. W wyniku wypadku
pogorszył mu się wzrok, ma też
problemy z pamięcią i sprawnością ruchową. Koszt koniecznej

rehabilitacji przewyższa możliwości rodziców chłopca.
27 lipca jedenastolet ni
Grześ przejeżdżał rowerem
przez przejście dla pieszych.
Był już prawie na chodniku,
kiedy potrącił go nadjeżdżający
samochód. W wyniku uderzenia chłopiec doznał ciężkiego
urazu czaszkowo-mózgowego,
złamania podstawy czaszki,
wielokrotnego złamania twarzoczaszki, złamania obojczyka
oraz głębokiej rany kłutej uda.
Został przetransportowany
śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach. Konieczna była
arcytrudna operacja, wymagająca współpracy wielu specjalistów. To niemal cud, że się udała. Grześ jest już w domu; teraz
czeka go dalsza rehabilitacja.
Ludzi o wielkich sercach
na szczęście nie brak. Pomoc
potrzebna obu chłopcom już
zmobilizowała grupy parafialne, instytucje i osoby prywatne.
Charytatywny koncert 6 grudnia to wyjątkowy owoc działań,
będących odpowiedzią na ludzką krzywdę. Kto zechce przybyć do gierałtowickiej świątyni
na godz. 17.00, poczuje radość
dawania, a przy okazji miło
spędzi świąteczny wieczór.
oprac. MiNa
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trzecią niedzielę stycznia wolontariusze wyjdą na ulice, by kwestować dla
ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorom. Wyróżniać ich będą
puszki i serca z logiem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ju ż od god z . 15.0 0 w
Domu Kultury w Szczygłowicach trwać będzie blok koncertowy, przeplatany zumbą
i licytacjami. Z półgodzinnymi koncertami wystąpią
m.in. zespoły działające pod
skrzydłami Hard Rock i Centrum Kultury oraz kapele z
ościennych miejscowości. O
różnorodność stylistyczną zadbają: Nihilistic (death, black,
trash), Bez Biletu (blues),
Eternus (metal), Agnieszka i
przyjaciele, Aeroplan (rock),

Foto: Justyna Bajko
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Le Fleur (new romantic), Mint,
Mjusiq (blues rock), TopDaDok (funk), a na finał Gucias X
SkylerLivt + Goście (hip-hop).
Koniec imprezy przewidziano na godz. 22.00. Dwie

godziny wcześniej odbędzie się
światełko do nieba.
Szczegółowy rozkład jazdy
25. Finału WOŚP opublikujemy w kolejnym wydaniu.
/g/

informacja własna
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