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Szczygłowice. Uruchomiono ścianę XV w pokładzie 405/1

Wydobycie wraca do normy
Pod koniec czerwca uruchomiono ścianę
XV w pokładzie 405/1 w kopalni „KnurówSzczygłowice”, dzięki czemu plan wydobycia
na 2015 rok znów jest całkiem realny

P

rzypomnijmy. Ściana XV miała
ruszyć już w lutym, jednak plany
pokrzyżował pożar w sąsiednim rejonie. Doszło do niego w czasie postoju
związanego ze strajkiem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Ścianę XIV wyłączono z eksploatacji, mimo że do jej
końca zostało 70 metrów. Te zasoby,
jak powiedziała wówczas rzecznik
prasowy JSW, Katarzyna Jabłońska-Bajer, zostały utracone, a wydobycie

węgla zawieszono.
Po strajku spółka musiała skorygować plany, zwłaszcza że kopalnia
„Knurów-Szczygłowice” nie była
w stanie wykonać nałożonych na nią
zadań. Co więcej, zakład charakteryzuje się jednymi z najniższych kosztów
produkcji wśród kopalń JSW.
Prace profilaktyczne, zaangażowanie załóg i sprzyjające warunki naturalne sprawiły, że udało się opanować

zagrożenie i stworzyć bezpieczne
warunki dla w ydoby wania węgla
ze ściany XV.
– Walka z zagrożeniem pożarowym
w podziemnych wyrobiskach kopalni
jest niezwykle trudna, dlatego tak szybki powrót do bezpiecznych warunków
eksploatacji należy uznać za sukces
– chwali kopalnię Jerzy Borecki, zastępca prezesa JSW ds. technicznych.
26 czerwca uruchomiono ścianę
XV w pokładzie 405/1. Jej możliwości
wydobywcze szacuje się na niemal 4
tys. ton węgla na dobę. Należy dodać,
że chodzi o węgiel koksowy, na który
jest duże zapotrzebowanie na krajowym i europejskim rynku koksowniczym.
Obecnie kopalnia „Knurów-Szczygłowice” prowadzi wydobycie w pięciu
ścianach.
/g/

Knurów. Zapowiedź

Będziemy
w eterze

W najbliższy wtorek
Knurów zagości na
falach Polskiego Radia
Katowice. To rezultat
wizyty reportera, który
w zeszłym tygodniu
odwiedził nasze miasto

„Infostrada” to nowy magazyn
reporterów Polskiego Radia Katowice. Jego autorzy chcą dotrzeć do tych
miejsc regionu, które dotąd odwiedzali
bardzo rzadko lub wcale. Niedawno
jeden z nich, Sławomir Herman, wpadł
z wizytą do Knurowa. (Przy okazji
odwiedził naszą redakcję.) Audycja
będzie emitowana we wtorek, 14 lipca,
po godz. 16.00. Polecamy!

Knurów

Kto zgubił telefon?
W sobotę rano, 27 czerwca, na
skwerku przy ul. 1 Maja, przy ZS im.
I.J. Paderewskiego znaleziono telefon
komórkowy marki Sony. Znalazca
poszukuje właściciela. Osoba, która w
tym czasie straciła telefon i przypuszcza, że zguba należy do niej, proszona
jest o kontakt z naszą redakcją.
MiNa

Knurów

Zabawa z bronią

W niedzielę, 5 lipca nieznany włamywacz dostał się do altany przy ul.
Rakoniewskiego, skąd skradł replikę
broni ASG wartą 2000 zł, należącą
do pewnego knurowianina.

Knurów

Z namiotu
i z basenu

nasza sonda
Wakacje młodych knurowian
– Jak spędzisz wakacje? – zapytaliśmy młodych mieszkańców Knurowa. Oto
co usłyszeliśmy...
Szymon, 9 lat: – PoJoanna, 21 lat: –
jadę nad Bałtyk. Liczę,
W lipcu mam studenże uda mi się popłycką praktykę w knuwać. A resztę wakacji
r o w s k i m U r zę dz i e
spędzę w Knurowie,
M i a s t a. N a c hwi l ę
najchętniej na boisku.
wytchnienia będę
mogła sobie pozwoPaweł, lat 9: – Razem
lić w sierpniu. Zamierzam odpocząć
z rodzicami pojedzieod zgiełku miasta w moich rodzinnych
my nad polskie morze.
stronach. Planuję też wyjazd za graniNa pewno będziemy
cę, ale nie mam jeszcze mocno spreopalać się na plaży i grać
cyzowanych zamiarów.
w piłkę. Na jeden dzień
popłyniemy też do Danii.
Julia, 19 lat: – W tym
Karol, 16 lat: – W czasie wakacji zdecydowanie stawiam na ruch.
Często spotykam się
z kolegami na Orliku,
gdzie rozgr y wamy
ze sobą mecze. Planujemy też rodzinny wyjazd do Portugalii.
Mam nadzieję, że te wakacje będą dużo
bardziej udane od zeszłorocznych.

roku zdałam maturę. Teraz w wolnych
chwilach spotykam
się ze znajomymi,
bywam na basenie.
Mam również próby

zespołu, z którym przygotowujemy się
do występów. Dzięki temu mogę robić
to, co lubię najbardziej, czyli śpiewać.
Not. Krzysztof Górka

informacja własna wydawcy

Korzystając z wakacyjnych rekreacji często tracimy na chwilę z oczu nasze telefony. Złodzieje tylko na to czekają.
1 lipca ktoś wszedł do namiotu
rozbitego przy ul. Ks. Koziełka i skradł
stamtąd telefon marki Samsung należący do pewnej knurowianki. Złodziejski łup jest wart 700 zł.
Z kolei pewien mieszkaniec Zabrza, który wybrał się do Paniówek
na pływalnię, zostawił swój telefon
marki Huawei w niedomkniętej szafce
w szatni. Złodziej skorzystał z zaproszenia i skradł telefon wart 800 zł.
MiNa

MiNa

Knurów

Pili i padli

foto-migawka

Tym razem dwóch
panów przegrało
walkę z sennością
po uraczeniu się
napojami wyskokowymi

Kiedy żar sączy się z nieba, a termometr niemi
łosiernie wskazuje 40
stopni, knurowianie szukają ochłody. Sposobów
jest bez liku. Jeden, nie
da się ukryć, że widow iskow y, podsunął Urząd Miast
a. Na osiedlu Wojska
Polsk iego I, tuż obok tzw. Oczka Wodnego, straża
cy zainstalowa li kurty nę
wodną. Dzieci tylko czeka ły na uruchomienie sztucz
nego deszczu.
– Ale ekstra! Fontanna! – śmiał y się maluchy.
– Może powinnam przynieść wnuczce strój kąpielowy?
– zastanawiała się
babcia małej Oli. – Świetny pomysł. Gdybym była młods
za, też wskoczyłabym
pod wodę...
Tekst i foto: Justyna Bajko

We w torkow y w ieczór uwagę
strażników miejskich zwrócił mężczyzna leżący w pobliżu skrzyżowania
ulic Szpitalnej i Wilsona. Jak się okazało knurowianina „ululał” wypity alkohol. Funkcjonariusze nie pozwolili mu
kontynuować snu pod gołym niebem.
Doprowadzili mężczyznę do miejsca
zamieszkania i przekazali pod opiekę
rodzinie.
Z kolei w czwartek wieczorem
patrol Straży Miejskiej interweniował
w rejonie baru przy ul. Lignozy. Powód
dał im leżący na ziemi pan, będący –
jak szybko wyszło na jaw – w stanie
upojenia alkoholowego. Tę noc mężczyzna spędził w Komendzie Miejskiej
Policji w Gliwicach.

reklama

/bw/

Sprzedam tanio zakończony
nowy dom. Tel. 508 192 750

reklama
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Knurów. Poszkodowana pozywa ubezpieczyciela

Nie ma winnych,
nie ma odszkodowania

Mąż pani Róży zmarł w 2011 roku. Żona postawiła mu pomnik – granitowy,
z kapliczką. Rachunek opiewał na ponad 5 tys. złotych. Dwa miesiące
temu na cmentarzu przy ul. 1 Maja runął konar kasztanowca, doszczętnie
niszcząc nagrobek męża knurowianki. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty
odszkodowania

Dzięki szybkiej reakcji sąsiadów i straży pożarnej
obyło się bez ofiar

Knurów. Pożar na Osiedlu Wojska Polskiego I

Gotowanie
na podwójnym gazie

Nocą 5 lipca w bloku przy ul. Kapelanów
Wojskowych wybuchł pożar. Na szczęście nikomu
nic się nie stało, ucierpiały tylko mieszkania
pozostawienie garnka na kuchence
gazowej. Ratownicy interweniowali
na tyle szybko i skutecznie, że ogień
strawił jedynie kuchnię i nie przedostał się do sąsiednich mieszkań (te zostały jedynie osmalone sadzą lub zalane wodą z sikawek). Wezwano karetkę
pogotowia, która zawiozła mężczyznę
na szpitalną obserwację. Ani jemu,
ani nikomu innemu na szczęście nic
poważnego się nie stało. Według relacji
świadków, podczas pożaru 39-latek
sprawiał wrażenie nietrzeźwego. Policja potwierdza to przypuszczenie – badanie wykazało, że knurowianin miał
w organizmie 1,4 promila alkoholu.
Wkrótce zostanie wszczęte śledztwo
w sprawie narażenia życia i zdrowia
wielu osób oraz mienia wielkich rozmiarów.
MiNa

Pilchowice. Kradzież na placu budowy

Nagroda za pomoc
Firma Hucz z Boronowa, remontująca ul. Dolnej
Wsi w Pilchowicach, wyznaczyła wysoką nagrodę
za pomoc w odnalezieniu skradzionej mini
ładowarki

13

kwietnia rozpoczęła się długo
wyczekiwana przez mieszkańców i kierowców przebudowa ul. Dolnej Wsi w Pilchowicach. Wykonawca
robót, firma z Boronowa, zobowiązał
uporać się z zadaniem do końca lipca.
Praca idzie pełną parą, mimo że ostatnio na plac budowy zakradł się złodziej.

26 czerwca (piątek) około godz.
4.00 ktoś odjechał z ul. Dolnej Wsi mini
ładowarką Wacker-Neuson WL36.
– Ładowarka stała obok reszty maszyn – informuje Iwona Brzęczek z firmy Hucz. – Kradzież zgłosiliśmy Policji.
Firma wie, że nie może pozwolić
sobie na przestoje w pracy, dlatego nie
czeka z założonymi rękami i apeluje
do mieszkańców Pilchowic i okolic, aby
pomogli odnaleźć maszynę. Wszelkie
informacje można kierować pod nr
telefonu (34) 35 39 253. Za odnalezienie
ładowarki czeka wysoka nagroda.
/g/

Przed dwoma miesiącami konar kasztanowca uszkodził kilkanaście
nagrobków

K

onar runął niespodziewanie. Nagrobek męża pani Róży jest tuż pod
drzewem, przyjął na siebie siłę uderzenia.
Inne groby miały w większości drobne
uszczerbki: stłuczone flakony, połamane
ławki. Knurowianka przyszła wtedy
na cmentarz. Wieść o zniszczonych
pomnikach niosła się szybko. Z niedowierzeniem przyglądała się zmiażdżonemu
pomnikowi. Zamiast granitu – wielka
dziura.
Kamieniarz przyszedł i pozbierał
resztki: – Nie ma co kleić, trzeba stawiać
pomnik na nowo – orzekł.
Administratorem tej części cmentarza jest parafia Matki Bożej Częstochowskiej. Na naszych łamach ks. proboszcz
Jan Buchta uspokajał poszkodowanych.
Jak dzisiaj tłumaczy, był przekonany,
że z odszkodowaniem nie będzie problemu, bo cmentarz jest ubezpieczony.
Rzeczywistość okazała się zgoła inna
– brutalna. Ubezpieczyciel wszystkim
wnioskującym odmówił wypłaty odszkodowania. Uzasadnia, że do wypadku doszło w wyniku negatywnych warunków
atmosferycznych, a nie na skutek winy
czy zaniechania ubezpieczonego.
– Stoimy na stanowisku, iż główną
przyczyną powstania szkody był silny
wiatr, na wystąpienie którego nasz Ubezpieczony nie miał wpływu – czytamy

w piśmie przysłanym do pani Róży.
O komentarz poprosiliśmy księdza
proboszcza.
– Cmentarz ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Nie znałem
wszystkich detali. Byłem przekonany,
że ubezpieczenie obejmie majowe zdarzenie – mówi ks. Jan Buchta. – Teraz pani
Róża musi rozmawiać z ubezpieczycielem.
Niemożliwością jest ubezpieczyć wszystkie
pomniki, to właściciele muszą to zrobić.
Pani Róża jeszcze nie może uwierzyć
w to, co się stało. Dobija ją niekończący
się stres. Najpierw kasztanowiec zniszczył
grób męża, teraz ubezpieczyciel uznał,
że nie należy jej się odszkodowanie.
Czytając oficjalne pismo, była w szoku.

W środę rano po nawałnicy
pojawiły się kolejne szkody...

Mądry przed szkodą?

Administratorzy większości cmentarzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku czynników atmosferycznych, kradzieży czy aktów wandalizmu. W obliczu takich zdarzeń jak majowy wypadek
w Knurowie coraz więcej osób decyduje się na dodatkową ochronę grobów.
Wartość nagrobków to zazwyczaj kilka tysięcy złotych (choć bywają i sporo
droższe) – cena zależy do materiału, wielkości i ilość ozdób. Płaci się za wszystko: za każdą literę, flakon, „wieczną lampkę”. Choć brzmi to dziwnie – to rodzaj
majątku, który można ubezpieczyć podobnie jak mieszkanie. Na rynku kilka
firm oferuje ubezpieczenie nagrobków.Jedna z ubezpieczalni proponuje polisę
w pakiecie z ubezpieczeniem mieszkania.
– Zapewniamy ochronę między innymi w przypadku zdarzeń losowych, dewastacji nagrobka czy kradzieży z włamaniem – usłyszeliśmy od konsultantów.
– Wysokość składki zależy od wielu czynników. Brane pod uwagę są między
innymi: rok budowy, wartość nagrobka i położenie. Na składkę ma również
wpływ to, na jaki wariant ubezpieczenia się zdecydujemy.
Podobne ubezpieczenie oferuje inna agencja – nagrobek ubezpieczony jest
na maksymalnie 20 tys. złotych, a średnia składka wynosi około 100 złotych
rocznie.

Kolizja na A1

Zasnął za kierownicą
Zaśnięcie kierowcy było przyczyną
niebezpiecznego zdarzenia na autostradzie
w okolicy Knurowa

Auto mocno ucierpiało, na szczęście kierowcy nic poważnego
się nie stało
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ę noc mieszkańcy budynku przy
ul. Kapelanów Wojskow ych 6
zapamiętają na długo. Ogień pojawił
się około 3 nad ranem w mieszkaniu
na II piętrze. Mimo nocnej pory,
mieszkańcy pionu, w którym doszło
do zdarzenia, szybko zorientowali
się, co się dzieje i wyszli na zewnątrz
budynku. Według relacji jednej z osób
mieszkających w tym bloku, gdy wybuchł pożar, na ratunek błyskawicznie
pospieszył sąsiad z wyższego piętra.
Wyciągnął z płomieni mężczyznę. Ten
39-latek nie jest jedynym lokatorem
spalonego mieszkania – razem z nim
mieszkają tam żona i dzieci. Jednak,
jak się szybko okazało, tej nocy nie
było ich w domu. Według informacji
knurowskiej straży pożarnej przypuszczalną przyczyną zdarzenia było

Foto: Justyna Bajko

T

Z trudem ukrywała łzy.
– Przecież nie tak miało być. Przecież wszyscy obiecywali, że nie będzie
problemu. A teraz… Co ja mam zrobić?
Dostaję tylko 1700 zł emerytury, jak mam
za to znowu postawić pomnik?
Knurowianka odwołała się od decyzji ubezpieczyciela. Aby wygrać musi, jak
zaznacza towarzystwo ubezpieczeniowe,
„udowodnić wystąpienie szkody i jej
wysokości oraz związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wystąpieniem
szkody a zawinionym działaniem osoby
odpowiedzialnej”.
– Na poszkodowanym, który dochodzi
wypłaty odszkodowania spoczywa również
obowiązek wykazania, że działanie lub
zaniechanie, które stanowiło przyczynę
wystąpienia szkody, było działaniem zawinionym – informuje ubezpieczyciel.
Pani Róża planuje pójść do sądu.
Uważa, że doszło do zaniechania.
– Nie odpuszczę – mówi przez łzy.

D

o kolizji doszło we wtorek,
7 lipca, na autostradzie A1
w kierunku Łodzi. Około godz.
11.40 kierowca osobowego renault
na wodzisławskich rejestracjach
najechał na tył fiata ducato. Według informacji policji, wstępne
ustalenia wskazują, że przyczyną
zdarzenia było zmęczenie i zaśnięcie kierowcy renault za kierownicą.
Choć sama osobówka mocno ucierpiała, jej kierowcy na szczęście nic
poważnego się nie stało. Również
kierujący fiatem ducato wyszedł
z kolizji cało.
Zdjęcia z miejsca zdarzenia
otrzymaliśmy od naszego Czytelnika, pana Michała.
MiNa
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Knurów, Pilchowice, Gierałtowice. Palący problem barszczu Sosnowskiego

Niebezpieczeństwo czyha na ugorach
O żadnej roślinie nie mówiło się w ubiegłym tygodniu tyle, co o barszczu Sosnowskiego.
- Koleżanki z koła emeryckiego zauważyły go przy cmentarzu i prosiły, bym wam zgłosił
- nasz Czytelnik pokazał karteczkę z napisem „Barszcz Sosnowskiego trujący”. W sobotę
specjalistyczna firma wykosiła skupisko chwastów...

O

Roślina porasta nieużytki rolne, pasy przydrożne, rowy i doliny
rzeczne. Nieproszonego gościa coraz
częściej można też spotkać na prywatnych posesjach. Nic więc dziwnego,
że po ostatnich medialnych doniesieniach, ludzie uważniej przyglądają się
temu, co rośnie przy ich domach.
– Koleżanki z koła emeryckiego
zauważyły barszcz przy cmentarzu
i prosiły, bym wam zgłosił – nasz Czytelnik prezentuje karteczkę z napisem
„Barszcz Sosnowskiego trujący”.
Jeszcze tego samego dnia patrol
Straży Miejskiej zabezpieczył to miejsce przed postronnymi. Od jednego
z działkowców usłyszał, że chwast
rośnie tu od co najmniej 10 lat, zaś on
od 3 lat próbuje zainteresować problemem urzędników. I nic.
Wydział Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa knurowskiego magistratu potwierdza,
że kilka lat temu odebrał zgłoszenie
o barszczu rosnącym w okolicach ul.
1 Maja. Urzędnicy orzekli na miejscu,
że ta roślina jest do barszczu tylko
podobna.
Komendant Straży Miejskiej Andrzej Daroń wolał jednak dmuchać

Knurów. Jeśli się uczysz, sprawdź, czy masz ważną legitymację

PESEL chroni od mandatu

Od stycznia na legitymacjach szkolnych
obowiązkowo powinien być wpisany numer PESEL.
W przeciwnym razie dokument jest nieważny

L

egitymacja szkolna uprawnia m.in.
do ulgowych przejazdów kolejowych i autobusowych. Pod warunkiem,
że jest ważna.
Od stycznia 2015 roku obowiązuje
nowy wzór legitymacji szkolnej. Zasadniczą zmianą jest miejsce na numer PESEL. O modyfikację wnioskował minister zdrowia. Numer PESEL umożliwia
weryfikację uprawnień do świadczeń
zdrowotnych. Dzięki umieszczeniu numeru PESEL na szkolnym dokumencie,
uczeń będzie mógł skorzystać z pomocy
zdrowotnej w każdym miejscu – wystar-

czy, że pokaże legitymację.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
uznało, że nie ma potrzeby wymieniać
uczniowskich dokumentów, szkoły zostały więc zobowiązane, aby ręcznie dopisać numery PESEL. Ważne, aby przy
dopisku znajdowała się pieczątka szkoły.
Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie przypominał dyrektorom knurowskich szkół, aby dostosowali legitymacje do nowych przepisów.
– W związku ze zbliżającymi się wakacjami, na początku czerwca MZJOś
przypomniał o zmianach drogą e-mail

Nowy wzór legitymacji z rubryką do wpisania numeru PESEL;
na starym dokumencie można (a nawet należy) wpisać ten
numer ręcznie, opatrując go pieczątką szkoły
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z ag roż eniu, ja k ie niesie
barszcz Sosnowskiego, wiadomo nie od dziś, jednak
dopiero śmierć 67-letniej kobiety
uświadomiła wszystkim jego skalę.
Mówią o nim „zemsta Stalina”,
bo trafił do Polski z Kaukazu w połowie lat 50. jako roślina pastewna. Nie
sprawdził się, a porzucone uprawy
szybko zaczęły się rozprzestrzeniać.
Kontakt skóry z zawartym w barszczu olejkiem eterycznym oraz promieniami słonecznymi powoduje
oparzenia II i III stopnia. Rany goją się
nawet przez kilka miesięcy. Niestety,
znacznie dłużej poparzone miejsca
są wrażliwe na promienie ultrafioletowe.
Co ważne, przy wysokiej temperaturze barszcz może też parzyć
na odległość. Uwalnia wtedy silne
związki chemiczne, które unoszą się
w powietrzu i stanowią zagrożenie.
Zwalczanie skupisk barszczu przypomina walkę z wiatrakami. Chwast
rozmnaża się za pomocą nasion,
których wytwarza ogromne ilości.
Wycinka na niewiele się zdaje, jeśli
nie idzie w parze z usuwaniem korzeni
i stosowaniem środków chemicznych.

Niepozorna roślina porasta pobocza i nieużytki. Kontakt z nią
grozi poparzeniami a nawet śmiercią

na zimne. Zapewnił nas, że w sobotę
specjalistyczna firma usunie chwasty
z ugoru przy cmentarzu. Dziś po barszczu pozostały kilkucentymetrowe
łodygi wystające ponad ziemię. Więcej
niż pewne, że za jakiś czas się odrodzą.
Zresztą wystarczy spojrzeć za ogrodzenie sąsiadującej z nieużytkiem
posesji, by zobaczyć rosnący tam
młody barszcz.
oraz zamieszczając informacje na swojej
stronie internetowej – tłumaczy Tomasz
Lewicki, p.o dyrektora MZJOś. – Oczywiście może się zdarzyć, że czyjaś legitymacja
nie została jeszcze uzupełniona, ale będą
to raczej pojedyncze przypadki. W takiej
sytuacji należy się zgłosić czym prędzej
do sekretariatu szkoły.
Tomasz Lewicki dodaje, że legitymacje z wpisanym numerem PESEL zachowują ważność do ukończenia nauki.
– Na tej samej zasadzie legitymacje
szkolne na druku według wzoru obowiązującego przed zmianą mogą być
wydawane do roku szkolnego 2015/2016
włącznie – mówi Lewicki.
Uczniowie, którzy rozpoczynają
naukę we wrześniu 2015 roku, zapewne
otrzymają już nowy wzór legitymacji
ze specjalnym miejscem na numer
PESEL.
Nie wszystkim szkołom w Polsce
udało się sprawnie wprowadzić nowy
przepis. Zdarzały się przypadki, że uczniowie korzystali z ulgowych przejazdów, choć według prawa ich legitymacje
były nieważne, bo nie zawierały numeru
PESEL. Posypały się mandaty.
Zareagowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na stronie MEN,
Joanna Berdzik, wiceminister edukacji,
zaapelowała do przewoźników: – Proszę
o wyrozumiałość i niekaranie uczniów,
którzy na legitymacji szkolnej nie mają
jeszcze wpisanego numeru PESEL. Nie
powinno być to podstawą do wystawienia mandatu.
Przewoźnicy mogą, ale nie muszą,
wsłuchać się w tę prośbę. Najlepiej więc
samemu sprawdzić, czy wszystko jest
w porządku. Jeśli nie – zadziałać, tym samym unikając późniejszych problemów.
jb

W piątek o godz. 12.00 na pograniczu Knurowa i Wilczy odbyła się
wizja nieużytków kopalnianych gęsto
porośniętych groźnym chwastem.
Przedstaw iciele K WK „K nurów-Szczygłowice” zapewnili strażników
miejskich i radnego Leszka Rejkowicza, że od lat walczą z barszczem.
W ubiegłym tygodniu zastosowali
wobec rośliny chemiczne opryski.

Problem z chwastem mają też
ościenne gminy.
Kilka dni temu magistrat zwrócił
się z pismem do Urzędu Gminy Pilchowice, aby ten zaprowadził porządek z barszczem na terenie sąsiadującym z Knurowem.
30 czerwca bazę stanowisk (www.
barszcz.edu.pl) uzupełniło zgłoszenie
o łące w Paniówkach, porośniętej
kilkudziesięcioma sztukami barszczu
Sosnowskiego.
– Widoczne z drogi nr 44 skupisko,
około 50, może więcej, roślin – alarmuje
internauta i precyzuje, że barszcz
rośnie po prawej stronie przy lesie,
jadąc od strony Mikołowa w kierunku
Gliwic.
Nie należy bagatelizować tematu, zwłaszcza że specjaliści uważają,
że im wcześniej podejmie się walkę
z barszczem, tym lepsze są jej efekty.
Należy pamiętać, aby nie robić tego
na własną rękę!
– Mieszkańcy Knurowa powinni
zgłaszać stanowiska barszczu Straży
Miejskiej lub wydziałowi Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska – radzi komendant
Daroń.
/pg/

podpatrzone

Prawie jak w parku
Na podwórku Wspólnoty Mieszkaniowej
Kazimierza Wielkiego 11 lato w pełni. Członek
zarządu, Paweł Bicz, przyznaje, że gdyby nie
regularne podlewanie, drzewka by uschły

Każdą wolną chwilę pan Paweł spędza na pielęgnacji
krzewów i drzewek

A

rośnie ich tu naprawdę sporo.
W miejscu wyciętych starych i zagrażających bezpieczeństwu drzew
zasadzono wierzby japońskie, głogi,
śliwkowiśnie i rajską jabłoń. Kiedy
podrosną, dadzą w upalne dni miły cień.
Pan Paweł przycina krzewy i z zadowoleniem spogląda na efekty.
– Sąsiadom też się podoba, a od obcych słyszę, że przy naszym bloku jest

jak w parku miejskim – śmieje się knurowianin, którego w pracach wspiera
Jan Mańka.
Zarząd Wspólnoty dba o przyblokowe ogródki, chce też zamontować
na podwórku kilka lamp. Na budowę
piaskownicy i montaż huśtawek nie
zgodził się.
– Dziś na każde takie urządzenie
trzeba mieć atest – tłumaczy pan Paweł.
/g/
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Knurów. Trwa remont placówki przy ul. K. Wielkiego

Przychodnia polepsza standardy
Placówka tętni życiem. Od rana do wieczora poczekalnie i gabinety wypełniają pacjenci,
lekarze, pielęgniarki. Jednak nie wszystkie, w pozostałych rządzą ekipy remontowe

N

ic dziwnego. Budynek Przychodni Rejonowej nr 2 Zespołu Opiek i Zdrowotnej
przechodzi remont kapitalny.
Część gmachu zasłania wysokie
blaszane ogrodzenie. To teren wyłącznie do dyspozycji robotników.
Są jednak miejsca, gdzie raz po raz
naprzemian pojawiają się robotnicy,
pacjenci, lekarze. Nie widać przy tym,
by wchodzili sobie w drogę.
- Modernizacja przychodni to naprawdę spore budowlane przedsięwzięcie – mówi dr Tomasz Pitsch, dyrektor
ZOZ w Knurowie. – Konsekwencją są
pewne niedogodności, które staramy
się – na ile to możliwe - minimalizować.
Priorytetem jest dla nas dobro pacjentów. Nie chcieliśmy na czas remontu
całkowicie wyłączyć budynek, zależało
nam na tym, aby, mimo niewygód,
nadal służył on pacjentom.
Na razie idzie nieźle. Widać to w
pachnących świeżą farbą gabinetach.
Estet ycznych i w y raźnie odcinających się na plus w porównaniu z
pomieszczeniami jeszcze nieodnowionymi.
- Za nami I etap przebudowy
– dodaje dyrektor Pitsch. – Mniej
więcej jedna trzecia inwestycji. Oprócz
gabinetów lekarskich bardzo ładnie
prezentują się pomieszczenia służące
rehabilitacji dzieci.
W oczy przechodniów rzuca się
przeszklony szyb z windą dla osób
niepełnosprawnych.
- To z pewnością ważne i potrzebne
udogodnienie – nie ma wątpliwości
dyrektor Pitsch.
Organem prowadzącym przychodni jest Powiat Gliwicki, natomiast
sam budynek należy do miasta.

Przychodnia jest otwarta, służy
pacjentom. Ci widzą krzątających się
robotników i dostrzegają zmiany na
lepsze. Warto przypomnieć, że nie tak
dawno, 2-3 lata temu, nie było to takie
oczywiste. Zwłaszcza wówczas, gdy –
już po przekształceniu szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
- pojawiły się pogłoski o możliwości
prywatyzacji ZOZ.
Prezydent Knurowa Adam Rams
nie krył wówczas sprzeciwu wobec
w yłącznie ta k iej formuł y służby
zdrowia w mieście. Jego zdaniem w
Knurowie, gdzie jest duże „nasycenie” prywatnych podmiotów świadczących usługi medyczne, powinien
f un kcjonować publiczny Za k ład
Opieki Zdrowotnej. Zapowiadał, że
miasto nie zgodzi się na przekazanie
budynku przychodni w razie jej prywatyzacji. Mogło się okazać, że po
wielu latach budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego przestałby mieścić
placówkę medyczną.
- Z przychodnią było różnie, wcześniej miała być oddana pod młotek
– przyznawał przed rokiem starosta
Michał Nieszporek na forum knurowskiej Rady Miasta.
Na szczęście negatywna – w oczach
wielu pacjentów – wizja nie ziściła się.
Duża w tym zasługa samorządów
– miasta i powiatu – które porozumiały się w tej kwestii.
- Po negocjacjach z prezydentem
Knurowa udało się zawrzeć umowę
na 15 lat przy zachowaniu bardzo
niskiego czynszu – wyjaśniał starosta
Nieszporek.
Zgodnie z umową opłata za użytkowanie wynosi... 700 zł miesięcznie.
To symboliczna kwota.
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- Przy jej wymiarze uwzględniliśmy interes społeczny – tłumaczy
prezydent Knurowa Adam Rams.
– Istotna była kontynuacja działalności placówki. Znaczenie miały
też koszty, które trzeba ponieść, by
dostosować przychodnię do obowiązujących wymogów.
Gruntowne zmiany okazały się
konieczne. Obiekt musi być dostosowany do wyśrubowanych przepisów
sanitarnych. Jest na to czas do końca
2016 roku.
Oczywiście potrzebne są niemałe
pieniądze. Remont samego wnętrza
budynku szacowano nawet na 3 mln
zł. Dodatkowo setki tysięcy złotych
może pochłonąć termomodernizacja i
wymiana okien.
Powiat zdecydował się na przebudowę etapami. Fundusze pochodzą
z budżetu powiatu i SP ZOZ. Ale nie
tylko... Jak się okazało, Knurów nie
poprzestał na preferencjach za użytkowanie. W połowie ubiegłego roku
miasto zdecydowało o współuczestnictwie w termomodernizacji budynku. W niedalekiej przyszłości zostanie
on ocieplony. Przy okazji wymienione
będą też okna.
- Jesteśmy ogromnie wdzięczni
obydwu samorządom, zarówno powiatowemu jak i miasta – podkreśla
dyrektor Pitsch. - Dzięki dotacji z
budżetu Powiatu Gliwickiego i pomocy
finansowej ze strony Gminy Knurów
przychodnia będzie w stanie spełnić
formalne wymogi i czynić to, do czego
jest powołana, czyli służyć okolicznym
pacjentom.

Dla Przeglądu

Dr n. med. Tomasz Pitsch, dyrektor SP ZOZ w Knurowie: - Modernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 2 to
konieczność. Dzięki gruntownemu remontowi obiekt będzie
spełniać narzucone przepisami wymogi. Bez wątpienia stanie się również placówką bardziej wygodną dla pacjentów.
Warto w tym miejscu docenić wymierny, gdyż finansowy,
udział w tym dziele samorządów – Powiatu Gliwickiego i Gminy Knurów.
Jestem przekonany, że ta forma inwestycji w zdrowie dobrze przysłuży się
okolicznym pacjentom.
Not. bw
reklama

/bw/

Foto: Bogusław Wilk
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Knurów. Nawałnica przeszła przez miasto

Koniec świata trwał godzinę

Syreny strażackie zawyły koło 5 rano. Nawałnica nagle rozpętała się nad miastem, siejąc
spustoszenie: wiatr wyrywał szyldy, łamał drzewa, przewracał ławki. – Myślałam, że to
koniec świata. Nie trzeba wojny, aby zniszczyć miasto - mówi pani Genowefa

Ul. Dąbrowskiego - na samochód poleciały gałęzie

Ul. 1 Maja - ogródek piwny też przegrał bitwę
z wichurą

Plac przy ul. Dworcowej zalegały połamane gałęzie

Ul. Koziełka - wiatr zerwał przymocowany do fasady Ul. Niepodległości - złamane konary zatarasowały
kamienicy szyld
chodnik

rajobraz po burzy: zerwane szyldy sklepowe, baseny dziecięce na drzewie, brak prądu i drogi zasłane konarami.
– Zapowiadali burze, ale kto spodziewał się takiej nawałnicy – mówi pani Genowefa. – Rano wyszłam do sklepu i musiałam
przeskakiwać przez gałęzie. Na Dworcowej drzewo złamało się w pół!
Zadzwoniłam do syna, żeby zdjęcia zrobił.

– Koleżanka opowiadała, że wychodzi rano do ogrodu, a tam
basenik na drzewie! – śmieje się spotkana knurowianka.
– Mnie to nawet samochód zalało – dodaje inna.
Strażacy mieli pełne ręce roboty – tylko w ciągu godziny byli
wzywani kilkanaście razy. Głównie zajmowali się powalonymi
drzewami i zalanymi piwnicami.

Ulica Koziełka - gałęzie drzew przykryły chodnik

Park NOT-u - dąb nie oparł się sile wiatru

K

Ruch na ul. Ogana był utrudniony
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Konary kasztanowców kolejny raz uszkodziły
nagrobki

Ul. Ogana - wywrócone drzewo na terenie
przedszkola

Telefony rozdzwoniły się także w Straży Miejskiej.
– 24 razy interweniowaliśmy z powodu złamanych drzew, które
utrudniały ruch pieszych, otrzymaliśmy również 8 zgłoszeń o uszkodzonych liniach energetycznych – informuje Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej w Knurowie. – Zepsuła się także sygnalizacja
świetlna na ul. Dworcowej.

jb, zdjęcia: Justyna Bajko, Paweł Gradek

Ul. Niepodległości - strażacy z Bojkowa przez
kilkadziesiąt minut walczyli z powalonym drzewem

Na cmentarzu przy ul. 1 Maja od rana trwało
usuwanie skutków wichury
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Z kart historii Krywałdu

Teatr w Kasynie, twórcza szkoła

W międzywojennym Krywałdzie sporo się działo, zwłaszcza w szkole i Kasynie. Świadczą
o tym stare fotografie, wyciągnięte na światło dzienne z rodzinnych albumów. Dzielimy się
kilkoma z nich dzięki życzliwości pana Henryka, mieszkańca Krywałdu

W połowie lat 30. w Szkole Powszechnej w Krywałdzie uczniowie starszych klas byli zrzeszeni
w Polskim Czerwonym Krzyżu. Opiekunką szkolnego koła była nauczycielka Marta Kloza
(bardzo pracowita i aktywna – m.in. organizowała też kursy szydełkowania, popularyzowała
czytelnictwo, dbała o teatralne scenariusze). Fotografię wykonano 15 marca 1936 roku na
podwórku przed szkołą. W drugim rzędzie z prawej strony stoi kierownik placówki Leopold
Danek

W przedwojennym budynku Kasyna przygotowywano
i przedstawiano teatralne spektakle, jasełka i skecze. W role
aktorów wcielali się krywałdzianie i mieszkańcy okolicznych
miejscowości. Zdjęcie z 1935 roku upamiętnia przestawienie
pt. „Bal kawalerów”, według M. Bałuckiego

Zdjęcie z lat 30. XX wieku przedstawia uczniów krywałdzkiej
szkoły. W prawej, górnej stronie widać nauczycielkę Janinę
Lange, „lwowskie orlątko”
Uczniowie zrzeszeni w Towarzystwa Dziecięctwa Jezusowego – zdjęcie z lat 30. XX wieku

Maria Grzelewska

reklama

Tę fotografię zrobiono w 1929 roku tuż po teatralnym przedstawieniu z udziałem
uczniów Katolickiej Szkoły Powszechnej w Krywałdzie
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Wilcza. 103. urodziny Heleny Pawliczek

Pożyć, choć jeszcze trochę
Pamięć spokojnie wędruje od jednego epizodu do drugiego, od chwili do chwili, próbując ze strzępów
wspomnień utkać gobelin całości. W opowieści wilczanki Ewy Ogazy, wnuczki Heleny Pawliczek, więcej
jest uczuć niż faktów - pochwyconych momentów, z pozoru nieważnych, a mimochodem zapamiętanych:
obraz babci boso wędrującej po ukwieconych grządkach, odświętność niedzielnych mszy, wypraw
rowerowych do sklepu na ul. Grzonki. Sporo się tego nazbierało przez tych wspólnych kilkadziesiąt lat
Pani Helena na 103.
urodziny otrzymała
bukiet kwiatów i kosze z
prezentami

chęcającego światła - znaku obecności.
- Babcia nieraz opowiadała o
biedzie, panice, o uciekaniu przed
Ruskimi. Ojca wzięli do wojska, zostali
sami: matka i ośmioro dzieci. Mieli
jedną krówkę – żywicielkę rodziny.
Robili sery, które potem sprzedawali,
czasem udało się coś wyhodować.
Babcia niejednokrotnie słyszała, jak jej
mama płakała nocami, bo nie było co
jeść – wspomina pani Ewa.
Armia Czerwona przyszła głodna.
Głodna zemsty i kobiet. Pani Helena z
siostrami uciekały do wujka, chowały
się pod słomą. Wysoki płot chronił
dom wujka. Do tej pory pilchowiczanka dziwi się, jak udało jej się przeskoczyć ogrodzenie. Mówi, że pewnie
anioł ją niósł.

Ogród

N

a rodzinnym zdjęciu z lat 30.
pani Helena stoi wyprostowana, rękę ma założoną na
biodrze, pewnie patrzy w obiektyw.
Podobno taka była przez całe życie poukładana, stanowcza i elegancka.
Helena Pawliczek urodziła się 20
czerwca 1912 roku. Czasy były nieprzewidywalne i niepewne. Nie jest
łatwo budować nowe życie, gdy świat,
który znamy odchodzi. A to, co przychodzi zamiast – przeraża.

W domu

Pilchowice były miejscem mitycznym. Tutaj zaczynał i kończył się świat.
Nie miała potrzeby szukać innego.
Wrosła w Śląsk. Całe życie mówi gwarą, wtrącając niemieckie wyrazy. Było
ich ośmioro: pięciu braci, dwie siostry
i ona – Helena. Urodziła się pewnie jakoś pośrodku, ale już nikt nie pamięta,
kto był po kim. Do rodzinnej fotografii
zrobionej w latach 30. pozuje już tylko
czworo dzieci, z czasem zostanie ich
trójka – Helena, Gertruda i Emil.
Gdzie reszta?
- Pewnie pomarli… Babcia wspominała, że najmłodsza siostra Maria
odeszła, gdy miała 21 lat. Poszła na

rynek zobaczyć pocztylion. Zginęła pod
jego kołami… - opowiada Ewa Ogaza,
wnuczka pani Heleny.
Siostra Gertruda, najstarsza, stoi
w lewej strony, wyjechała do Niemiec,
tam wyszła za mąż..
- Nie mieli dzieci. Mąż zmarł, a
ciocia trafiła do domu opieki. Babcia
jeździła do Niemiec w odwiedziny.
Kontakt był do końca – mówi pani
Ewa. – Brat Emil to ulubieniec babci.
Mieszkał niedaleko. Byli bardzo zżyci.
Co niedzielę wujek Emil przyjeżdżał do
babci na obiad i ciasto. Podobno piekła
pyszne ciasta!
Rodzice pani Pawliczek mieli niewielkie gospodarstwo. Nie byli zamożni. Mała Helenka od najmłodszych lat
pomagała w polu.

Wojna

Gdy miała 27 lat, wybuchła II
wojna światowa. Jeszcze nie zbladły
opowieści o pierwszej katastrofie, a
już trzeba było przygotować się na
drugą. Zmieniało się tylko oblicze
wroga – raz miał twarz Niemca, to
znowu Rosjanina.
Wojna: potworny strach, okna zabite dechami, by wróg nie zobaczył za-

Rodzina Heleny Pawliczek od lewej:
siostra Gertruda, matka, brat Emil (stoi),
siostra Maria, ojciec, Helena
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Wojna minęła. Pani Helena wyszła
za mąż, urodziła syna. Została w Pilchowicach, w rodzinnym domu. Czas
dzieliła między pole i dom. Nie lubiła
bałaganu i chaosu. Wszystko na ziemi
miało swoje miejsce i swój czas. Kiedy
był czas na pracę, pani Helena wszystkich wokół „zachęcała” do roboty, by
potem uświęcić odpoczynek.
- Ciągle ją widzę: w podwiniętych
spodniach, boso, pochyloną nad zbożem. Potrafiła pracować w najgorszych
upałach. Kiedy wszyscy schodzili z pola,
babcia szła i nic się nie działo. Tak jest
do tej pory. Upał, 40 stopni, z nas kapie,
a babcia z uśmiechem mówi: „Wiesz,
coś ciepło dzisiaj” - śmieje się wnuczka
103-latki.
Pani Helena przestrzeń oswajała
kwiatami, krasnalami, ścieżkami z
białych kamyków.
- Dziadek zrobił jej w ogrodzie krawężniki i chodniczki wysypane kamyczkami. Siostry wspominały, że uwielbiały spacerować z lalkami po ogrodzie.
Babcia uprawiała też warzywa. Jej

pietruszki i marchewki przypominały
żołnierzyki: wszystkie stały równo, w
jednym rzędzie i nikt nie miał prawa
tego zmienić - opowiada pani Ewa.
Ogród pani Heleny przychodzili
oglądać mieszkańcy wioski. Zatrzymywali się, z podziwem przyglądając
się pieczołowicie wytyczanym dróżkom, śmiesznym krasnalom, grającym
na harmonijce i palącym fajki.
Odkąd pani Pawliczek przeniosła
się do Wilczy, do wnuczki, jej dawny
dom zarasta trawą. Nie ma śladu po
ogrodzie.
- Niedawno zabrałam babcię na
przejażdżkę na stare śmieci. Kiedy
zatrzymaliśmy się przed jej rodzinnym
domem, w pierwszej chwili go nie
poznała. Dopiero po chwili... dojrzała
ozdobny fragment z zielonej cegły.
Złożyła ręce i zapłakała - wspomina
wilczanka.

Rower

Pani Helena żyje według własnego
rytmu. Po swojemu. Nigdy nie lubiła,
kiedy ktoś jej czegoś zabraniał.
- Babcia, odkąd pamiętam, jeździła
na rowerze - a to na cmentarz do dziadka, a to na targ do Szczygłowic. Nie
pozwalała nam jeździć z nią, chciała
sama, więc czasami jechaliśmy za nią,
autem, sprawdzić, czy nic jej się nie
stało - mówi wnuczka.
W wieku 93 lat pani Helena trochę
pochorowała się na płuca, lekarz zabronił jej wysiłku, rower musiał pójść
w odstawkę.
- Babcia powiedziała wtedy: „Jak
tylko wstanę na nogi, to zaś pojadę”
- śmieje się pani Ewa.
Pani Helena nie narzeka, nie poddaje się chorobom. Ma dni lepsze i
gorsze, ale kiedy przychodzą te gorsze,
wierzy, że po nich przyjdą te lepsze.
Cierpliwie znosi starość.
- Cieszy się każdą chwilą, interesuje
ją świat. Czasem
wzdycha: „Żeby mi
tak jeszcze Bozia
pozwoliła żyć” dodaje wnuczka.
Bo przecież
wcią ż czekają
kwiaty, aż dotknie
je pieszczotliwym
gestem, g rz ądk i do przekopania, wciąż świeci
słońce, a tak lubi
ciepło promieni,
wciąż jest ukochana wnuczka i świat
jest, i wszystko.
- Jeszcze kilka
miesięcy temu babcia powtarzała, że
będzie żyła tylko
do 1 maja. Była
w ciężkim szoku,
kiedy maj minął,
a ona wciąż była.
„To niemożliwe” –
Brat Emil był miłośnikiem motoryzacji
dziwiła się. A my

wtedy ze śmiechem mówiliśmy: „Babciu, jeszcze Cię tam nie chcą, jeszcze
będziesz z nami”.
Pilchowiczanka urodziła się w
czasach, kiedy ulice były brukowane,
a po drogach toczyły się bryczki.
Dzisiejszy świat bardziej ją dziwi niż
przeraża. Choć czasem, gdy musiała
przejść na drugą stronę ulicy, aby
dojechać do swojego u lubionego
sklepu na ul. Grzonki, przyglądała
się przejeżdżającym samochodom i
wzdychała: „Niemożliwe! Tyle aut…”

Wiara

Najważniejszym dniem w tygodniu była i jest niedziela - prawdziwie
święty czas. Pani Helena zakładała
wtedy odświętne ubranie, wkładała
rękawiczki, brała torebkę i szła do
kościoła. Po mszy był czas na resztę świąteczny obiad i spotkania z rodziną.
I tak przez ponad 100 lat, aż choroba
przerwała ten cykl.
Pani Helena była świadkiem odejścia. Pochowała tylu swoich bliskich
– rodziców, siostrę, męża, syna, synową… Rośnie ciężar pamięci. Odchodzą ci, z którymi dzieliła wspomnienia, którzy rozumieli i nie zadawali
pytań, bo znali odpowiedzi.
Bez Boga ani do proga – pilchowiczanka często powtarza te słowa.
Wiara wrosła w życie pani Heleny. Jest
częścią dnia, częścią każdej myśli. W
cicho szeptanych modlitwach powierza swój los Bogu, z Niewidzialnym
tocząc rozmowę. Nie ma miejsca na
zwątpienie, na teologiczne rozważania,
tylko cichy uśmiech pewności – że
On jest, że słucha i gdy nadejdzie czas
zapuka do jej małego pokoju pełnego
świętych obrazów i powie: „Już czas”.

Wnuczka

Pani Ewa ze wzruszeniem opowiadała o swojej babci., która nie ma już
siły, aby rozmawiać z obcymi, choć
bardzo lubi, kiedy ktoś ją odwiedza.
103. urodziny świętowała hucznie.
Odwiedził ją wójt Pilchowic (Babcia
stwierdziła, że bardzo fajny – wtrąca
pani Ewa) i urzędnicy. Był tort, kwiaty
i kosz z prezentami, które bardzo panią
Helenę zaciekawiły.
Ewa Ogaza wie, że każda chwila z
babcią jest cenna – nie tylko dla niej,
ale i dla młodszego pokolenia, prawnuków pani Heleny. Mogą czerpać
z doświadczeń prababci, uczyć się od
niej wdzięczności za to, co daje los. Bez
skargi znosić cierpienie, uśmiechać się
na przekór wszystkiemu.
Na koniec rozmowy, zapytałam
panią Ewę, czy babcia daje jakieś rady
młodszym.
- Tak. Zazwyczaj tylko jedną –
odpowiedziała wilczanka. - „Nie
zapominajcie o Bogu, bo jeśli wy o
Nim nie zapomnicie, On też o was nie
zapomni”.
Justyna Bajko,
foto: arch. rodzinne Ewy Ogazy
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Knurów. Ulica Koziełka pięknieje w pełnym słońcu

Żar leje się z nieba, asfalt na ulicę
Zapomnij o dziurach, kałużach i błocie. Zastąpiła je porządna jezdnia i nowy chodnik.
Taki obraz ul. Koziełka wyłania się po kilku tygodniach intensywnych prac

P

rzebudowa ul. Koziełka wychodzi
– mówiąc językiem sportowym na ostatnią prostą.
- Najważniejsze już zrobiliśmy, została końcówka i roboty pielęgnacyjne
– usłyszeliśmy we wtorek od jednego
z robotników, uwijających się ener-

gicznie – mimo upalnej pogody – przy
układaniu chodnika.
Droga została poszerzona. Zamiast dziur i wertepów pojawił się
równiutki asfalt. Wzdłuż jednej strony
układany jest chodnik. Ulicę oświetlą
nowe, lepsze i energooszczędne lampy,

zamontowane na stalowych słupach.
Tego nie widać (efekt robót skrywa ziemia), ale doprowadzono do porządku
sieć kanalizacyjną.
Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku został zmodernizowany pierwszy
odcinek drogi. Teraz na finiszu jest II

etap przebudowy, obejmujący 650-metrowy fragment ulicy po skrzyżowanie
z ulicami Jęczmienną i Akacjową.
- Robota faktycznie pali im się w
rękach – chwali robotników z firmy
Skanska starszy pan. Jadąc na rowerze,
skraca sobie drogę do sklepu, a przy

okazji obserwuje postęp prac. – Teraz
to będzie droga z prawdziwego zdarzenia, a nie taki tam wiejski gościniec jak
sprzed stu lat.
/bw/
Foto: Bogusław Wilk

Dodatkowe środki unijne
na wodociąg w ulicy 1 Maja

tekst sponsorowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie z ogromnym
zadowoleniem informuje Mieszkańców miasta, iż pozyskało dodatkowe fundusze
unijne na realizację zadania pn. „Kontrakt W5A – Wymiana sieci wodociągowej wraz
z przyłączami do budynków w ul. 1 Maja w Knurowie” w ramach projektu
pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa
systemów kanalizacyjnych”.
Fundusze unijne na cele
inne niż zw ią za ne z budową kanalizacji przyznawane
są w ograniczonym zakresie.
Z uwagi na ten fakt, iż uzysk a n ie dof i na ns ow a n ia na
dość rozległe, bo obejmujące
nie tylko wodociąg w samej
ul. 1 Maja (od skrzyżowania

z ul. Kosmonautów do skrzyżowania z ul. Wilsona), ale również
w zasilanych z tej ulicy ulicach
bocznych i wiążące się z ogromnymi nakładami finansowymi
zadanie, jest dużym sukcesem.
PWiK sp. z o.o. pozyskało
dotację w wysokości 72% środ-
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ków finansowych z funduszy
unijnych na to trudne, ale i
konieczne do wykonania zadanie, co oczywiście przekłada
się na dużo mniejsze obciążenie opłatami dla użytkowników sieci wodociągowej.
Jednak warunkiem otrzymania środków finansowych

na w w. cel je st w y kona n ie
wszystkich prac do końca 2015
roku. W związku z tym niebawem ruszą roboty budowlane,
które w większości prowadzone będą poza pasami jezdni
(roboty główne przewidziane
są w ciągu pieszo/rowerowym
oraz przeciwległym chodniku).

Niestety wiązać się będą z pewnymi zakłóceniami w ruchu
drogowym oraz utrudnieniami
d la piesz ych i rowerz ystów
poruszających się wzdłuż ul. 1
Maja. Wszelkie niedogodności
PWiK sp. z o.o. będzie starać
się minimalizować.
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rozrywka nr 27
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Anastazja Hołoszkiewicz z Knurowa

ur. 30.06.2015 r., 2960 g, 51 cm

Marta Szymańska z Knurowa

Amelia Pyrcioch z Knurowa

Denis Burzec z Knurowa

Kacper Ducheński z Gierałtowic

ur. 30.06.2015 r., 3290 g, 52 cm

ur. 2.07.2015 r., 3550 g, 51 cm

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

Julia Prokopiuk z Knurowa

ur. 29.06.2015 r., 3310 g, 52 cm

1.07.2015 r., 4090 g, 55 cm

ur. 2.07.2015 r., 4150 g, 56 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 24/2015 brzmiało: „GEHENNA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Elżbieta Chrobak. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Paulina Golińska z Knurowa

14.07.2015 r.
WTOREK

ur. 2.07.2015 r., 3040 g, 51 cm

Filip Steimann z Knurowa

ur. 2.07.2015 r., 4040 g, 55 cm
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9.07.2015 r.
CZWARTEK

WAKACYJNY PORANEK - Ups! Arka
odpłynęła (bilet tylko 5 zł)
- godz. 10.00
Minionki 2D
- godz.16.00
Nowa dziewczyna
- godz.18.00
Idol
- godz. 20.00
10-13.07.2015 r.
PIĄTEK- PONIEDZIAŁEK
W głowie się nie mieści 2D dubbing
- godz.14.45, 18.45
W głowie się nie mieści 3D dubbing
- godz.16.45
Lost River
- godz. 20.15

W głowie się nie mieści 2D
dubbing
- godz.10.00, 18.00
W głowie się nie mieści 3D
dubbing
- godz.16.00
Lost River
- godz. 20.00

Jan Ogłaza z Sosnowca

ur. 3.07.2015 r., 3010 g, 52 cm

Natalia Satan z Knurowa

Stanisław Szymczykiewicz z Knurowa

15.07.2015 r.
ŚRODA
W głowie się nie mieści 2D
dubbing
- godz. 15.00, 18.30
W głowie się nie mieści 3D
dubbing
- godz. 16.45
Lost River
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Bartłomiej Gąszcz z Knurowa

ur. 3.07.2015 r., 3920 g, 57 cm

ur. 4.07.2015 r., 3060 g, 54 cm

ur. 4.07.2015 r., 3040 g, 53 cm
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Nie ma czasu na nudę
Knurów

Sporą frajdę sprawiła dzieciom przejażdżka
kolejką wąskotorową

Gry i zabawy, zajęcia plastyczne, sceniczne
i muzyczne, wycieczki, seanse, podchody, plażowanie...
– długa jest lista atrakcji składających się na warsztaty
artystyczne i sportowe w Szczygłowicach

W

arsztaty artystyczne i zajęcia
sportowe prowadzone są w
Domu Kultury w Szczygłowicach.
Nowa sala z parkietem pod sceną
służy do porannej rozgrzewki. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające i przygotowujące stawy i mięśnie
do gier i zabaw są bardzo dla dzieci

wskazane. Uczestnicy to dzieci w
wieku szkoły podstawowej w grupie
25-osobowej. Mimo, że zajęcia są
odpłatne, chętnych jest więcej niż
miejsc.
- Każdego dnia staramy się aktywnie ruchowo spędzać czas, a także
wpleść zajęcia artystyczne i edukacyj-

Relaks w świecie barw

ne – mówią instruktorzy z Centrum
Kultury. - Scena z fortepianem jest
miejscem do nauki piosenek z akompaniamentem. Dziewczęta przygotowują
układ taneczny do występu w ostatnim
dniu zajęć. Chłopcy oczywiście uwielbiają grę w piłkę, dwa ognie, podchody
w parku za domem kultury.

Jest okazja, by popracować nad formą sportową

Zaraz się okaże, kto ma śpiewaczy talent

Wakacje 2015

A może nad morze?

Koniec z siedzeniem w domu i wkuwaniem tabliczki mnożenia! Czas na
odpoczynek. Nie masz pomysłu na wakacje? Spokojnie, jest w czym
wybierać i na miejscu

W

podróże bliskie i dalekie
zabierze uczniów Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Wycieczki cieszyły się
takim zainteresowaniem, że już nie
ma wolnych miejsc. Jednak nic straconego. Wyjazdy proponuje także
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. 22 lipca LWSM
zachęca do udziału w wycieczce do
Bielska-Białej. W planach wizyta w
studiu filmów rysunkowych. 5 sierpnia dzieci będą wędrować kosmicznym szlakiem turystycznym na Jurze
Krakowsko- Częstochowskiej. Szaleństwa w rybnickim Rodzinnym Parku
Atrakcji zaplanowano na 12 sierpnia.
Miłośników gór z pewnością ucieszy
wycieczka na Górę Żar i zwiedzanie
monumentalnej elektrowni. Wyjazd

- 19 sierpnia. Na koniec wybuchowa
niespodzianka - spotkanie z ogniem
w Muzeum Ognia w Żorach.
- Ponadto organizujemy wyjazdy
na kąpielisko w Paniówkach w dniach
9 i 30 lipca oraz 20 sierpnia - informują
organizatorzy. - Znajdzie się także coś dla
kinomaniaków: wyjazdy do kina Cinema
City w Gliwicach 16 lipca i 6 sierpnia.
Nie lubisz podróży? LWSM zachęca do udziału w zajęciach stacjonarnych. W planach zabawy w świetlicy, imprezy sportowe i warsztaty
tematyczne.
Szczegółowe informacje i zapisy w
klubach spółdzielczych: Gama (tel. 32
235 10 15), Lokatorek (tel. 32 235 19
08) i Maluch (tel. 32 235 17 65).
Kinowe przeboje przygotowało
Kino Scena Kultura. W czwartek film
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animowany „Ups! Arka odpłynęła”
w ramach Wakacyjnych Poranków.
Seans o godz. 10. Bilet tylko 5 zł!

Gmina Pilchowice

zaprasza na wycieczki i zajęcia stacjonarne. Są jeszcze wolne miejsca na
wycieczki do Zatoru (wyjazd 29 lipca,
koszt - 40 zł) i Osikowej Doliny (wyjazd
19 sierpnia, koszt - 40 zł). W Zatorze na
najmłodszych czeka szalona wizyta w
Parku Ruchomych Dinozaurów, zaś w
Osikowej Dolinie odbędą się warsztaty
wykonywania kwiatów i jeży z naturalnych wiórków drewna osikowego oraz
ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Pilchowice pomyślały także o
tych, którzy wolą spędzać czas blisko
domu. Chcesz nauczyć się, jak własnoręcznie uszyć maskotkę? Zapisz

Wyjście do parku w Szczygłowicach z placem zabaw i siłownią
zewnętrzną jest dużą atrakcją dla
maluchów. W upalną pogodę wręcz
trzeba być na basenie.
- W tym roku korzystamy z basenu
Ruda w Rybniku – słyszymy od opiekunów dzieci. – W programie są też
inne atrakcje, m.in. jazda konna na
się na warsztaty krawieckie w Domu
Kultury w Żernicy i Wilczy. Zajęcia 16 i 27 lipca, w godz. od 9.30 do 12.30.
Koszt - 5 zł. Dla małych aktorów gmina zorganizowała Wakacje z Teatrem
Muzycznym Castello. Instruktorzy
czekają na dzieci w poniedziałki (od
godz. 15.30 do 17) w Domu Kultury
w Żernicy. Grupa młodzieżowa ma
natomiast zajęcia w środy (od godz.
17 do 18.30) w Zespole Szkół w Pilchowicach. Wakacje są bezpłatne.
25 lipca Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza na wycieczkę rowerową (25
lipca, od godz. 10 do 15). Start z Nieborowic. Dzień wcześniej na boisku
LKS i Orlik w Pilchowicach sportowe
zmagania, czyli olimpiada dla małych
i dużych. Udział bezpłatny. Sierpień
upłynie pod znakiem warsztatów
gipsowych w Domu Kultury w Wilczy (początek 13 sierpnia o godz.
10). Wstęp - 5 zł. Wakacje z Gminą
Pilchowice podsumuje kolorowy bal
przebierańców - 25 sierpnia, od godz.
10 w DK Żernica. Udział bezpłatny.
Więcej informacji udziela oraz
przyjmuje zapisy Gminny Ośrodek
Kultury w Wilczy (tel. 503 978 654,
email: gokpilch@gmail.com).

Krywałdzie, wyjazd do Rud do parku
linowego i przejazd kolejką wąskotorową. Korzystamy z naszego kina i
poranków dla dzieci.
Ferie są atrakcyjne i intensywne.
Jak zapewniają rodzice i same dzieci:
- Nie ma czasu na nudę...
MK

Foto: Mariusz Kowalczyk/CK

Gierałtowice

O to, aby dzieci ciekawie spędziły wakacje, zadbała także Gmina
Gierałtowice. GOK przygotował
bogatą ofertę zajęć w świetlicach w
Gierałtowicach (czynna od godz. 8 do
15, tel. 32 301 15 12), Przyszowicach
(otwarta od godz. 9 do 14, tel. 32 726
42 47), Paniówkach (czynna od godz.
8 do 15, tel. 32 726 42 49) i Chudowie
(otwarta od godz. 8 do 15, w środy od
13 do 20, tel. 604 917 720).
- Wszystkim dzieciom oferujemy
możliwość aktywnego spędzania
wolnego czasu w gronie rówieśników,
rozwój zainteresowań i pasji - informują organizatorzy. - Nie zabraknie
zajęć plastyczno-technicznych, ruchowych, a także gier i zabaw. Jak
co roku oferta wzbogacona będzie
o wyjazdy edukacyjne. W tym roku
proponujemy wycieczki do Ogrodzieńca - zwiedzanie Zamku i Parku
Ogrodzieniec, Zatorlandu i Pszczyny - odwiedziny na Zamku oraz w
Zagrodzie Żubrów.
Szczegółowe informacje w świetlicach.
jb, foto: arch. GOK Pilchowice
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Knurów. Sprzedam 3 pokoje, 76 m 2. Tel.
602 638 719

Zatrudnię do palenia w piecu c.o. Tel. 32 235
22 52

Lokal wolnostojący 25 m2 na osiedlu WP I
na działalność gospodarczą wynajmę lub
sprzedam. Tel. 725 221 779

Zatrudnię pracownika z umiejętnością
kafelkowania, malowania, gipsiarza. Tel.
515 234 488, 501 421 239

27-29/15

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/14-odw.

Docieplenia budynków, wykonanie i mycie
elewacji, klinkier. Tel. 665 639 146
24-34/15

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane, panele, kafelkowanie, remonty kompleksowe.
Tel. 785 948 716

27-30/15

Pilne. Sprzedaż mieszkania w Szczygłowicach 54 m 2. Cena do uzgodnienia. Tel.
510 976 547

27/15

27-29/15

SZUKAM PRACY

23-34/15

Emerytka szuka pracy jako opiekunka, niania. Tel. 793 953 727

Sprzedam ładne mieszkanie 2-pokojowe, 52
m2 w Knurowie przy ul. Koziełka. Cena do
negocjacji. Tel. 798 955 753

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

27/15

18/15-odw.

Sprzedam mieszkanie do remontu, 47 m2, ul.
Spółdzielcza. Tel. 004915781547726

Mężczyzna lat 44 pilnie szuka pracy. Tel.
601 654 010

Sprzedam 2 pokoje Knurów. Tel. 535 056 535

24-26/15

K l i m at y z a c j a m o nt a ż , s p r ze d a ż . Te l.
506 646 960

24-30/15

18/15-odw.

2/15-odw.

23-30/15

Podejmę prace ogrodnicze: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
(kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem),
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084

25-27/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-30/15

20-43/15

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

MOTORYZACJA

27/15-odw.

Auta kupię skorodowane, powypadkowe, do
wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe. Tel.
507 572 625

Szukam pracy w charakterze opiekunki
dla dzieci (15 lat doświadczenia). Tel.
664 134 399

13-30/15

25/15-odw.

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625

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

13-30/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

3/15-odw.

FINANSE

13-30/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006
13-30/15

Kredyty dla firm również na oświadczenie,
skutecznie, szybka decyzja, wnioski telefoniczne. Tel. 733 116 502

ZDROWIE I URODA

25-28/15C

Szybka decyzja, kredyt 15 000 rata od 250zł,
skutecznie, wnioski telefoniczne, dojazd do
klienta. Tel. 731 500 901
25-28/15Y

EDUKACJA
MATEMATYKA. Korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

27–31/15

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.pl podano
do publicznej wiadomości wykaz nr 9/GP/15 o przeznaczeniu do
oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
niezabudowane położone w Knurowie przy ul. Dworcowej w drodze
przetargów ustnych nieograniczonych.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 06.07.2015 r.
do 26.07.2015 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

OGŁOSZENIA
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 49,03 m2 składające się z 3
pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy
ul. Władysława Łokietka 4/29 – IV piętro.
Cena wywoławcza 115.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.
Termin przetargu - 16.07.2015 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 11.500,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 09:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 15.07.2015 r. do godz. 15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
14.07.2015 r. od godz. 14:00 do 15:00.
Postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 34 i 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargów bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

DAM PRACĘ
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionych lokali użytkowych:
1) lokal zlokalizowany w centrum Knurowa w nowo wyremontowanym pawilonie usługowym przy ul. Kapelanów Wojskowych
2D na prowadzenie działalności usługowej o łącznej powierzchni
użytkowej 46,60 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 17.07.2015r. w
siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 11:30.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 25,00 zł netto, kwota postąpienia
w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 16.07.2015r.
do godz. 15:00.
Wadium w kwocie 4.300,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10:30.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
14.07.2015r. od godziny 12:00 do 13:00.

Przyjmę do pracy mechanika samochodowego. Tel. 502 215 904

NIERUCHOMOŚCI
Knurów – sprzedam dom 1-2 rodzinny,
działka 6a, garaż wolnostojący, możliwość
adaptacji na różne cele. Bardzo dobra lokalizacja. Tel. 608 427 995
24-30/15

27-28/15

Przyjmę do pracy w myjni samochodowej.
Tel. 502 215 904

27/15

Restauracja Mała Toscania zatrudni pomoc
kuchenną. Tel. 531 450 009
26-27/15

I N F O R M A C J A

W związku z trwającymi pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

od dnia 13 maja będą zamknięte do odwołania.
O terminie otwarcia Biblioteki w nowych, wyremontowanych
pomieszczeniach poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu

Zapraszamy do:

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96

2) lokal położony w Knurowie przy ul. Witosa 10 usytuowany na
parterze o łącznej powierzchni użytkowej 131,36 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 17.07.2015r. w
siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /
pokój nr 3/ o godz. 12:00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 15,00 zł netto, kwota postąpienia
w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 16.07.2015r.
do godz. 15:00.
Wadium w kwocie 7.300,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 11:00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
15.07.2015r. od godziny 9:00 do 10:00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargów bądź ich unieważnienia bez podania przyczyny.
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Trybalski najlepszy,
dobry występ Durkacza

Zawodnicy Gardy Gierałtowice i Spartana
Knurów wystąpili w turnieju bokserskim,
którego organizatorem był Śląsk Ruda
Śląska.
Foto: Garda

Michał Pietras (w czapeczce) w finale formuły Kick-Light spotkał się
z Szymonem Bajorem – uczestnikiem walk KSW, posiadaczem pasów Bellatora
i MMA Attack. Pierwszy z prawej na zdjęciu – były trener pięściarzy Concordii
Knurów i pierwszy polski medalista mistrzostw świata, Zbigniew Kicka

gorz Sobierajski, na co dzień
trener w knurowskim Fight
Clubie, który zdobył brąz w Pointfightingu. – W ćwierćfinale
miałem wolny los, a półfinał
przegrałem na punkty z Mateuszem Hikiem z Legionu Głogów, który otrzymał puchar
dla najlepszego zawodnika zawodów – relacjonuje brązowy
medalista z Knurowa. – Startowałem też w Light Kick Rules
i w eliminacjach miałem wolny
los, natomiast w ćwierćfinale
przegrałem z Adrianem Zielińskim z Kickboxingu Elbląg.
Trzeba dodać, że tym razem
wystąpiłem w nie swojej kategorii wagowej, a rywale byli
z najwyższej półki.

Gardę Gierałtowice w Rudzie Śląskiej
reprezentowali (stoją od lewej): Mateusz
Kossowski, Marcin Trybalski, Aron Nocoń, Mateusz
Wuzik, Adam Firlit – prezes, Adam Spiecha – trener.
W dolnym rzędzie: Krzysztof Żeno, Remigiusz
Skoczyński, Dawid Nowok, Tomasz Otworowski

– Mateuszem Kossowskim. –
Walka naszych „średnich” mogła się podobać zgromadzonej
publiczności, bo żaden z tych
zawodników nie miał zamiaru
zejść z ringu, jako pokonany.
Ostatecznie wygrał Marcin
Trybalski i został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju!
– cieszy się Adam Spiecha.
W innych pojedy n kach
z udziałem zawodników Gardy,
Tomasz Ot worowsk i przegrał 1:2 z brązowym medalistą
mistrzostw Polski, Borysem
Porębskim z Górnika Sosnowiec, Krzysztof Żeno uległ
jednogłośnie mistrzowi Polski
Dominikowi Harwankowskiemu z Jaworzna, Dawid Nowok
pokonał 3:0 Łukasza Góreckiego (06 Kleofas Katowice), Remigiusz Skoczyński wypunktował Patryka Skrzypulca (Fight
Boxing Dąbrowa Górnicza),
Mateusz Wuzik uległ 1:2 Piotrowi Sprusińskiemu (Naprzód
Lipiny).
PiSk

Foto: Spartan

„Spartanie” wrócili z Rudy Śląskiej z jednym
zwycięstwem Damiana Durkacza (na zdjęciu drugi
z prawej)

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

z nich Michał Pietras zw yciężył Jarosława Góreckiego
z Torunia i Grzegorza Janusa
z Krakowa, natomiast w finale
musiał uznać wyższość Szymona Bajora z Torunia. W Poin-Fightingu, w pierwszej walce
ponownie pokonał Jarosława
Góreckiego z Torunia, w walce
o finał zwyciężył Krystiana
Rogozińskiego (Wola Korzeniowa), by w finale ulec Krystianowi Matyszczykowi.
W tych samych mistrzostwach na podium stanął Grze-

Foto: prywatne

– W ramach turnieju rozegrany został mecz pomiędzy
pierwszym i drugim składem
reprezentacji Śląska – relacjonują wysłannicy Spartana
Knurów, na czele z trenerem
Ireneuszem Przywarą, który
zabrał do Rudy Śląskiej trzech
pięściarzy. Ernest Śmia łek
przegrał z Aronem Noconiem
(Garda Gierałtowice), Bartosz
Sacha musiał uznać wyższość
Oskara Safariana (By tom),
z kolei najlepszy w teamie –
Damian Durkacz jednogłośnie
na punkty zwyciężył Daniela
Skorupę (RMKS Rybnik).
– Turniej w Bytomiu był
ostatnim sprawdzianem dla
młodych adeptów pięściarstwa
przed zbliżającą się Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży
– przypomina Adam Spiecha
z gierałtowickiej Gardy, którą
reprezentowało ośmiu zawodników. Dobrą passę podtrzymał Marcin Trybalski, który
zmierzył się z klubowym kolegą

Michał Pietras jest jedny m z trenerów w Gardzie
Gierałtowice, jednak nie znaczy to, że ów szkoleniowiec
nie próbuje swych sił między
linami ringu. Potwierdzeniem
tego był start w III Otwartych
Mistrzostwach Polski Służb
Mundurowych w Kickboxingu.
Od razu trzeba dodać, że był
to udany start, bowiem mieszkaniec Chudowa wywalczył
w Rzeszowie dwa srebrne medale, w formule Kick-Light oraz
Pointf ighting. W pierwszej

Grzegorz Sobierajski (drugi z prawej) przywiózł
z Rzeszowa brązowy krążek MP

Godziny otwarcia obiektów MOSiR
Knurów w okresie do 31.08.2015 r.
PŁYWALNIA KRYTA i KASA
Knurów-Szczygłowice, ul. Górnicza 2
- do 31 lipca:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-22.00
w soboty i niedziele w godzinach 10.00-20.00
KASA - SIŁOWNIA, SAUNA, SALKA FITNESS, HALA
SPORTOWA
Knurów-Szczygłowice, ul. Górnicza 2
od 1 do 31 sierpnia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 12.00-20.00
w soboty i niedziele - nieczynna.

Szymon Masarczyk specjalizuje się w biegach
ekstremalnych

Jak w... Indiana Jones
Wielu miłośnikom biegania
samo bieganie już nie wystarcza.
Szukają dodatkowej dawki adrenaliny i znajdują ją w czasie tak
zwanych ekstremalnych startów
biegowych. Ich uczestnikiem
jest od pewnego czasu Szymon
Masarczyk.
– Ostatnio zaliczyłem dwie
takie imprezy – mówi. – Pierwsza
w Złotoryi, gdzie krainę wygasłych wulkanów pokonywałem
już po raz szósty. Pomimo humorystycznego podejścia do biegu i startu w przebraniu, ponad
13-kilometrową trasę udało mi się
pokonać w godzinę i 40 minut,
zajmując tym samym 52. miejsce
na ponad 500 startujących.
Tydzień później wziąłem
udział w kolejnym biegu ekstre-

Foto: prywatne

Trenerzy na medal

PiSk

malnym, tym razem już zdecydowanie bliżej, bo w Zabrzu na hałdach kopalni Sośnica-Makoszowy.
Na uczestników czekała tam nie
tylko wymagająca trasa licząca
ponad 14 kilometrów, ale takie
przeszkody, jak kąpiel w lodowatej
wodzie, 50-metrowa zjeżdżalnia,
przeprawa linowa niczym ta z filmu Indiana Jones, 3-metrowe
ściany i wraki samochodów. Trasę
na której było ponad 50 przeszkód,
udało mi się pokonać w 2 godziny
i 15 minut, co pozwoliło mi zająć
18. miejsce w mojej grupie startowej i 71. na 1110 startujących.
Taki bieg to się nazywa wyzwanie.
Dodajmy, że Szymon Masarczyk reprezentuje KB Endurance
Solidarni Knurów.
PiSk

SIŁOWNIA
czynna od otwarcia KASY do jednej godziny przed
zamknięciem KASY MOSiR Knurów
SAUNA
czynna godzinę po otwarciu KASY do zamknięcia
KASY MOSiR Knurów
HALA SPORTOWA
czynna codziennie po wcześniejszej rezerwacji
i wykupieniu biletu w KASIE MOSiR Knurów
UWAGA!
W sierpniu pływalnia kryta w KnurowieSzczygłowicach będzie NIECZYNNA.
PŁYWALNIA KRYTA „aQuaRelax” i KASA
Knurów, ul. Szpitalna 23
- do 19 lipca - NIECZYNNA
- od 20 lipca do 31 sierpnia
- czynna od godziny 10.00 do 22.00
KOMPLEKS BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
Knurów, Aleja Lipowa 12
- czynny codziennie od godziny 6.00 do 22.00
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Julia na podium
Mistrzostw Śląska

S

14

PiSk

Julia Świstuń (na najwyższym stopniu
podium) kończyła udział w Mistrzostwach
Śląska w doskonałym nastroju

Jamajczycy
z Knurowa

W

wspólnie z koleżankami w
sztafecie 4x50 metrów stylem
dowolnym.
Knurowiankę czeka teraz
krótki okres roztrenowania,
a następnie rozpoczną się
długie i ciężkie treningi na
zgrupowaniu przygotowującym do startu w Letnich
Mistrzostwach Polski. Dodajmy, że mistrzostwa Śląska
odbyły się 11 i 12 czerwca
na gliwickiej 50-metrowej
pływalni „Olimpijczyk”. W
imprezie uczestniczyło ponad
420 zawodników z 43 klubów.

Foto: prywatne

Wtedy jeszcze Jurek Dudek był kadrowiczem, więc chyba
dobrze promowaliśmy Knurów.
Katarzyna Jendryczko nie ukrywa,
że jak tylko czas na to
pozwala, to zakłada
na nogi korki i gra w
piłkę. - Jest to gra rekreacyjna. Czasem gościnKasia Kubik po
nie zagram w jakimś
pierwszym poważnym
turnieju. Raz w roku
sukcesie, a więc
z pucharem za
mój znajomy organizuje
zajęcie II miejsca
turniej ku czci i pamięci
w Ogólnopolskich
przyjaciela, który nagle
Rozgrywkach
zmarł. Spotykamy się
Młodziczek o Puchar
i gramy. Policjanci,
im. Kazimierza
kilku byłych zawodniGórskiego
ków Warty Poznań, kilku
z Lecha. Krótko mówią, świetna
piłkarska zabawa.
Poza tym oglądam mecze
ekstraklasy i serce mam rozdarte, bo od zawsze bliski jest mi
Górnik Zabrze. Teraz doszedł
Lech Poznań. Chodzę oczywiście na mecze na Bułgarską, bo
tradycyjnym turnie da się opisać tej atmosfery.
nieju Deichmann
To tak jak kiedyś w Zabrzu,
Cup 2015 uczestniale jeszcze ze zwiększoną siłą.
czyła reprezentacja Knurowa
Mieszkam blisko stadionu, więc
złożona z zawodników Akanawet nie wypadałoby siedzieć
demii Piłki Nożnej (rocznik
w domu, gdy „Kolejorz” gra...
2004, 2005 i młodsi).
W miarę możliwości Kata- W tym roku turniej odbyrzyna Jendryczko przyjeżdża
wał się w Miasteczku Śląskim,
do Knurowa, by odwiedzić
gdzie wystąpiliśmy dzięki inimamę.
cjatywie rodziców naszych za- Przychodzę wtedy też na
wodników - mówi trener Kaknurowski stadion, gdzie zabiemil Krawczyk. - Graliśmy, jako
rał mnie mój nieżyjący już Tato
Jamajka i zajęliśmy trzecie
i wujek. I łzy mi się w oczach
miejsce. Naszym najlepszym
kręcą, bo pamiętam na meczach
strzelcem w całych rozgrywdużo kibiców, emocje, atmosferę
kach był Tymon Fijołek, który
i dobrze grającą Concordię strzelił 32 bramki.
wspomina pani Katarzyna i
Dodajmy, że zwyciężyło
pyta: Co z tego zostało?
Wybrzeże Kości Słoniowej, a
Można rzec - wspomniedrugie miejsce zajęła Chornia i nadzieja, że dzięki młowacja.
dy m pił karsk im ta lentom,
W fazie finałowej knum.in. takim, jak Kasia Kubik
rowska Jamajka w ćwierćfio Knurowie i Concordii znów
nale pokonała 3:1 Francję
będzie głośno.
(bramki: Kacper Guzera 2,
Piotr Skorupa
Maciek Olesiński), w półfinale

podium Mistrzostw Śląska w
kategorii wiekowej 14, 15, 16-18
lat i open. Nastolatka najlepiej
wypadła w ulubionych konkurencjach, zdobywając dwukrotnie mistrzostwo Śląska na 50
metrów stylem motylkowym
oraz na tym samym dystansie
stylem dowolnym.
Julia startowała również
na 100 metrów stylem dowolnym zajmując drugie miejsce i
przegrywając złoty medal o zaledwie kilka setnych sekundy. Z
kolei na 200 metrów stylem dowolnym zajęła miejsce trzecie.
Najw ięk szą niespodzia nkę
i ogromną radość sprawiło
mistrzostwo Śląska zdobyte

Tymon Fijołek w tegorocznej edycji
turnieju strzelił 32 bramki

Foto: APN

W

ostatniej dekadzie
minionego wieku
mieliśmy swoją
przedstawicielkę w reprezentacji Polski kobiet. Była nią
knurowianka Katarzyna Jendryczko. Obecnie z sukcesów
odniesionych na zielonej murawie cieszy jej imienniczka
z Concordii - Katarzyna Kubik. Nastolat ka w y wa lczyła ostatnio srebrny medal w
Ogólnopolskich Rozgrywkach
Młodziczek o Puchar im. Kazimierza Górskiego. W finale reprezentacja Śląskiego Związku
Piłki Nożnej uległa w rzutach
karnych Dolnośląskiemu ZPN
3:4 (po regulaminowym czasie
gry był bezbramkowy remis).
Piłkarski sukces Kasi Kubik był swego rodzaju pretekstem, by skontaktować się z
Katarzyną Jendryczko i zapytać, co obecnie porabia była
reprezentantka Polski rodem
z Knurowa?
- Co u mnie? Pracuję w
firmie Graal. Mieszkam od 10
lat w Poznaniu, a piłka nożna
jak zawsze jest w moim sercu - mówi pani Katarzyna.
- Nim zostałam Regionalnym
Kierownikiem Sprzedaży, trenowałam grupy dziewczynek i
chłopców uczęszczających do
szkół podstawowych. Obowiązki służbowe zmusiły mnie do
zrezygnowania z tej ogromnej
przyjemności. A stare czasy
wspominam z uśmiechem, ale
i z nutką żalu oraz smutku, że
kiedyś za moich czasów piłka
nożna kobiet nie była tak promowana jak obecnie. Teraz
jest m.in. strona internetowa
„Łączy nas piłka” i nie tylko. A
tam wywiady z zawodniczkami,
filmiki, skróty meczów. Super!
Szkoda, że kiedyś nie było tego
wszystkiego, chociaż z drugiej
strony był „Przegląd Lokalny”,
który zawsze znalazł czas i
miejsce, by napisać kilka słów
o knurowiance grającej w piłkę.

Foto: Kacper Kubik

Kasia Kubik
śladem Katarzyny
Jendryczko?

etki godzin treningu,
tysiące przepłyniętych
kilometrów, wiele trudności i wyrzeczeń, teraz przyszedł czas na zbieranie plonów.
To zdanie może wypowiedzieć
15-letnia mieszkanka Knurowa - Julia Świstuń. Kiedyś
zawodniczka Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice, a
obecnie uczennica Zespołu
Szkół Sportowych w Radlinie
i reprezentantka Klubu Sportowego Górnik Radlin. Tak,
jak wielu sportowców, czekała
na tę chwilę od dłuższego
czasu, ale teraz może stwierdzić, że pokazała na co ją stać,
bowiem 5-krotnie stawała na

przegrała 1:4 z Wybrzeżem
Kości Słoniowej (gol Oliwiera
Famuły), zaś w spotkaniu o
trzecie miejsce zwyciężyła 3:0
Hiszpanię (bramki: Kacper
Guzera, Szymon Soberka, samobójcza).
PiSk

Knurowska Jamajka, czyli zawodnicy Akademii Piłki Nożnej wraz
z rodzicami i trenerami w czasie Deichmann Cup 2015

Foto: APN

Foto: prywatne

Katarzyna Jendryczko (pierwsza z prawej w dolnym
rzędzie) w mieszanej drużynie Lecha Poznań
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Dopingowali reprezentację
Najlepszy zespół organizatorów - Akademii Piłki
Nożnej - zajął czwarte miejsce w II Turnieju
Bud-Expert Cup

Pomiędzy Gwarkami

Foto: prywatne – Marzena Osiewalska

Trampkarze LKS-u Gierałtowice zasiadając na widowni
Stadionu Narodowego w Warszawie przeżyli niezapomniane chwile. Młodzi adepci piłki nożnej, których trenerem
jest Jarosław Stępień, dopingowali „biało-czerwonych”
w meczu z Gruzją.
Dodajmy, że sprawami organizacyjnymi wzorowo zajęła
się Marzena Osiewalska.

Zza biurka

PiSk

Powietrze

Concordia
z licencją

W ubieg ł y m t ygod n iu ,
w siedzibie Śląskiego Związku
Piłk i Nożnej zdecydowano
o przyznaniu Concordii Knurów licencji na występy w IV
lidze.

Piotr Skorupa

Proces licencyjny w przypadku knurowskiego klubu
trwał w tym roku bardzo długo, ale jak podkreśla prezes Andrzej Michalewicz, zakończył
się sukcesem między innymi
dzięki współpracy na linii Klub
– MOSiR i wydatnej pomocy
dyrektora Krzysztofa Stolarka.
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nontowic, a między nimi, czyli
na drugim miejscu rozgrywki
zakończyła Concordia Knurów.
Najlepsza drużyna gospodarzy
z APN Knurów zajęła z kolei
miejsce czwarte.
W spotkaniu finałowym
Concordia uległa zabrzanom
3:8, a w zespole z Knurowa wystąpili: Kasjan Pietrzik, Marcin
Matuszek, Maciej Kieś, Tomasz
Bargiel, Natan Zawadzki, Kacper Seliga, Brandon Zamojski,
Milan Witulski, Maksymilian
Pająk, Dominik Pochmara, Jakub Chrapiec, Mateusz Konic.
W „małym finale” APN
przegrała 2:5 z Gwarkiem Ornontowice występując w składzie: Kamil Soberka, Łukasz
Ciostek, Kornel Karasz, Jakub
Jurczyga, Jan Szczotka, Szymon
Buczak, Oskar Bulanda-Bożek,
Maksymilian Kołodziej.
PiSk

Foto: Małgorzata Wosnitzka

Co takiego jest w piłce,
że warto dla niej się poświęcić?
– tego typu pytania słyszy się
tu i ówdzie. Z reguły w roli pytanych występują ci, którzy rzeczywiście swoje życie podporządkowali futbolowi. I co odpowiadają? Mówią zazwyczaj, że mimo
wielu wyrzeczeń są zadowoleni,
bo robią na co dzień to co lubią
najbardziej, a przy okazji jeszcze
za to im płacą. Innymi słowy,
zawód marzenie.
Kibice twierdzą z kolei,
że to najpiękniejsza dyscyplina,
a jej nieprzewidywalność, zwrot
akcji, piękne bramki i znakomite
robinsonady wywołują u nich
niezapomniane chwile radości,
zachwytu, ale i smutku, bo jak
to w sporcie bywa, gdy jedni
cieszą się ze zwycięstwa, inni
rozpaczają po porażce.
Chyba niewielu z nas patrzy
na sportowców, a w tym przypadku na piłkarzy, jak na zwykłych ludzi. Takich, co po pracy
– treningu – wracają do domu
i muszą mierzyć się z problemami dnia codziennego. Piłkarz

dla wielu to taki gość, który całe
życie ma wakacje. Dwie godziny
treningu, a poza tym podróże,
luksusowy samochód, wygodny
apartament, lukratywny kontrakt. No i żel na włosach oraz
fajne ciuchy. Zapomniałem jeszcze o niezliczonych tatuażach
i pięknych dziewczynach.
Bajka.
W wielu przypadkach rzeczywiście bajka. W wielu innych,
pod tym pięknym opakowaniem
bogatego i uwielbianego przez
tłumy gościa, kryje się szara
rzeczywistość, a bywa, że dramat
i tragedia.
Nie wierzycie? Sięgnijcie
w wolnym czasie po jedną z książek, których nie brakuje na księgarskich półkach, a które ukazują tak zwane kulisy sławy danego
piłkarza, trenera, sportowca.
Ja zmierzyłem się ostatnio
z „Kubą”. Momentami wstrząsającą opowieścią Kuby Błaszczykowskiego, i piórem Małgorzaty
Domagalik, która w odpowiedzi
na przytoczone na wstępie pytanie, usłyszała odpowiedź: –
Powietrze...

Knurowska Akademia Piłki
Nożnej z wielkim rozmachem
zorganizowała w ostatnich
tygodniach turnieje, w których
łącznie wzięły udział 22 zespoły. Na uwagę zasługuje to,
że do organizacji rozgrywek
dla dzieci udało się zaprosić
lokalnych przedsiębiorców,
którzy zadbali m.in. o nagrody
i odpowiednią oprawę rozgrywek. Najpierw na obiektach
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji odbył się Turniej
Auto Serwis Bosch Szymecki Cup dla rocznika 2006
i młodszych, a ostatnio rozegrano drugą edycję Bud-Expert
Cup, w którym zagrali chłopcy
z rocznika 2005 i młodsi. W tej
rywalizacji najlepiej radzili sobie zawodnicy Gwarka Zabrze.
Na trzecim miejscu uplasował
się inny Gwarek – ten z Or-

Uczestnicy siatkarskiego dwumeczu uczniów szkół gimnazjalnych z Pilchowic i Gierałtowic

Dominacja Pilchowic
W Zespole Szkół w Pilchowicach doszło do siatkarskiego
pojedynku pomiędzy reprezentacjami dwóch gmin. Pilchowice podejmowały Gierałtowice
i zdominowały te rozgrywki.
Pod siatką spotkały się reprezentacje szkół gimnazjalnych.
W rywalizacji uczennic Pil-

chowice pokonały Gierałtowice
3:1. Gospodynie zagrały w składzie: Paulina Baluch, Angelika
Wojtysiak, Martyna Musioł,
Marta Pyszny, Marta Garcorz
i Karolina Kozub.
W meczu uczniów gospodarze zw yciężyli 3:0 grając
w sk ładzie: Mikołaj Ogaza,

Rafał Górski, Michał Denel,
Szy mon Brodzińsk i, Karol
Szpandel i Paweł Serwatka.
W pokonanych zespołach
wystąpili: – drużyna żeńska
z Gierałtowic – Paulina Gancarczyk, Weronika Moń, Natalia Zawadzka, Katarzyna
Adamczyk, Karolina Kaletka

i Aleksandra Kostrzak, – drużyna męska z Gierałtowic –
Patryk Grzegorzyca, Kamil
Dziuba, Dawid Gryczyński,
Dawid Zaczek, Adam Korczyna
i Kamil Wuzik.
Organizatorem dwumeczu
była Młodzieżowa Rada Gminy
Pilchowice.
PiSk
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Radości było dużo
O Knurowie, Kościele i najbliższych planach rozmawiamy
z ks. Janem Buchtą, proboszczem knurowskiej parafii p.w. Matki Bożej
Częstochowskiej, który pod koniec lipca odchodzi na emeryturę

Mirella Napolska: – Jest ksiądz proboszczem od 1993 roku. 22 lata to kawał czasu.
Ks. Jan Buchta: – W Knurowie spędziłem nawet więcej czasu. Po raz pierwszy
trafiłem tu w 1973 roku, tuż po święceniach.
Pierwsze trzy lata kapłaństwa przeżyłem
jako wikary w parafii św. Cyryla i Metodego.
– To pewnie jakiś sentyment z tamtego czasu pozostał?
– Jak to się mówi – pierwsza miłość.
Pierwsze doświadczenia duszpasterskie, katechezy. Jak tu wróciłem po 20 latach, to wielu tych, których katechizowałem w szkole
średniej, już dorosło, było na stanowiskach.
– Czy znajomości zawarte w Knurowie w tych pierwszych trzech latach były
jakoś kontynuowane przez ten czas?
– Pewne znajomości – tak. W międzyczasie bywałem w Knurowie. Gdy wróciłem tu po 20 latach, ks. Stachura, u którego pracowałem jako wikariusz, ciągle był
proboszczem.
– Co ksiądz czuł na wieść, że zostanie tu proboszczem? Jakie było pierwsze wrażenie?
– Pracowałem wtedy w sądzie od ponad
sześciu lat i prosiłem biskupa, abym mógł
wrócić od tej pracy za biurkiem do bezpośredniego kontaktu z wiernymi na parafii.
Zapytał, gdzie pracowałem. Odpowiedzia-

łem. „To byłeś wikarym na samych dużych
parafiach. No to dostaniesz coś dużego”.
I w czerwcu, gdy było wręczanie dekretów proboszczowskich, mówi mi – „idziesz
do Knurowa”. Ucieszyłem się, że wracam
na miejsce, które jest mi znane i bliskie.
– Ale parafia była nowa.
– No tak. Jak pracowałem u św. Cyryla
i Metodego, jeszcze jej nie było. Pod koniec
1976 roku zaczęły powstawać tutaj pierwsze bloki, na Jedności Narodowej. Wtedy nie
było zresztą tych wszystkich ulic, były tylko
numery budynków.
– Czyli w latach siedemdziesiątych
nie tylko nie było parafii, ale nie było nawet potrzeby, aby ją stworzyć?
– Potrzeba była, bo parafia św. Cyryla
i Metodego była wtedy bardzo duża, liczyła 28 tysięcy wiernych. Ale były też trudności – władze nie chciały się zgodzić. I tak
się to ciągnęło do 1979 roku, kiedy przyszło pozwolenie. A w 1980 zaczęła się budowa kościoła.
– Gdy został ksiądz proboszczem,
kościół stał, ale było jeszcze wiele do zrobienia.
– Oczywiście. Kiedy tu przyszedłem
w 1993 roku, zobaczyłem ogromną rzeszę
ludzi. Wtedy parafia była większa niż dziś,
liczyła blisko 25 tysięcy. To były nowe bloki, zasiedlane głównie młodymi rodzinami, więc było mnóstwo dzieci, często po 3, 4,
a nawet 5 w rodzinie. Dziś tak liczne rodziny są wyjątkiem, wtedy to było powszechne.
Było sporo katechez. Pamiętam, że szkole nr
9 do I Komunii szło dziewięć II klas.

– Być może Kościół nie zawsze potrafił od razu przyznać się do czegoś. Zbyt
długo pewne sprawy były ukrywane.
– A jeśli w rodzinie zdarzyło się molestowanie, czy od razu jest to takie łatwe do rozeznania? To trwa, nawet w tak
małym środowisku jak rodzina. Myśmy
na to wszystko nie byli do końca przygotowani, wszyscy, i jako społeczeństwo,
i jako indywidualne osoby. Komu by przyszło na myśl, że mogły się dokonywać takie rzeczy? To się nie mieści w normalnym
myśleniu. Ojciec wobec dziecka? Podobnie w Kościele. No jak to – ksiądz? Zaczynaliśmy tę rzeczywistość dopiero poznawać. Ona do nas docierała coraz mocniej,
coraz ostrzej. Że jednak trzeba coś z tym
wszystkim zrobić. To nie jest tak, że Kościół
chciał to zamieść pod dywan. Trzeba się było
do tego przygotować.
– I dojrzeć.
– Na pewno. Są takie rzeczy, zdarzają
się, jest to margines, ale jest. I trzeba jakoś
temu zaradzić, żeby to nie miało miejsca.
Ale powiedzmy, że to tendencja ogólnoświatowa, która mocno rozchwiała postawy moralne ludzi. Przełomem był 1968 rok. Młode
pokolenie, które wtedy powiedziało starym
zasadom „nie”, chce zbudować nowe społeczeństwo, ale do końca nie chce powiedzieć,
na jakich zasadach to będziemy robić. Ówczesny bunt skutkuje do dziś. Oni są w tej
chwili u władzy, a to, co się dzieje w Europie nie jest zachwycające. Relacje rodzinne są też często nie takie, jak powinny być.
Często na zewnątrz jest cacy. Ale co jest
tam w środku? Bywa różnie. To też wpływa
na pogubienie młodych ludzi.
– Co duszpasterz może zrobić w tych
niełatwych czasach, żeby przyciągnąć
młodzież?
– Jedno – głosić Chrystusa.
– Chodzi o dobre kazania, czy…
– …o życie codzienne. Głosić Chrystusa na różne sposoby. I słowem, i czynem.
Bo to jest jedyny sposób. Nic innego się nie
da zrobić. Są pokusy o takie marketingowe
działania, żeby zrobić coś ekstra, jakiś mały
fajerwerk. Ale to jest dobre na krótką metę.
Generalnie jednak trzeba systematycznie
głosić to, co powinno się stać fundamentem
naszego życia. Z drugiej strony ten człowiek
musi się otworzyć na to, chcieć, szukać. Jedno jest istotne – żeby się nie zniechęcać. Musimy pamiętać jako duszpasterze, że to nie
jest nasze poletko. Jesteśmy tylko robotnikami winnicy Pańskiej i tak jak św. Paweł
mówi, ja sieję, ktoś inny podlewa, a Pan daje
wzrost. I to jest to.
– Czy ksiądz miał momenty bliskie
zniechęceniu?

Religijność jest
dziś przeżywana
bardziej osobiście,
uświadomiona.
– Powiem szczerze – nigdy. Nie miałem
w kapłaństwie takich sytuacji, które by mnie
kompletnie zniechęcały. Nie pojawiła się
myśl ucieczki, zostawienia tego wszystkiego.
– Żadne „nie dam rady”?
– Nie. Nigdy mnie taka pokusa nie nawiedziła. I za to jestem Panu Bogu wdzięczny. Miałem po drodze dobrych proboszczów,
dobrych księży współpracowników i spotkałem takich kapłanów, którzy mi ogromnie

Nigdy nie pojawiła
się myśl ucieczki,
zostawienia tego
wszystkiego.
zrobić, natomiast musicie mi powiedzieć,
jak to robić. Kiedy przyszedłem, kościół był
w stanie surowym.
– To wymagało i pracy, i środków.
– Ze środkami nie było problemów,
bo parafianie, gdy widzieli, że coś się dzieje, nie żałowali grosza. To była bardzo dobra współpraca. Doświadczeni ludzie podpowiadali mi rozwiązania, wskazywali
fachowców.
– Ale przy gospodarowaniu pojawiają się też kontrowersje, głosy niezadowolonych. Choćby niedawno, w sprawie organów. Jak sobie ksiądz z radził
z czymś takim?
– Generalnie nie było jakichś frontów
„przeciw”. Jak się do czegoś przymierzałem,
chodząc po kolędzie pytałem się ludzi, rozmawiałem. Mówili, „niech ksiądz zacznie,
damy radę”. Zdarzały się jakieś pojedyncze przypadki, gdy ktoś przyszedł z jakimiś
zastrzeżeniami. Przykra sprawa z organami, która się wydarzyła niedawno, wynikła
stąd, że organista niepotrzebnie uniósł się
ambicją, zapomniał chyba, kto tu jest gospodarzem. Nie miałem zamiaru go zwalniać, absolutnie, ale wobec tego jak on się
zachowywał, nie było sensu kontynuować
tę współpracę.
– Co przyniosło księdzu największą
satysfakcję?
– Radości było dużo. Pierwszą z nich
było to, że bardzo szybko udało się wprowadzić strój liturgiczny do I Komunii Świętej. Rodzice to bardzo szybko przyjęli, chętnie, bez protestów. Wcześniej patrzyłem jak
to wyglądało – dziewczynki jak młode panie, wszystko takie wystawne. Widziałem,
że to nie może iść w tym kierunku. Dlatego zaproponowałem rodzicom proste stroje.
Nie ma wtedy różnic między dziećmi, nikt
się nie czuje pokrzywdzony i dzieci się koncentrują na tym, co istotne. Radością była
też peregrynacja Matki Bożej Częstochowskiej, w końcu lat 90. Na mszy było chyba
z 4000 osób. Mocne przeżycie. Poświęcenie
dzwonów – pierwsza inwestycja w kościele.
To też było radosne, bo wcześniej ten kościół był, ale taki jakby głuchy. Inna radość
jest taka, że w ciągu 30 lat istnienia parafii
mieliśmy aż 17 prymicji.
– A co księdzu sprawiło najwięcej
trudności?
– Szczególnych trudności nie było, ale
muszę przyznać, że jak przejąłem cmen-
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tarz parafialny, to na początku było niewiele zrozumienia dla faktu, że ten cmentarz jednak trzeba wspólnie utrzymywać.
Opłacenie pracowników, wywóz śmieci, utrzymanie ładu – to kosztuje. Stąd
konieczne są opłaty za miejsce, tak jak
na cmentarzu komunalnym. Początkowo sporo ludzi nie chciało tego uznać. Ale
to były sprawy przejściowe. Żadnych wielkich trudności nie było.
– Czego ksiądz nie zdążył zrobić?
– Oj, sporo tego. Gdy chodzi o wystrój
wnętrza samego kościoła, został zrealizowany. Ale jeszcze jest kaplica Miłosierdzia
Bożego, kaplica nabożeństw dziennych,
witraże. Kaplica pogrzebowa też wymagałaby estetyczniejszego rozwiązania.
Po 20 latach sosnowe ławki nadają się już
do wymiany. Następcy nie będzie brakowało pracy. Na takim dużym obiekcie, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, na okrągło jest robota.
– Jakie rady ksiądz ma dla swojego następcy?
– Nie mam żadnych.
– Niech robi co chce i jak chce?
– Nie chcę w żaden sposób go ustawiać.
Musi sam rozeznać sprawę. Jak będzie pytał, to mu odpowiem. Ale żeby mu coś narzucać samemu z siebie, to nie. To były
moje plany, moje wizje. On może mieć
swoje. Tu już musi zostać wolne pole dla
jego inicjatywy. Jedno, co mu powiedziałem, to jest to, że musi się zająć tą działką,
którą mamy przy probostwie. Starałem się
o te działkę pod budowę domu parafialnego. Byłaby tam biblioteka, poradnia życia, klub AA itd. Ponad 7 lat temu dostaliśmy działkę od miasta za symboliczną
złotówkę. Do 10 lat ta musi zostać zagospodarowana. W przeciwnym razie miasto ma prawo do przejęcia jej z powrotem.
Szkoda by było, bo dom parafialny to ważny cel. Mógłby być miejscem wielu inicjatyw
kulturalnych czy społecznych.
– A jakie ksiądz ma plany?
– Jakie można mieć za plany na emeryturze? Jest się na wiecznym urlopie, ale
wszysscy mówią, że jest na nim mało czasu. Od 30 lat jestem sędzią w sądzie kościelnym. Ta działka może być odtąd przeze
mnie jeszcze intensywniej zagospodarowana. Poza tym, sądzę, że nie będę bezczynny.
Jest wiele parafii, które czekają na wsparcie,
parafii jednoosobowych, gdzie proboszczowie są sami, potrzebują zastępstwa.
– Gdzie ksiądz będzie mieszkał?
– W rodzinnej miejscowości, Chełmie
Śląskim.
– Wraca ksiądz do korzeni.
– Tak. Są niedaleko, bo 55 km stąd.
– Ale będzie ksiądz wpadał czasami
do Knurowa?
– Na pewno. Przecież jak się taki kawał życia tu zostawiło, nie da się tego zupełnie wykreślić, zapomnieć, że tu byłem. Jest
tu wiele rodzin, miejsc, które przyciągają.
I z którymi będę chciał utrzymać kontakt.
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Kiedyś społeczności
były jasno
ukształtowane
i wzajemnie się
wspierały, dziś jest
sporo obojętności.

– Miał ksiądz jakieś wyobrażenie
o proboszczowaniu. Jak ono wypadło
w zderzeniu z rzeczywistością?
– Zbierałem wcześniej doświadczenia
jako wikariusz. Po Knurowie to były Piekary Śląskie, Jastrzębie Zdrój, Katowice Józefów, Brynów. Człowiek patrzył, jak proboszczowie radzili sobie w różnych sytuacjach,
jak organizowali sobie to życie. Stara zasada
mówi, że w pierwszym roku nie wprowadza
się żadnych radykalnych zmian, tylko trzeba
przypatrzeć się, jak życie w tej parafii wygląda. Parafia była żywa, wiele ludzi przychodziło na msze do kościoła w tygodniu. Niemniej pewne rzeczy udało się zrealizować,
żeby ją jeszcze bardziej obudzić. Powstały różne grupy, wspólnoty. W tej chwili jest
ich sporo, wszystkie tętnią życiem i to wnosi świeży powiew do całej parafii. Odnowa
w duchu, oaza, domowy kościół, żywy różaniec. Przychodzą ludzie z różnymi propozycjami, szukają.
– To cenne w czasach, kiedy tyle
mówi się o odchodzeniu ludzi od Kościoła.
– Bez wątpienia jest to czas trudny,
bo zewnętrzne otoczenie nie jest tak przychylne jak kiedyś. Nawet środowisko codziennego życia – kiedyś społeczności były
jasno ukształtowane i wzajemnie się wspierały, dziś jest sporo obojętności, a wiele więzi
społecznych, choćby sąsiedzkich, pękło. Ludzie uciekają w prywatność. A do tego pewna propaganda, ciągle próby ośmieszania,
podważania autorytetu Kościoła powodują u młodych ludzi różne zachwiania. Młody człowiek nie zawsze jest na to wszystko
przygotowany, czasem nie umie sobie z tym
poradzić. Niektórzy się gubią. Ale, z drugiej
strony, u tych ludzi, którzy są zaangażowani w Kościele, wzrasta świadomość religijna, poczucie większej odpowiedzialności.
Choćby taki fakt – kiedyś, gdy więcej ludzi
przychodziło do kościoła, osób przystępujących do komunii była garstka. Dziś aż 60‒70
procent tych, którzy przychodzą, co niedzielę
przystępuje do komunii świętej. To pokazuje pewną zmianę, która się dokonuje – religijność jest dziś przeżywana bardziej osobiście, uświadomiona.
– Nie tradycja, ale wybór.
– Właśnie. To pewien wysiłek, który trzeba podjąć, ale on owocuje i to widać. Bo większość ludzi jest wewnętrznie
dobra, tylko różne prądy i opinie powodują, że zaczynają się w tym wszystkim gubić. Niemniej jednak media przesadnie nagłaśniają bolesne sprawy Kościoła. Choćby
sprawy nadużyć seksualnych, popełnianych
przez duchowieństwo. Nie chcę tego usprawiedliwiać, broń Boże, to się nie powinno w ogóle zdarzyć. Ale jeśli się na to popatrzy w wymiarze procentowym, to przecież
są środowiska, gdzie nadużycia seksualne
są o wiele częstsze i o tym się milczy.
– Ależ nie milczy się. Jakiś czas temu
było głośno o dyrygencie poznańskiego chóru, ostatnio mówi się o pewnym
trenerze.
– Ale proporcje są tutaj wyraźnie zachwiane.
– Być może wynika to stąd, że Kościół jest instytucją, od której wymaga
się więcej.
– Nic dziwnego, że od nas oczekuje się
dużo, że się wymaga – jak najbardziej. Ale
jeśli kogoś się tylko stale bije, wyciągając
sprawy z przeszłości, przypominając po latach ciągle to samo, to się zastanawiamy, jakim celu się to dzieje, czy to ma służyć poprawie, czy nieustannej dyskredytacji.

pomogli w życiu duchowym. To była bardzo cenna przyjaźń ze starszymi ode mnie
kapłanami, którzy potrafili w bardzo bliski, przystępny, nienachalny sposób pokazywać, co jest istotne w kapłaństwie. Przyjaźń
z Chrystusem, modlitwa. Bo w życiu młodego księdza jest pokusa, by rzucić się w wir
aktywności. Często to się dzieje kosztem
modlitwy, duchowości. Działanie, na nic nie
ma czasu, a potem przychodzi zmęczenie.
I pustka. Miałem szczęście, że mnie to ominęło. Były momenty trudne. Nie omijały
mnie trudności w sensie pracy, czasami były
sytuacje, kiedy podejmowało się inicjatywy,
coś się chciało robić, a człowiek spotykał się
z odmową czy z małym odzewem.
– No właśnie, proboszczowanie to nie
tylko duszpasterstwo, ale też przyziemne sprawy związane z zarządzaniem
tym wszystkim. Jak w tym się ksiądz odnalazł?
– Musiałem się wszystkiego uczyć. Jak
były trudne sprawy, szukałem pomocy u innych. Zanim się podejmowało inicjatywę,
radziłem się, szukałem. Zawsze mówię –
ja się na tym nie znam, mam ideę, chcę coś
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