www.przegladlokalny.eu

Przegląd Lokalny Nr 33 (1222) 18 sierpnia 2016 roku

1

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Wilcza. Piknik Ogórkowy

Jadą wozy ogórkowe...
Choć na pikniku rządził ogórek, niekwestionowanymi bohaterkami imprezy
były panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Gospodynie nie tylko smacznie
gotowały, ale przede wszystkim sprawiły, że każdy, kto w niedzielę odwiedził
Wilczę, czuł się jak w domu!

D

ania z ogórków zaskak iwał y
gości pikniku. Gospodynie z
KGW Żernica w yczarowały ogórkowego utopka, a z KGW Wilcza
stworzyły ogórkowe wozy...
– Była również zupa ogórkowa

Przyszowice

i wiele jej odmian, do tego chlyb
z fetom, ogórki na słodko, kwaśno
i ostro – wylicza Tadeusz Puchałka,
uczestnik pikniku. – Na koniec panie
częstowały śląskim kołoczem z syrem,
makiem i jabłkami. Rosły oponki

Złote obrączki Ptaszki w klatce
O
P
/g/

Knurów

Przez okno
J

eszcze jeden dowód na to, że okazja
czyni złodzieja. W niedzielę około

olicja zatrzymała dwóch bytomian, którzy 12 sierpnia skradli
z otwartego domu przy ul. Piontka
dwie wiertarki o łącznej wartości 2,5
tys. zł. Miejmy nadzieję, że właściciele
domu i elektronarzędzi wyciągnęli z tej
historii lekcję.
/g/

15.00 ktoś dostał się przez otwarte
okno do lokalu przy ul. Sobieskiego i
skradł elektronarzędzia warte 2 tys. zł.
Sprawą zajmuje się Komisariat Policji
w Knurowie.
/g/

Knurów, Gliwice

Gliwiccy wędkarze świętują
na Moczurach
Gliwickie Koło nr 13 Koło Polskiego Związku
Wędkarskiego nr 13 obchodzi 70-lecie. Wędkarze
postanowili świętować jubileusz na terenie
Rybaczówki Koła nr 28 w Knurowie

U

roczystości przy stawie Moczury odbędą się 21 sierpnia.
Z okazji rocznicy zostaną
zorganizowane zawody spławikowe.
Rozpoczną się wcześnie, o godz. 7
rano, zakończenie w samo południe.
O godz. 13.00 nastąpi oficjalne
o g ł o s z e n i e w y n i k ów z aw o d ów,
2

Jb, foto: Andrzej T. Knapik

wręczenie pucharów, dyplomów i
meda li. Zostaną ta k że w ręczone
o d z n a c z e n i a z o k a z ji r o c z n i c y
koła.
Honorowym patronem jubileuszu
gliwickich wędkarzy jest starosta Waldemar Dombek.
/sisp, bw/

Ks. Jan Mrukowski (z prawej) został powitany przez
ks. dziekana Grzegorza Kusze

Wilcza

Ksiądz Jan
za księdza Bogdana

W niedzielę wilczańska parafia pw. św. Mikołaja
przywitała nowego proboszcza - następcę księdza
Bogdana Redera, który został posłany do parafii
Matki Bożej Królowej Pokoju w Olzie

K

siądz Jan Mrukowski urodził się
27 maja 1966 roku w Mysłowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 16
maja 1992 roku. Zanim przyszedł do
Wilczy był wikariuszem w parafii pw.

śladem naszych publikacji
Zwierzęta niczyje

Gierałtowice

brączki i pierścionki wartości
5 tys. zł padły łupem złodzieja,
który jakiś czas temu włamał się do
domu przy ul. Powstańców Śląskich.
Dopiero w ubiegłą niedzielę właścicielka zauważyła i zgłosiła policji brak
błyskotek.

paniom i panom, ale jak tu sobie
odmówić takich pyszności! Dobrze,
że piknik tylko raz w roku, a waga
została w domu!
Niedzielny piknik był organizowany po raz piętnasty. Tradycyjnie
rozegrano konkurs na najsmaczniejsze danie z ogórka.
– W tym roku jury nie zdecydowało się na przyznanie głównej
nagrody. Z tej prostej przyczyny, że
wszystkie dania były naj! – mówią
organizatorzy.
Po z ask a k ując y m werdykcie,
g łów n ą n a g ro d ę w y lo s ow a no...
Szczęście uśmiechnęło się do pani
Kornelii Russin z Leboszowic.
Gdy zakończyła się ogórkowa
uczta, Bernadeta Kowalska z przyjaciółmi zaprosiła piknikowych gości
na biesiadę w śląskim stylu. Tańcom
i śmiechom nie było końca!
Imprez ę zorga ni zowa l i R ada
Sołecka z Wilczy, Koło Gospodyń
Wiejskich w Wilczy oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Pilchowicach.

W związku z artykułem zamieszczonym 4 sierpnia pt. „Zwierzęta
niczyje” chciałam dodać kilka istotnych faktów.
Mianowicie od wielu lat jestem
sąsiadką Pana Michała (...). W myśl
zasady „jeśli jesteś dobry dla zwierząt, to jesteś dobrym człowiekiem”
– takim jest Pan Michał. Człowiek
o wielkim sercu i dobrej duszy. Swoje
psy kocha jak nikogo na świecie,
mimo iż były trochę zaniedbane. Nie
wynikało to jednak z jego okrucieństwa – jedynie ze stanu jego zdrowia,
które sprawiało, że nie potrafił się
nimi należycie zająć. Wiem, że decyzja o ich oddaniu musiała być dla
niego jedną z najcięższych w życiu.
Jednak fakt, że zdecydował się przedłożyć ich lepsze życie i zdrowie nad
swoje przywiązanie świadczy tylko
o miłości do nich.
Ale nie o tym chcę pisać. Większość
artykułu jest poświęcona pieskom, a ja
chciałabym zwrócić uwagę na samego
Pana Michała i nieudolność naszego
systemu pomocy. Około 1,5‒2 lat
w jego budynku remontowano kominy
czy też wentylację (nie jestem pewna).
Gdy po próbach wejścia i kontroli
przewodów pracownicy administracji
w końcu dostali się do mieszkania
zastali – delikatnie mówiąc – ogólny
nieład i nieporządek. Pan Michał
dostał nakaz wysprzątania mieszkania pod groźbą kar oraz koniecznie
musiał zaszczepić psy i przedstawić
dowód [szczepienia] Straży Miejskiej.
Mieszkanie wysprzątał bez niczyjej
pomocy. Sama byłam świadkiem jak
„kursował” do pobliskiego sklepu po
środki czystości. Od nikogo nie chciał
przyjąć pomocy. Administracja była,

Straż Miejska też – skoro nic się nie
działo, to wychodzę z założenia, że
mieszkanie przeszło inspekcję.
Po całym zajściu Pan Michał został pozostawiony sobie sam. I moje
pytanie brzmi: czy już wtedy nie
należało zgłosić np. do MOPS-u lub
stosownych instytucji, że Pan Michał
nie radzi sobie z porządkiem w mieszkaniu ze względu na stan zdrowia i że
potrzebuje wykwalifikowanej pomocy? Przecież istnieje w Knurowie coś
takiego jak PCK.
Dlatego zwracam się z prośbą.
Jak mówi stare przysłowie: „starych
drzew się nie przesadza”. Zmiana

Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach. Księdza Jana przywitał ks.
dziekan Grzegorz Kusze oraz mieszkańcy Wilczy.
Jb, Foto: Tadeusz Puchałka

mieszkania na niższe piętro to pomoc
doraźna. Tu potrzebna jest pomoc
instytucji do tego powołanych, które
nieraz pomagają osobom, które mniej
tego potrzebują. A uważam, że jeśli
raz w tygodniu przyszłaby siostra
PCK choć na 1 godzinę, to problem by
się nie powtórzył.
Alkohol, w którym „topił smutki” to sprawa indywidualna. Nikt
z sąsiadów nie ma na to wpływu,
a koledzy do kieliszka znajdą się
i w nowym mieszkaniu. Pan Michał
miał problemy z taką podstawą jak
zrobienie zakupów czy wybranie się
do lekarza (nie wspomnę o praniu czy
gotowaniu), a – niestety – mimo tak
malowniczego opisu na rodzinę liczyć
nie mógł (...).
Zatroskana Sąsiadka

reklama
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Knurów. Tragedia w czterech ścianach

Nie żyje 58-latka
ugodzona nożem

- Może to był nieszczęśliwy wypadek? - zastanawiają się
sąsiedzi. Trudno im uwierzyć w rodzinną tragedię, jaka
wydarzyła się w mieszkaniu przy ul. Lotników. - Ona o niego
dbała, więc po co miałby ją zabijać?

G

dlatego tuż po zatrzymaniu nie udało nam
się go przesłuchać, a jedynie rozpytać w
charakterze świadka.
Czynności prokuratorskie trwały w
mieszkaniu przez kilka godzin i zakończyły
się wieczorem. Ze wstępnych ustaleń wynika,
że około godz. 9.00 w mieszkaniu pary doszło
do sprzeczki. Czy jej finałem było ugodzenie
58-latki nożem?
W bloku przy ul. Lotników niedowierzanie.
- Widziałem go wczoraj. Ledwo łaził po
schodach - słyszymy od sąsiada. - Był alkoholikiem, a ona go ratowała. Żywotna babka,
zaopatrywała go we wszystkie środki do życia.
Nie kupowała mu wódki, wynosiła tylko butelki. Potężna była, pchnęłaby go i po sprawie. On
rzadko trzeźwiał. Lata to trwało i teraz miałby
ją zamordować?
Foto: JRG Knurów

dyby nie widok zapieczętowanych
drzwi, niektórym sąsiadom przez
myśl by nie przeszło, że w ich klatce
doszło do zabójstwa. Na wracających z długiego weekendu ta wiadomość spadła niczym
grom z jasnego nieba.
- To był szok. Przyjeżdżamy, a tu karawan
stoi - opowiadają.
Kilka godzin wcześniej (około 15.00)
rozległo się pukanie do drzwi. To 61-latek
przyszedł powiadomić sąsiadkę o śmierci
żony. Kiedy kobieta przekonała się, że sąsiad
mówi prawdę, natychmiast wezwała policję.
Mundurowi znaleźli w mieszkaniu ciało
58-letniej kobiety.
- Zmarła od ugodzenia nożem - informuje asp. szt. Katarzyna Wosik z Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach. - W mieszkaniu przebywał mąż ofiary. Był nietrzeźwy,

Awantury? Niektórzy z ręką na sercu
gotowi są świadczyć, że do takich tu nie
dochodziło.
- Sprzeczać się, sprzeczali, bo było słychać.
Nikt nie reagował, bo to nie pasuje komuś
wchodzić w rodzinę. Zresztą kłótnie zdarzają
się w każdym małżeństwie - dodają inni.
61-latek nawet po alkoholu był dla sąsiadów kulturalny i miły.
- Powiedział „dzień dobry”, przesunął się
na schodach, przepuścił. Ona też była bardzo
kulturalna i pracowita. Na nic się nie skarżyła.
Dbała o męża, więc po co miałby ją zabijać? to pytanie wraca w rozmowie jak bumerang.
Prokurator zdecyduje, czy konieczna
będzie wizja lokalna z udziałem męża ofiary.
Sprawcy zabójstwa grozi kara od 12 do 25
lat więzienia, a nawet dożywocie.
Jar

Knurów. Działkowcy coraz bardziej nerwowi...

Kto podpala altany?
Odpowiedzi na to pytanie wciąż szuka policja.
Być może pomogą jej w tym informacje
od działkowiczów. Ci zaś, w obawie przed
kolejnymi podpaleniami, ubezpieczają swoje altany
i zastanawiają się, czyja następna pójdzie z dymem

R

odzinne Ogrody Działkowe
im. ks. Dzierżona są dla emerytów i ich rodzin ucieczką
od miejskiego zgiełku, miejscem
rela k su i sposobem na a k t y w ne
spędzenie jesieni życia. Niestety,
kilka miesięcy temu ktoś zburzył tę
sielankę, podpalając pierwsze altany,
a potem kolejne.
Dowódca Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie, mł. bryg.
Andrzej Bąk, zwraca uwagę na fakt,
że pożary w ybuchały w nocy lub
nad ranem, nierzadko w krótkich
odstępach czasu, w odległości 80-100
metrów od siebie. Przypadek?
- Przypuszczalnie są to podpalenia
- dodaje.
Kiedy płonęły opuszczone budynki niedaleko cmentarza, działkowcy myśleli, że to szczeniack i
wybryk. Zmienili zdanie pod koniec
maja, gdy ogień strawił pierwsze

altany w ich ogrodach.
- Na wszystkich padł blady strach
- słyszymy od jednego z działkowców, który, co zrozumiałe, prosi o
anonimowość. - Każdy zastanawia
się, czyja altana będzie następna.
Wcześniej zdarzały się tu kradzieże,
ale to jeszcze byliśmy gotowi przeboleć. Kiedy doszczętnie palą się altany
z wyposażeniem, można się tylko
załamać. Z czego ci emeryci mają to
wszystko teraz odbudować?
W ROD. im. ks. Dzierżona spłonęło w sumie 5 altan - ostatnie dwie
24 lipca.
- Żal mi wszystkich pogorzelców,
bo wiem, ile pracy i pieniążków włożyli
w swoje działki - mówi starsza pani
napotkana przy bramie do jednego z
ogrodów.
- Niedługo mamy dożynki. Zamiast się z tego cieszyć, każdy chodzi
struty, każdy myśli. Koleżanka mnie

namawia, żeby ubezpieczyć altanę.
Chyba tak zrobię. Licho przecież
nie śpi.
Z tą decyzją nie zwlekał inny
nasz rozmówca. Ubezpieczył działkę na 30 tys. zł. Roczna sk ładka
ubezpieczenia kosztuje go 115 zł.
Mężczyzna liczy, że w końcu uda się
złapać podpalacza i przykładnie go
ukarać. Być może pomocne okażą
się w tym informacje, które ostatnio
działkowicze przekazali organom
ścigania...
W międzyczasie w ROD pojawiła
się inicjatywa, by wspomóc pogorzelców w odbudowie ich altan. Pierwsze
efekty zbiórki przywracają wiarę w
człowieka i potwierdzają, że ogrody
im. ks. Dzierżona są rodzinne nie
tylko z nazwy.
/pg/

reklama

Foto: JRG Knurów

Wiele wskazuje na to, że ktoś wyjątkowo
perfidny niszczy dorobek działkowców...
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Knurów, Pilchowice. Krótki przegląd wakacyjnych robót

Foto: Justyna Bajko

Remontują, aż miło!

Gdy jedni odpoczywają, inni - ciężko pracują.
Wakacje to dobry czas na przeprowadzenie
niezbędnych remontów. Ruch na drodze jest mniejszy,
a i pogoda sprzyja przebudowom. Sprawdziliśmy,
gdzie w naszych okolicach toczą się prace

Foto: Justyna Bajko
Foto: Justyna Bajko
Foto: Bogusław Wilk

rozłożone w czasie, ale są też inne, także ważne, którym
warto poświęcić kilka słów. Co też czynimy...
oprac. jb, bw

Trwa rekonstrukcja skweru
pomiędzy ulicą Klasztorną
i ulicą 1 Maja. Pier wsze
e f e k t y pr ac c ie s z ą oko
knurowian.
- Chodnik już zaczęli robić
i powoli wyłania się też
skate park – mówi pani Marianna. - Często spacerują
tutaj z psem i cieszę się,
że ten teren w końcu będzie wykorzystany. Znajdą
się miejsc a do ć wic zeń
dla młodych i ławki dla
starszych.
Kolejne kroki to m.in. budowa placu sportowego do
ćwiczeń oraz parkowych
ścieżek. Remontem zajmuje się firma Rest Adam
Marquardt. Za przebudowę
miasto zapłaci 942 180 zł.
Prace potrwają trzy miesiące.

Ulica Stokrotki to niedługi
trakt, łączący ulicę Wolności z Jęczmienną. Zmiany będą zauważalne na
pierwszy rzut oka. Przede
wszystkim zostanie wymi e ni o na nawi e r zc hnia
drogi, na co z utęsknieniem czekają mieszkańcy.
W planach jest również
remont chodników i ścieżki
rowerowej oraz wykonanie
zjazdów do posesji. Wyremontowaną ulicę oświetlą
nowe lampy. Wykonawcą
p r ze b u d ow y j e s t f ir ma
ZISCO z Pawłowic. Koszt
– 1 590 513 zł. Według
optymistycznego scenariusza prace zakończą się
jesienią.

Na ul. Niepodległości, tuż za wiaduktem powstaje Sala Królestwa Świadków Jehowy.
Budowa trwa już od kilku tygodni i powoli wyłaniają się fundamenty zboru. Na finalny efekt
prac przyjdzie nam pewnie poczekać jeszcze kilka tygodni.

Foto: Bogusław Wilk

B

udowa żłobka, modernizacja stadionu przy ul.
Dworcowej, przebudowa ulic Wolności i Paderewskiego – tym „sztandarowym” inwestycjom
wielokrotnie poświęcaliśmy łamy. To duże zadania,

Książenicka w remoncie. Chciałoby się rzec: nareszcie! Zdeformowana przez szkody
górnicze droga potrzebowała pilnej naprawy. I to się właśnie dzieje. Na razie drogowcy
– na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych - położyli równy asfaltowy dywanik na 240
metrach, począwszy od skrzyżowania z al. Piastów. Teraz ekipy remontowe, z nadania
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przeniosły się na najbardziej zdemolowany fragment,
za ostatnimi posesjami. – Mam zapewnienia JSW, że prace, za które ona odpowiada,
wykonane zostaną do końca sierpnia – informuje starosta gliwicki Waldemar Dombek.

reklama

Ulica Dolna Wieś, administrowana przez Powiat
Gliwicki, łączy Wilczę z Pilc h owi c ami. W ze s zł y m
roku wyremontowano jej
znaczną część, w t ym
– prace są finalizowane.
W ramach II etapu robót
trwa przebudowa odcinka
od skrzyżowania z DK 78.
Prace polegają na wzmocnieniu konstrukcji drogi,
poszerzeniu jej do szerokości 5,50 m, odtworzeniu przydrożnych rowów
i przebudowie chodnika.
Remontem zajmuje się
firma Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic, a koszt
przebudowy to dokładnie
1 857 299,27 zł. Prace
ruszył y w maju, zakończenie planowane jest na
końcówkę sierpnia.

Co nas jeszcze czeka?

Gmina Knurów rozstrzygnęła przetargi na dokumentacje projektowo-kosztorysowe kilku ważnych traktów. Za 36 654 zł
powstanie projekt przebudowy ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza. Ponad 83 tys. zł będzie kosztować stworzenie dokumentacji przebudowy ul. Dywizji Kościuszkowskiej i ul. Piłsudczyków. W planach jest też projekt przebudowy ul. Łokietka
(za 47 847 zł) i budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I (za 25 215 zł).
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Knurów. Obradowała Rada Miasta

Wespół w zespół na 1 Maja
Miasto zgodziło się współuczestniczyć z Powiatem
Gliwickim w rozbudowie ul. 1 Maja. Gotowe jest
wesprzeć powiat kwotą sięgającą 1,163 mln zł

W

Foto: Bogusław Wilk

lipcu starosta gliwicki wystąpił do prezydenta Knurowa z propozycją przystąpienia Gminy Knurów do wspólnej realizacji zadania pod nazwą: „Rozbudowa
drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja
w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona”. Odbywać by to
się miało w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016‒2019” (następcy tzw. schetynówek). Szacunkowa
wartość planowanych robót wynosi
4,65 mln zł, co przekracza możliwości
finansowe powiatu.
– Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach przebiegających przez
teren naszego miasta, uznano inicja-

tywę Powiatu Gliwickiego za słuszną
– czytamy w projekcie uchwały, która
trafiła pod głosowanie Rady Miasta.
W minioną środę podczas sesji
Rady Miasta knurowscy rajcy zgodzili
się z taką argumentacją. Zdecydowali,
że udział Knurowa w tej inwestycji
sięgnie 25,01 proc. ostatecznych kosztów, ale zastrzegli, że nie może to być
więcej niż 1,163 mln zł.
Pod głosowanie traf iło k ilka
uchwał wprowadzających korekty
w planie finansowym miasta.

Lepszy zjazd z ul. 1 Maja na ulice Mieszka I i Dąbrowskiego to najważniejsze oczekiwania kierowców
związane z przebudową drogi

Knurów

Kino z lepszym głosem

foto-migawka

Na 415 tys. zł szacowane są koszty
zaprojektowania i wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku magistratu przy ul. Ogana. Radni
podjęli decyzję o ujęciu takiej kwoty
w tegorocznym budżecie.
Rada Miasta zdecydowała, by
przeznaczyć 100 tys. zł na realizację
Programu Wieloletniego (2015‒2020)
Senior-Wigor. Decyzja ma związek ze
staraniami Ośrodka Wsparcia o niwelowanie barier architektonicznych.
50 tys. zł – taką kwotę radni zgodzili się przekazać na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja sali
Kina Sceny Kultury wraz z zakupem
niezbędnego wyposażenia do realizacji działań statutowych”. W zakresie
prac będzie wymiana zniszczonych
siedzisk foteli w sali kinowej oraz
remont urządzeń do odtwarzania
dźwięku podczas emisji filmów.
Dodatkowych 8 tys. zł zarezerwowano na szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce nożnej kobiecej.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości)
i w internecie – na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej (www.knurow.
bip.info.pl).
/b/

Foto: Archiwum Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Kino Scena Kultura przymierza się do zakupu
nowoczesnych głośników i wzmacniaczy. Lepsza
jakość dźwięku powinna cieszyć kinomanów
późną jesienią

O

becnie użytkowane nagłośnienie
ma już 19 lat. XX-wieczny sprzęt
nie spełnia oczekiwań kinomanów
drugiej dekady wieku XXI. – Czas na
zmianę – zdecydowało kierownictwo
placówki.
Nie będą to jedyne ulepszenia.
Zużyło się też 15 siedzisk, one również
zostaną zastąpione nowymi.
Koszt modernizacji wyniesie 100
tys. zł. Ponieważ knurowska placów-

ka funkcjonuje w Sieci Polskich Kin
Cyfrowych, połowę tej kwoty wyłoży
Polski Instytut Sztuki Filmowej. Drugą część sfinansuje miasto. Decyzja
zapadła w minioną środę, gdy Rada
Miasta przegłosowała uchwałę w tej
sprawie.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie,
inwestycja zostanie wykonana do końca listopada.
/bw/

Foto: Archiwum

Jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzy żowań
w regionie doczeka się sygna lizacji świetlnej. Mowa
o krzyżówce drogi Gliwice – Rybni k i trasy powiatowej z
Pilchowic do Wilczy. Liczące już dekadę zabiegi samor
ządowców
z gminy Pilchowice i powiatu gliwickiego oraz miesz
kańców przyniosły upragniony skutek . Generalna
Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowa ła o przeb
udow ie skrzy żowania. Ekipy remontowe mają czas
na wykonanie
zadania do początku listopada. Zdjęcie z 2009 roku
przypomina pikietę mieszkańców protestujących
przeciwko
opieszałości organów odpow iedzia lnych za bezpie
czeństwo na drodze.
/sisp, bw/

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Przed kilku laty knurowskie kino zainwestowało w lepszy
obraz, teraz przyszedł czas na poprawę nagłośnienia
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Wyobraźnia nie zaszkodzi
– Idę chodnikiem wzdłuż ul. Wilsona i naraz zaskoczył mnie widok
stosu cegieł tarasujących przejście.
Ktoś po sąsiedzku prowadził roboty
i widać była potrzeba wystawienia
materiału budowlanego poza obręb
posesji. Tyle, że nie powinno się
to odbywać ze szkodą dla innych.

32 332 63 77
W tym przypadku trzeba było obchodzić zawalidrogę, schodząc na
jezdnię. Dla mam prowadzących
wózek z dzieckiem to nie tylko
kłopot, ale i realne zagrożenie bezpieczeństwa. Stąd moja prośba, bez
krzty złej woli, by coś robiąc, starać
się czynić to z wyobraźnią.
Mieszkaniec

Remont utrudnia dojazd
– Ulica Dolna Wieś w Pilchowicach jest w kapitalnym remoncie.
Nawierzchnia jest zerwana, wjechał
tam ciężki sprzęt i nie ma możliwości dojazdu do posesji. Remont jest
potrzebny, ale przy tym wszystkim
mam obawy, czy w razie potrzeby
pogotowie ratunkowe czy straż
pożarna nie będą miały problemu
z dojazdem.
Stanisław
Not. bw, pg
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Wywiad

Sport? Ależ tak! Wyjdzie nam na zdrowie...

- Żyjemy w czasach, gdy coraz trudniej oderwać dzieci i młodzież od internetu, komórki czy
też telewizji. Im więcej z nich będzie się aktywnie ruszać, korzystać z miejskich obiektów
sportowych, tym nasze dzieci i wnuki będą zdrowsze, a rozwój ich będzie przebiegał
harmonijnie. Troska o umysł i ciało to fundament dobrego życia każdej osoby bez względu
na wiek – przekonuje Joachim Machulik, przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki,
Rekreacji i Promocji Zdrowia w rozmowie z Przeglądem Lokalnym

Bogusław Wilk: – Jak Pan ocenia
kadencyjny półmetek działalności
Komisji Sportu z punktu widzenia
jej szefa?
Joachim Machulik, przewodnicz ą c y Kom isji
Sp or t u , Tu r ystyki, Rekreacji
i Promocji Zdrow i a : – Na p o czątku chcę podkreślić, że skład
komisji, której mam zaszczyt przewodniczyć, tworzą – począwszy od mojego
zastępcy Tomka Mazura – osoby
znające się na sporcie, często obecnie,
lub wcześniej go uprawiające. W takiej
grupie każdą rozpatrywaną dyscyplinę
sportową omawiamy wieloaspektowo.
Zapoznajemy się z działalnością danego klubu, jego historią, problemami,
potrzebami i planami. A co było przedmiotem prac? O tym mówi np. obecność
gości komisji. Dotychczas działalność
swoich klubów przedstawili komisji
prezesi: Wojciech Górka – Concordia
Knurów, wcześniej Andrzej Michalewicz, Marcin Brosz – założyciel APN,
Grzegorz Sobierajski – szef Fight Clubu,
Marek Lewczuk – Klub Biegacza „Sokół”, Eugeniusz Mehlich – UKS Eugen,
Marek Siwek – sekcja piłki siatkowej
TKKF Szczygłowice, Andrzej Wesołowski – Stowarzyszenie Koszykówki
w Knurowie.
Zajmowaliśmy się bieżącymi problemami, związanymi z działalnością
klubów sportowych, starając się wpłynąć na ich pozytywne rozwiązanie.
Ważnym wątkiem w naszej pracy
był temat uzależnień, przedstawiony
przez instruktora Terapii Uzależnień

Stowarzyszenia „Arka Noego” Grzegorza Antosza. Nie sposób pominąć
tematu dzieci z niepełnosprawnością,
omówionego wnikliwie przez Marka
Grabowskiego z Fundacji „Promyczek”.
Na bieżąco opiniowaliśmy projekty
uchwał, dotyczące sportu i zdrowia.
Podejmowaliśmy wszelkie sprawy
kierowane do komisji od prezydenta
i mieszkańców. Komisja wypracowywała wnioski bieżące i do budżetu na
rok 2016.
Co ważne dla nas, jako komisji, ze
strony przedstawicieli wymienionych
stowarzyszeń wyszło wiele pozytywnych opinii pod adresem samorządu –
zwłaszcza prezydenta Adama Ramsa,
zastępcy prezydenta Piotra Surówki
i całej komisji – za wspieranie ich
aktywności. Nie sposób zapomnieć, że
w komisyjnych pracach swoją wiedzą
często wspomaga nas dyrektor MOSiR-u Krzysztof Stolarek.
Pytał pan o ocenę – ja mam przekonanie, że jest pozytywna. Na tym etapie
rozmowy pozwolę sobie podziękować
wszystkim jej członkom za zaangażowanie i wkład pracy.
– Które spraw y w minionych
dwóch latach były najbardziej absorbujące?
– Każdy z dziewięcioosobowego
składu komisji może zgłaszać wnioski.
Zdarzało się, że jakaś osoba – mówiąc
językiem ułańskim (który też stosowany jest w sporcie) – przeszarżowała.
Chodzi o wnioski, gdzie podawane
kwoty przekraczały aktualne możliwości budżetu miasta. Komisja podejmuje
zgłaszane wnioski większością głosów,
co sprawia, że są one bardziej racjonalne i możliwe do realizacji. Pamiętamy,
że jako radni jesteśmy odpowiedzialni

za różne obszary funkcjonowania
naszego miasta. Potrzeb w infrastrukturze drogowej, budowlanej, kulturze,
oświacie też naprawdę jest wiele. Oczywiście sport szeroko pojęty, zdrowie dla
komisji są priorytetem.
– Które Pana zdaniem były szczególnie ważne dla mieszkańców Knurowa?
– Niełatwo wartościować. Każda
inwestycja jest dla mieszkańców istotna. Są jednak inwestycje ogólnomiejskie, z których korzystamy wszyscy,
jak nowoczesne, wybudowane w najnowszej technologii kąpielisko „Leśne
Zacisze”. Do takich inwestycji należy
też modernizacja Stadionu Miejskiego,
tak istotna dla piłkarskiej „Concordii”.
W tym roku ma się zakończyć jej I etap.
– Co aktualnie jest przedmiotem
pracy komisji?
– Już w głowach radnych rodzą się
wnioski do budżetu miasta na rok 2017.
Na początku września zostaną dopracowane, przegłosowane i skierowane
do Prezydenta Miasta. Nasze zainteresowanie będzie się też skupiać nad
planowaną budową hali sportowej przy
al. Lipowej. Ta inwestycja jest na razie
na etapie projektowania. Nikt nie ma
chyba wątpliwości, że jest potrzebna.
– Inwestycje w sport, które w ostatnich latach poczyniono w Knurowie, są
dla wielu osób dowodem, że samorząd
przykłada dużą rolę do tej sfery życia.
Czy podziela Pan to odczucie?
– To co teraz powiem, to słowa,
które mogły rozpocząć naszą rozmowę.
To duża satysfakcja zajmować się sprawami sportu w mieście, gdzie prezydent
wraz z samorządem w tę dziedzinę
tak kompetentnie inwestują. Efekt
jest taki, że wiele osób – pełnych pasji

Trwa gruntowna modernizacja stadionu przy ul. Dworcowej - na jej finał czekają zwłaszcza
kibice Concordii Knurów
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działaczy i trenerów – może szkolić
oraz wychowywać przez sport dzieci,
młodzież i umożliwiać jego uprawianie
dorosłym. W imieniu własnym i komisji im wszystkim serdecznie dziękuję
za to, co robią. Potwierdzeniem umiejętnych i planowych inwestycji, którą
tu pozwolę sobie przywołać, jest basen
kryty „AquaRelax”, o który z taką determinacją starał się prezydent Rams
wraz z popierającymi go radnymi KW
„Wspólnie dla Knurowa”. Ta inwestycja
umożliwiła naukę pływania tysiącom
dzieci i dorosłych, co przecież służy
zdrowiu wszystkim. Ta wielomilionowa
inwestycja „społecznie” już dawno się
spłaciła. Tak można powiedzieć o kolejnych obiektach, m.in. kompleksie
boisk „Orlik”. Z zadowoleniem obserwuję z okna mojego mieszkania, jak
wiele osób w naszym mieście uprawia
sport i rekreację (chociaż nie tylko
patrzę, ale i korzystam z tych obiektów, grając wraz z wnukami w piłkę).
To cieszy, myślę nie tylko mnie, gdy
zapełnione są boiska i baseny dziećmi
oraz młodzieżą, którzy trenują pod
opieką fachowej kadry szkoleniowej.
To potwierdzenie dobrej współpracy
Prezydenta i Rady Miasta.
– Jaka powinna być rola samorządu: wspieranie amatorskiego sportu
i rekreacji, czy raczej nastawienie się
na sport wyczynowy?
– Żyjemy w czasach, gdy coraz
trudniej oderwać dzieci i młodzież od
internetu, komórki czy też telewizji. Im
więcej z nich będzie korzystać z obiektów, o których mówiliśmy, tym nasze
dzieci i wnuki będą zdrowsze, a rozwój
ich będzie przebiegał harmonijnie. Troska o umysł i ciało to fundament dobrego życia każdej osoby bez względu na
wiek. Warto zaznaczyć, że na corocznej
„Gali Sportu” nagrody Prezydenta
otrzymuje wiele zawodniczek i zawodników z Knurowa za osiągnięcia
na arenie Polski i na zawodach rangi
międzynarodowej. Takie sukcesy to
już sport wyczynowy. Mamy w mieście
taką pozytywną równowagę: jest możliwość do powszechnego uprawiania
różnych sportów w sposób amatorski
i jest też miejsce, w niektórych jego
dziedzinach, na sport profesjonalny.
Jednak tutaj ciągle mówimy o sporcie
młodzieżowym, który nie wymaga aż
takich nakładów. Zawsze warto wspierać młodych zawodników, gdyż osiągane przez nich znaczące trofea są taką
lokomotywą dla sportu amatorskiego.
Jako komisja te tematy rozpoznajemy
i poszukujemy rozwiązań wspierających uprawianie różnych dyscyplin
sportowych.
– Jakie w perspektywie najbliższych miesięcy i lat czekają Knurów
wyzwania w tej dziedzinie?
– Są głosy, czy inicjatywy utworzenia klas sportowych w różnych
dyscyplinach sportu – takiej bazy dla
sportu wyczynowego. To jednak kwestia
skomplikowana, wieloaspektowa. Wie-

lokrotnie podejmowana na obradach
komisji. Myślę, że to temat na osobną
rozmowę.
– W zakresie pracy komisji jest
nie tylko sport, turystyka i rekreacja,
ale też promocja zdrowia. W jaki
sposób Komisja może wpływać na
ten ostatni aspekt?
– Sportowy tryb życia to nie slogan. Lekarze przekonują, że im więcej
się ruszamy, tym jesteśmy zdrowsi.
W audycji radiowej usłyszałem wypowiedź kardiologa, który ubolewał,
że spośród pacjentów z problemami
sercowo-naczyniowymi, którym zaleca ruch zamiast tabletek, tylko 30
proc. podejmuje „terapię ruchową”.
Pozostali decydują się na wygodniejsze
leczenie farmakologiczne, które ma
też negatywne skutki uboczne. Czyli
wszystko, co robimy w kierunku upowszechniania ruchu, sportu, aktywnego trybu życia, to promocja zdrowia.
Mamy w mieście stowarzyszenia, m.in.:
„Promyczek”, zajmujące się dziećmi
z niepełnosprawnością, osób chorych
na stwardnienie rozsiane, osób niewidzących czy niedowidzących, klub
abstynenta „Siódemka”. Wszystkie
wymienione i inne stowarzyszenia
otrzymują dotacje od miasta na prowadzenie działalności statutowej. Jako
Komisja Sportu, Turystyki, Rekreacji
i Promocji Zdrowia poznajemy ich
sprawy i problemy, aby je wspierać
w podejmowaniu zadań poprawiających komfort życia osób dotkniętych
różnego rodzaju schorzeniami. Warto
nadmienić, że choć knurowski szpital,
ośrodki zdrowia, Caritas w Knurowie
są w zarządzaniu Starostwa Powiatowego, to jednak są sytuacje, kiedy
tematy dotyczące ich działalności mogą
być również podejmowane na posiedzeniach miejskiej komisji.
– Sport jest Pana pasją, czy to
tylko pochodna pracy w komisji?
Kibicuje Pan?
– Jako przewodniczący komisji, ale
i miłośnik różnych sportów, cieszę się
i kibicuję zawodniczkom i zawodnikom
wszystkich klubów naszego miasta.
Z pewnością jednak taki klub jak Concordia, to swego rodzaju wizytówka
miasta. Miejscowość bez klubu piłkarskiego jest w jakiś sposób „uboższa”.
Klub, który posiada drużynę seniorów,
to też sposób na ciągłość szkolenia,
które rozpoczyna się od trampkarzy.
Wiemy, że w naszym mieście szkolenie
piłkarskie dzieci i młodzieży jest na
bardzo dobrym poziomie. Czymś ważnym dla tych najmłodszych jest, żeby
mieli wizję gry w jakieś perspektywie
czasowej w seniorach, w klubie swojego miasta, a później może w Górniku
Zabrze, Realu Madryt czy Bayernie
Monachium – czego im serdecznie
życzę. Na zakończenie rozmowy życzę
spełnienia marzeń i planów sportowych
oraz zdrowia wszystkim mieszkańcom
Knurowa.
Rozmawiał Bogusław Wilk
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Knurów. Opowieść o III Kolonii Robotniczej

To był inny świat
Gwarne podwórka skrzące się od dziecięcego
śmiechu, domy ozdobione młodymi brzózkami, babcie
szeptające bajki o utopcach… – Tego świata już nie
ma – wzdycha pani Aniela. – Nie ma. I choćbym
bardzo chciała, nigdy nie wróci…

nawet najwięksi psotnicy, co nie bali
się ciągnąć dziewczynki za warkocze,
drżeli przed trzciną. Na przerwach
dzieci chwytały się za ręce, robiły
kółka. A gdy któryś z nauczycieli
miał urodziny, uczniowie zanosili
mu chrust upieczony przez mamę
lub kwiatki z ogródka. Po powrocie
ze szkoły dzieci zdejmowały buty
i boso biegały po podwórku, grając
w szukańca po ogródkach. W majowe
wieczory zaś łapały chrabąszcze, które wabiła pobliska latarnia. A potem
zmęczone zabawą dosiadały się do
babć i rodziców odpoczywających
na ławce i podpierając się łokciami,
z zapartym tchem, słuchały opowieści
Fot: archiwum PL

P

ani Aniela cierpliwie zbiera
okruchy pamięci. Na krosnach
wspomnień tka swą opowieść.
Ale świat kryjący się w tym, co minione, wciąż i wciąż rozpada się na
kawałki. Gdzieś gubią się nazwiska,
odchodzą twarze, ulatują zapachy.
Zostaje tęsknota… żal, że czasu nie
dało się zatrzymać. Świat pani Anieli to III Kolonia Robotnicza. Tutaj
spędziła całe życie – wyszła za mąż
i wychowała dzieci. Na Starym Knurowie mieszka coraz mniej tych, co
pamiętają świetność dzielnicy – część
w yjechała, część pomarła. Coraz
trudniej o towarzyszy wspomnień,
o kogoś, kto zrozumie, kto pamięta.
Pustkę po dawnych mieszkańcach
zarasta codzienność. Przyszli młodzi
i zapominają o starych.

Miasto-ogród

Rodzice pani Anieli przyjechali
do Knurowa w 1930 roku z Zabrza.
Tak jak większość, przywiodło ich tu
marzenie o lepszym życiu. Kopalnia
górująca nad III Kolonią obiecywała
wiele – godną pracę i dom. Jaki był
te dom? III Kolonia Robotnicza powstała w latach 1909‒1914. Niektórzy
pasjonaci historii są zdania (przy czym
pewności nie ma), że wybudowano ją
według koncepcji Karla Henriciego,
wybitnego niemieckiego urbanisty,
profesora politechniki w Akwizgranie. Dla napływających ze wszystkich
stron świata pracowników kopalni
stworzono 523 mieszkania w 92 bu-

dynkach. Kolonia od początku różniła
się od innych części Knurowa. Domy
otaczała zieleń, przestrzeń cechowała
się regularnością, geometrycznym
porządkiem. Było miejsce na ogród,
komórki dla zwierząt. Nieco wiejski
charakter dzielnicy podobał się mieszkańcom, których z każdym rokiem
przybywało.

Bądź człowiekiem

Pani Aniela urodziła się tuż przed
wojenną zawieruchą. Gdy wybuchła
pożoga, miała zaledwie trzy lata. Ojciec knurowianki był powstańcem śląskim, matka należała do Towarzystwa
Polek. Z takim „bagażem” niełatwo
było przetrwać w okupowanej Polsce. Mieszkanie rodziny pani Anieli
upatrzyła sobie sąsiadka – fanatyczna
Niemka.
– Wyrzuciła nas z domu. Musieliśmy się zaraz spakować i uciekać,
bo chcieli na wywieźć do Oświęcimia. Pamiętam strach i walizki na
których siedziałam i płakałam. To
były straszne chwile – opowiada pani
Aniela. – Przygarnął nas brat mojej
mamy. Mieszkał na dzisiejszej ulicy
Słoniny. Nie pamiętam, jak nazywała
się wtedy. Jednak musieliśmy uciekać
dalej. Mama znalazła mieszkanie
w Gierałtowicach. Tam doczekaliśmy
końca wojna. Gdy Niemcy odeszli,
zadzwonił ktoś z dyrekcji kopalni.
Powiedział, że możemy wracać do
Knurowa, bo nasza Niemka uciekła.
I tak wróciliśmy do domu.
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Życie dopisało dalszą część tej
historii.
– Gdy syn tej Niemki wrócił z wojny, przyszedł do mojego taty i przeprosił
za matkę. Zapytał też tatę, czy wyda
mu papiery, które jego matka przed
ucieczką ukryła w drzwiach komórki,
gdzie hodowało się świnie. Pamiętam
bardzo dobrze, jak tata powiedział:
„Synku, weź se. Jak tam są, to se weź”.
Syn bardzo dziękował, nie pojechał do
Niemiec, tutaj się ożenił… Ale to stare
dzieje – wspomina pani Aniela. – Rodzice nie chcieli się mścić. Zawsze powtarzali: „To może być Rus, to może być
Niemiec, ale musi być człowiekiem”.
U nas nie było rasistowskich poglądów.
Bądź kim chcesz, ale bądź człowiekiem.
A przecież ten syn nie mógł za swoją
matkę odpowiadać.

Słowik z dzwonkiem

Po wojnie wróciło życie. Dzieci
każdego ranka znów biegły do szkoły,
rodzice pewnie mniej chętnie zmierzali w stronę kopalni, do pracy. Na
podwórkach słychać było kwiczenie
świń i gdakanie kur. Gospodynie pochylały się nad grządkami, szukając
pomysłu na obiad. Czasem szły do
sklepu na rogu, a czasem czekały,
aż pan Słowik, wesoło dzwoniąc
dzwonkiem, przyjedzie pod okno
z wozem pełnym kołoczyków i świeżych bułeczek. Na dzieci w szkole
czekały nauczycielki, m.in. siostry
Śmiechówny i kierownik Świdrak.
Lekcje mijały w miarę spokojnie, bo

o utopcach, kopalnianych duchach
i Skarbku, prosząc o jeszcze i jeszcze.
– Och, jak było pięknie. Ale jak
mama zawołała do domu, to było do
domu, żadnego zaraz! Raz mi mama
za karę drzwi zamknęła przed nosem,
ale potem wpuściła. To kara była, bo
wołała, a mnie się dobrze z dziećmi
bawiło. Na skakance się skakało,
w szukanego po ogródkach – śmieje się
pani Aniela. – Nie do pomyślenia było
wyzywać rodziców. Mieliśmy szacunek
do rodziców. Zanim się poszło do spowiedzi, trzeba było mamę i tatą w rękę
pocałować i za wszystko przeprosić.
Przez cały tydzień życie toczyło
się nieśpiesznie, w ustalonym rytmie,
zamkniętym między domem a pracą.
Niewiele się działo. Ot, zwyczajne dni.
Jednak w dzień świąteczny mieszkańcy III Kolonii zakładali najlepsze ubrania i uroczyście, całymi rodzinami szli
do kościoła.
– Na odpust przyjeżdżały ciocie
i wujki. Dzień wcześniej był tzw. rozpust. Szliśmy wtedy na karuzele, kupowało się strzelby na korki, panowie
pili piwo z beczki. W niedzielę zaś to
był już odpust. Gromadami, dostojnie szło się na mszę tzw. wielką. Była
o godz. 11. Pamiętam księdza Koziełka,
wspaniały człowiek, i kleryka, księdza
Skrzypczyka – wspomina pani Aniela.
– Po kościele był obiad i ciasto. Ciasto
przygotowywaliśmy w sobotę. Dwie,
trzy blachy niosło się do piekarni do
Pawletki albo do Hojny na rogu. Jak to
dzieci byliśmy bardzo łase na słodkości,

więc ciasto jadło się jeszcze ciepłe, tak
choć trochę, aby spróbować.
Po obiedzie starsi siadali na ławkach pod domem. Ktoś grał na akordeonie, ktoś śpiewał. Czasami życzliwy
sąsiad, posiadacz jedynego radia
w okolicy, stawiał je na oknie, tak,
aby wszyscy mogli usłyszeć berybojki
śląskie, opowiadane przez Gustlika.
Każde święta obchodzone były
uroczyście, choć niektóre nieco wymykały się spod kontroli…
– A jak była Wielkanoc. Co tu się
działo! Jak tu lali! I nikt nie krzyczał,
nie wyzywał. Śmiechu, pisku, co tylko.
Lali nie perfumami, ale wiadrami,
garnkami, czym popadało! Podwórko,
sień – wszystko pływało. Dziewczyny
się poszły przebrać, i od nowa! – opowiada knurowianka.

Bosonoga contessa

Pani Aniela, gdy miała zaledwie 16
lat, poznała swojego przyszłego męża.
Śpiewała w chórze, kierowanym przez
pana Jasicę. Na występie w Bujakowie
zakochał się w niej 25-letni chłopak.
Raz poprosił do tańca i już nie wypuścił.
– Wesele także było w domu, goście
na dworze nawet tańczyli, a przygrywał jeden pan na akordeonie – śmieje
się pani Aniela. – Miałam piękny welon
i suknię szytą na miarę.
Młodzi małżonkowie zamieszkali
w domu panny młodej. Tutaj też wychowali dzieci.
Nie samą pracą żyje człowiek.
W Knurowie nie brakowało dla młodych atrakcji.
– Naprzeciw Zacisza w niedzielę
urządzali loterię. Kupowało się losy,
a do wygrania był batonik, czasem
ołówek. Czasami na zatopiska się
chodziło, na piknik albo na Zacisze
posłuchać orkiestry. Zimą zaś robiliśmy
kuligi. Ojej, jak było fajnie – wspomina
knurowianka.
Małżonkowie wykupili również
abonament do kina.
– Najlepiej pamiętam film „Bosonoga contessa”. Byłam wtedy z córką
w ciąży, już na ostatnich nogach – opowiada pani Aniela. –W czasie seansu
ściągnęłam buty i tak mi spuchły nogi,
że nie mogłam ich z powrotem ubrać.
Z kina wracałam na bosaka. A chłopy
wołali do mojego męża: „Ty, co ty też
mosz bosonoga contessa”.
Pani Aniela uśmiecha się na samo
wspomnienie tej bosej wędrówki przez
Knurów. Ukochane buty trzymała
w dłoniach. Jak przyznaje, na pewno
były na obcasach…
– Uwielbiam buty na obcasach.
Zawsze takie nosiłam. Jestem już starą
kobietą, ale jak patrzę na te młode
dziewczyny, to tych obcasów strasznie
im zazdroszczę – wzdycha knurowianka.

Inny świat

Nie ma już dawnej III Kolonii. Na
podwórkach nie słychać akordeonu,
na którym sąsiad wygrywał tęskne
melodie, z ławeczek zniknęły babcie,
dzieci znalazły buty i już nie grają
w szukańca.
– To był inny świat – mówi pani
Aniela. – Inny. I za mało jest słów, aby
nasze wnuki zrozumiały, jak bardzo był
wyjątkowy…
Justyna Bajko

Drodzy Czytelnicy, każda ludzka
historia warta jest opisania. Zachęcamy Was do dzielenia się wspomnieniami o dawnym Knurowie,
o dawnych troskach i radościach,
o niezwykłych przygodach. Z radością je wysłuchamy i opiszemy.
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Smolnica

Droga na Wschód
W 1910 roku kilka polskich rodzin wyruszyło na
Syberię w poszukiwaniu lepszego życia. 114 lat później
tę samą drogę przebyli Piotr i Paweł Kulczynowie.
O trwającej kilka tygodni podróży na Wschód pisaliśmy
na naszych łamach dwa lata temu. Teraz tę opowieść
usłyszy cała Polska – książka „Droga na Wschód”,
autorstwa Piotra Kulczyny, trafiła do księgarń

P

iotr i Paweł Kulczynowie, ojciec
i syn, przemierzyli ponad 21
tys. kilometrów. Ich celem były
odwiedziny jednej z ostatnich polskich
wsi na Syberii – Wierszyny oraz dotarcie do tych krańców Wschodu, gdzie
człowiek zagląda rzadko. Panowie
mówią o sobie Kulczyna Team. Wzajemnie się dopełniają.
– Łączy nas jedno: chęć podróżowania i poznawania świata – nie tego
z kolorowych reklam i z poziomu pię-

ciogwiazdkowych hoteli z klimatyzacją,
tylko tego, jakim faktycznie jest z całą
różnorodnością krain, poznawaniem
ludzi tam żyjących, ich zwyczajów...
ich świata. – tłumaczy Piotr Kulczyna.
-Najpiękniejsze noce są te spędzone pod
gwiazdami w miejscach, które wskaże
nam przyroda, a nie określony cel informatora turystycznego.
Dalej, i dalej...
W czasie podróży na Wschód na
gorąco zapisywali spostrzeżenia i re-

Knurów. W niedzielę nie siedź w domu...

Przyjdź na Parafialny
Festyn, koniecznie z rodziną
Adam Sobierajski i Agata Żyła, Julia Hemmerling,
Sylwia Lipka oraz Claudia i Kasia Chwołka bawić
będą uczestników niedzielnego (21 sierpnia)
Parafialnego Festynu Rodzinnego

T

ak jak przed rokiem festyn odbędzie się na terenie Ośrodka Caritas przy ul. Szpitalnej 29. Zapowiada
się atrakcyjnie. Do udziału zapraszają

Informacja własna wydawcy
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organizatorzy: ks. Krzysztof Tabath
– proboszcz paraf ii Matk i Bożej
Częstochowskiej, wspólnota rodzin
Domowego Kościoła z opiekunem ks.

Polska, choć syberyjska, wieś Wierszyna była celem Kulczyna Team...
Udało się do niej dotrzeć, udało zawrzeć w książkowych słowach
piękne wrażenia i wspomnienia...

fleksje. W słowach zatrzymali syberyjski
klimat, niezwykłą mongolską przyrodę
i gościnność mieszkańców Kaukazu.
O tym, co zobaczyli i co przeżyli, opowiadają w „Drodze na Wschód”. Książce
niezwykłej, bo utkanej z zachwytów
i wzruszeń. Podróżnicy przemierzali
świat wcześniej mało im znany, dlatego
jeszcze potrafili dziwić się spotkanym
ludziom i odwiedzanym miejscom.
W książce zabierają czytelnika w podróż, gdzie trudno o wygody i pięciog-

wiazdkowe hotele. Jest za to niebo pełne
gwiazd i nowe przygody czekające za
najbliższym zakrętem.
– Syberia to wspaniała przyroda:
oceany drzew, bezkresny lazur nieba.
To ludzie: otwarci i szczerzy, serdeczni
i prostolinijni – opowiada Piotr Kulczyna. – Tu gościnność nie jest wyuczona.
Tu serdeczność ma się w duszy i sercu. Tu
nie liczy się pieniądz, bo opłata za gościnę
obraża gospodarza.
Piotr i Paweł Kulczynowie wrócili

z Syberii pełni opowieści.
– I kiedy zamykam oczy wciąż widzę
tajgę i chciałbym ten obraz zatrzymać
jak najdłużej – mówi tęsknie Piotr
Kulczyna.
Zatrzymał na dłużej w książce...

Adamem Żemłą oraz dyrektor Ośrodka Caritas w Knurowie Aleksander
Szendzielorz.
Na „pierwszy rzut” przewidziano
zabawy dla dzieci – począwszy od
godz. 15. Godzinę później na scenie
pojawi się Grupa Teatralna Alternatywa. Wystąpią podopieczni Domu
Pomocy Społecznej i Warsztatów
Terapii Zajęciowej.
Przed godz. 17 za mik rofony
chwycą soliści.
– Adam Sobierajski to tenor znany
i uznany, który nie potrzebuje specjalnej reklamy. Swoim śpiewem jest
w stanie poruszyć w nas najgłębsze
duchowe miejsce. Tym razem zaśpiewa
z cenionymi Agatą Żyłą, Julią Hemmerling i zespołem Jacka Żyły – mówi Joachim Machulik ze wspólnoty rodzin
Domowego Kościoła Ruch Światło
– Życie. – Sylwia Lipka przebojem
zdobywa najlepsze muzyczne sceny
w kraju. Warto ją usłyszeć na żywo.
Myślę, że w wyśpiewanym repertuarze
znajdą się utwory z pierwszej nagranej
przez nią płyty, która zadebiutowała na
drugim miejscu oficjalnej listy najlepiej
sprzedających się „krążków” w Polsce.
Bez wątpienia wielu fanów mają
Claudia i Kasia Chwołka, gwiazdy
muzyki biesiadnej, chętnie prezentowane przez śląskie stacje radiowe
i telewizyjne.
Nie tylko na scenie będzie się
działo. Gry, konkursy i zabawy z nagrodami to magnes, który przyciąga
sporo młodszych uczestników imprezy. Z pewnością wzrok skupiać będzie
stoisko z misternie w ykonanymi
dziełami. Zakup małych dzieł sztuki
będzie wsparciem dla knurowskiej
Caritas. Do tego mała gastronomia, loteria fantowa, pączki z niespodzianką.
Można długo wymieniać...
– Jak co roku, festyn ma wymiar
charytatywny – podkreśla Joachim
Machulik. – Także tym razem dochód
zostanie przeznaczony dla rodzin
w trudnej sytuacji materialnej oraz na
pomoc dla misji.
To już 15. edycja imprezy.
– Znakomicie sprawdza się jako
sposób integracji nie tylko parafian,

ale też knurowian i mieszkańców
ośrodka – dodaje nasz rozmówca.
– To również doskonała okazja, aby
wyrazić szczególną wdzięczność Bogu
za tak częsty dar dobrej pogody. Także
słowa podziękowania – za zaangażowanie, wsparcie i życzliwość – osobom,
których tak wiele jest z nami od pierwszego festynu. Nie sposób wszystkich
wymienić, często są to darczyńcy-sponsorzy ujęci w podziękowaniach
po festynie. Od początku był z nami
ks. prob. Jan Buchta. Był, jest nam

życzliwy i wspiera prezydent Knurowa
Adam Rams.
Adresatami wdzięczności są też
Centrum Kultury, MOSiR oraz instytucje i osoby, które nie mieszkają
w Knurowie, ale czują i czynnie wyrażają swoją z nim więź.
– Jeszcze raz w imieniu wszystkich
zaangażowanych w organizację festynu
i własnym serdecznie zapraszam do
udziału w niedzielne popołudnie na
teren gościnnego Ośrodka Caritas przy
ulicy Szpitalnej – podsumowuje Joachim Machulik.

jb, foto: arch. Piotra Kulczyny

Książka „Droga na Wschód” jest
dostępna m.in. w k sięgarniach
internetowych, w sieci salonów
Empik oraz w knurowskiej księgarni
„Merkury”
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foto-migawka

Foto: Piotr Rychlewski

Gliwice

Niemęcząca przeja żdżka ciekawą trasą, wizyta w
chudowskiej „Izbie łod Starki ” i odwiedziny „Rybo
łówki ”
złożył y się na kolejny Rajd Rowerowy, zorga nizow
any przez Klub Absty nentów w Giera łtowicach.
Tym razem
amatorzy rowerowej rekreacji – w sile 60 osób –
skrzyknęli się w sobotę. W „Izbie...” wysłuchali
fascynujących
opow ieści Moni ki Organiściok, zwyciężczy ni presti
żowego konkursu na Ślązaczkę Roku. Zwieńczenie
m urozmaiconego i pełnego wrażeń dnia było ognisko z piecze
niem kiełbasek. Ci, którzy zachowali zapasy energ
ii, wzięli
jeszcze udzia ł w... wyścigach w workach.
/bw/

foto-migawka

Foto: Justyna Bajko

Tesco z gwiazdami

20 sierpnia na parkingu przy Pasażu Tesco
w Gliwicach (ul. Łabędzka 26) odbędzie się
Wakacyjny Festiwal Atrakcji

W

akacyjny Festiwal Atrakcji to
relaks przy dobrej muzyce, gry
i zabawy dla dzieci oraz spotkania
z gwiazdami.
– Specjalnie dla gości Mateusz
Gessler przyrządzi pyszne przekąski
na grillu, a Dorota Gardias zorganizuje
warsztaty dla dzieci i dorosłych. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Jastrzębska – informują organizatorzy.
W czasie sobotnich za kupów
każdemu przyda się chwila relaksu.
Niespodzianki czekają w wakacyjnej
strefie.
– Każdy, kto w godzinach od 11:00
do 17:00 zrobi zakupy w dowolnym

sklepie lub punkcie usługowym w Pasażu Tesco i przyjdzie do letniej strefy
z paragonem, otrzyma wakacyjny
gadżet. Otrzymać można między innymi: leżaki, kolorowe kubki na zimne
napoje, czy izotermiczne worki na
plecy. Im większa kwota na paragonie,
tym bardziej atrakcyjny upominek! –
zachęcają organizatorzy.
Te i inne wydarzenia związane
z Wakacyjnym Festiwalem Atrakcji
można śledzić na stronie patrona
medialnego w w w.jastrzabpost.pl.
Więcej informacji na stronie www.
pasaztesco.pl.
Oprac. jb

Informacja własna wydawcy

Trwające dwa tygodnie „Bibliolato”, zorga nizow
ane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Knuro
wie, dzieci
podsumowa ły dwoma słowa mi: „Było świetnie”.
W drugim tygodniu w zajęciach uczestniczyły dzieci
starsze, od
8 do 12 lat. Pod okiem Aliny Włosek uczestnicy
wyruszyli w podróż po niezw ykłych krainach. Zajrze
li do świata
piratów i polecieli w kosmos. Zajęcia plastyczne
i ruchowe przeplatały się z czytaniem książek o
niepokojący m
świecie duchów.
Justyna Bajko
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rozrywka nr 33
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Oliwier Galata z Bełku

ur. 5.08.2016 r., 3930 g, 55 cm

Tatiana Pawłowska z Czerwionki
ur. 6.08.2016 r., 3620 g, 52 cm

Łucja Wojciechowska z Czerwionki-Leszczyn
ur. 6.08.2016 r., 3040 g, 52 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).

Tomasz Danowski z Knurowa

ur. 6.08.2016 r., 3640 g, 53 cm

Michał Sobczak z Knurowa

ur. 6.08.2016 r., 3450 g, 55 cm

Lena Grzesiak z Knurowa

ur. 8.08.2016 r., 4270 g, 56 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 31/2016 brzmiało: „K R ĘGIELNIA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Sabina
Rypień. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Kuba Leszczyński z Gliwic

ur. 8.08.2016 r., 3180 g, 51 cm

Oliwia Macuba z Przegędzy

ur. 8.08.2016 r., 4010 g, 56 cm

18.08.2016 r.
CZWARTEK

33

HEL
- godz. 20.00
Tini. Nowe życie Violetty
- godz. 16.15

19-24.08.2016 r.
PIĄTEK- ŚRODA

Kobiety bez wstydu
- godz. 18.00

Boska Florence
- godz. 16.00, 18.00
Legion Samobójców
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino
zastrzegasobie
sobie prawo
zmian
w repertuaru
Kino
zastrzega
prawododo
zmian
repertuaru
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Oliwia Bucior z Wilczy

ur. 9.08.2016 r., 3440 g, 53 cm

Agata Janicka z Rybnika

ur. 9.08.2016 r., 3620 g, 55 cm

Amelia Dąbrowska z Knurowa
ur. 9.08.2016 r., 3700 g, 55 cm

Sara Krajewska z Knurowa

ur. 9.08.2016 r., 3270 g, 52 cm
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USŁUGI

Sprzedam działkę budowlaną 12,5 Krywałd.
Tel. 507 925 080

31-33/16

Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830
31-34/16

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

SPRZEDAM
Drewno opałowe, rozpałka drewniana.
Hurt. Detal. Tel. 600 895 294

27-34/16

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

30-51/52/16

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

1/16-odw.

16-43/16

DAM PRACĘ
Emer y t „ złota rączka”. Praca 6 godzin
dziennie od poniedziałku do piątku.
Tel. 798 636 501
33/16

1/16-odw.

Emeryta, rencistę naprawa palet. Gliwice.
Tel. 600 895 294

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

Praca przy docieplaniu, elewacji.
Tel. 602 407 190

13-39/16

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

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

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

30-51/52/16

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

33-34/16

33-34/16

Producent stolarki alu MBB w Pilchowicach
zatrudni: pracowników na produkcję i montaż
wiek 20-45 lat, panią do magazynu wiek
30-45 lat. Dok: CV, kopie świadectw pracy.
Tel. 32 235 69 28, metall-bau.bujok@wp.pl
33/16

Przyjmiemy do sprzątania lokalu. Mile widziane emerytki. Tel. 664 040 345

31-33/16

Zatrudnię barmankę. Tel. 32 445 06 71

32-39/16

14-39/16

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

Szukam pracy w charakter ze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399

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

1/16-odw.

informacja

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

33-34/16

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

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

31-35/16

31-35/16

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

23-35/16

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

27-34/16

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

31-34/16

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

27-34/16

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

Oj, ciągnie do wody...
Podobno „nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki”. – Ale widać do morza i basenu
można – śmieje się Bartłomiej Bober. Związany od lat z knurowskim WOPR-em ratownik
przygotowuje się do mistrzostw świata w ratownictwie sportowym

Oryginalne medale zdobyte w Łebie

W

ieloletni reprezentant Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie jest
wielokrotnym medalistą mistrzostw i
zawodów różnego szczebla, z najważniejszymi włącznie.
Po latach intensywnej
zawodniczej aktywności
Bartłomiej Bober zrobił
sobie przerwę. Ale ciągnie
wilka do lasu, a w jego
przypadku do wody. Amatorskie pływanie mu nie
wystarcza, wyczyn pociąga
go bardziej. Na pierwszy
ogień wybrał udział w zawodach ratowniczych Surf
Rescue Board Challenge
2016 w Łebie (23-23 lipca).
- Rywalizacja odbywała się na dystansach 160
m, 400 m, 1000 m, indywidualnie oraz w dwójkach
– mówi pan Bartłomiej. –
Zebrała czołówkę polskich
ratowników sportowych.
W tej doborowej stawce zaprezentował się znakomicie. Wziął udział w
ośmiu konkurencjach, raz
zwyciężając i trzykrotnie
zajmując drugie miejsce.
- Jestem zadowolony,
aczkolwiek to jeszcze nie
jest szczyt formy – mówi. –
Liczę, że wstrzelę się z nią w
Mistrzostwa Świata, które
odbędą się 3 września.
Czasu jest niewiele,
więc nawet impreza tego
pokroju stanowi przetarcie
przed późniejszym celem.
- Te zawody wpisują
się w cykl moich indywidu-

12

Wyróżniające się ekipy Surf Rescue Board Challenge Łeba
2016 (od lewej): Gdańsk, Knurów/Poznań i Gdynia

alnych przygotowań ukierunkowanych
na Mistrzostwa Świata w ratownictwie
sportowym w 2018 roku w Australii –
wyjaśnia ratownik. – Niejako po drodze planuję udział w przyszłorocznych
Mistrzostwach Polski we Wrocławiu

oraz Mistrzostwach Europy w Belgii.
Zdaniem pana Bartłomieja, zawodnicy z Polski należą do najlepszych na świecie.
- Z pewnością mają szanse na
ścisły, ośmioosobowy finał, w ich zasięgu mogą być też medale
– ocenia. – To godne podkreślenia, bowiem warunki
w Polsce do uprawiania
ratownictwa sportowego są
dobre, choć nie tak znakomite jak w innych krajach.
Mowa o ratownictwie
sportowym, dyscyplinie
różniącej się od ratownictwa wodnego.
- Oczywiście „korzenie”, jak również same założenia, czyli ratowanie
życia i zdrowia, są wspólne,
ale specjalizacja i wyczyn
sprawiły, że to 100 proc.
dyscyplina sportowa patrząc od strony profesjonalizmu, przygotowań i poziomu samych mistrzostw.
W ratownictwie sportowym startuje wielu znakomitych i znanych na świecie
pływaków, olimpijczyków
– zauważa ratownik.

Polskie początki

Bartłomiej Bober
(z prawej) i Filip Orłowski
będą reprezentować Polskę
na Mistrzostwach Świata

dy s c y pl i ny si ę gaj ą
roku 190 0. Zawodnic y
ry walizują indy widualnie i w sztafetach. Wśród
s pr z ę t ów, u ż y w a nyc h
podczas zawodów na basenach, są przeszkody
zanurzone na 70 cm, pas
ratowniczy typu „węgorz”,
15-metrowa lina i manekin, ważący 70 kg (po

napełnieniu wodą). Znacznie większe urozmaicenie w tym względzie
występuje w trakcie rywalizacji na
plażach. Wówczas ratownicy muszą
wykazać się umiejętnościami wykorzystywania m.in. deski i kajaków ratowniczych, a nawet łodzi morskich.
Polskie sportowe ratownictwo
wodne może pochwalić się wieloma sukcesami. Dorobiło się m.in.
mistrzów świata. W tej klasie zawodów tryumfowali: Zofia Krawczyk
(1978, Londyn), Wojciech Blechar
(1983, Warszawa i 1987, Warendorf),
Krzysztof Wabicz (1988, Niemcy), Jarosław Mazurek (2008, Niemcy) i Paweł Szkudlarek (2014, Montpellier).

Ratowanie
ponad wszystko

- To bardzo emocjonująca i atrakcyjna dla widzów konkurencja – uważa Bartłomiej Bober. – Niewykluczone,
że znajdzie się w programie igrzysk
olimpijskich.
Nasz zawodnik jest świetnym
ambasadorem ratowniczej dyscypliny.
- Uważam, że jest godna promowania. Nie tylko dlatego, że tak
przyjemna dla oka, ale ze względu na
wymiar praktyczny: służy ratowaniu
życia – mówi pan Bartłomiej.
Podkreślając walory ratownictwa
sportowego, nasz rozmówca ani przez
moment nie umniejsza roli i znaczenia
„tradycyjnego” ratownictwa wodnego.
- W żadnym wypadku! Tradycyjne
ratownictwo wodne jest niezwykle
ważne, przyczynia się do lepszego
bezpieczeństwa wypoczywających nad
wodą – zastrzega.
Nie szczędzi ciepłych słów knu-

rowskiemu WOPR-owi.
- To bardzo dobry oddział – przekonuje. – Przykłada ogromną rolę do
szkolenia. Wyposaża ratowników w
przydatne umiejętności. Potrafi ocenić
indywidualne predyspozycje i odpowiednio je szlifować. Czyni z młodych
woprowców prawdziwych profesjonalistów. W tym miejscu należy podkreślić
rolę Pana Jerzego Pacha, wieloletniego
Prezesa WOPR Knurów, który swoją
energią obdarza wielu młodych adeptów. Mówię to z perspektywy 16 lat
współpracy, więc nie jest to pustosłowie, lecz obiektywna ocena.
Jerzy Pach, prezes honorow y
knurowskiego OM WOPR i członek
zarządu Oddziału Wojewódzkiego
WOPR w Katowicach, rewanżuje się
superlatywami: - Kolega Bartłomiej to
znakomity ratownik i świetny zawodnik. Profesjonalista w każdym calu i
prawdziwy wzór do naśladowania dla
wielu adeptów ratownictwa wodnego i
sportowego. Jesteśmy naprawdę dumni
z jego sukcesów, bo stają się też naszymi sukcesami. Szczerze go dopingujemy i będziemy trzymać kciuki podczas
kolejnych startów.
Oddział wspomaga swojego reprezentanta zarówno słowami, jak i czynami, m.in. logistycznie i organizacyjnie
wspierając udział w zawodach w Łebie.
Do mistrzostw świata w Holandii
pozostało nieco ponad dwa tygodnie.
Koronną konkurencją Bartłomieja Bobera jest 50 metrów – holowanie
z manekinem.
- Dam z siebie wszystko, zobaczymy jak pójdzie – śmieje się ratownik.
Bogusław Wilk

Foto: Agnieszka Bober

Bartłomiej Bober - absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, magister zdrowia publicznego, ratownik
medyczny, wodny, płetwonurek, instruktor pływania,. Od 18 lat
związany z ratownictwem wodnym, z czego 16 z WOPR Knurów.
Osiem lat był związany z zabrzańskim samorządem, zajmując
się sportem, turystyką i promocją. Twórca i właściciel Galerii
w Chmurach.
Zwycięzca World Medical and Health Games w pływaniu (2006)
oraz brązowy medalista (2008). Uczestnik i finalista Mistrzostw
Europy w Ratownictwie Wodnym (2005, 2007). Brązowy medalista Pucharu Świata (2006). Wielokrotny Mistrz Polski w ratownictwie wodnym i ratownictwie morskim, wielokrotny medalista
Mistrzostw Polski w pływaniu.
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Najazd knurowian
na Węgierską Górkę

W

rzy z Knurowa. Zgrupowania
w tej malowniczo położonej
miejscowości zaplanowała za-

równo Akademia Piłki Nożnej,
jak i Concordia.
PiSk
Foto: APN

ęgierska Górka stała się
tego lata główną bazą
wypadową dla młodych piłka-

Medaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w boksie:
Aleksandra Matyja, trener Adam Spiecha i Remigiusz Skoczyński

Jeszcze nie w Rio, ale…

W

Rio de Janeiro trwają 31. Letnie Igrzyska Olimpijsk ie,
tymczasem do historii przeszła
już Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w Ząbkowicach
Śląskich, gdzie o prestiżowe
tytuły walczyli pięściarze. W
kategorii wiekowej kadet znakomicie spisał się Remigiusz
Skoczyński z gierałtowickiej
Gardy. Podopieczny Adama
Spiechy występujący w wadze
66 kg (kategoria półśrednia)
odniósł cztery jednogłośne
zwycięstwa. Wyższość Remigiusza Skoczyńskiego musieli
uznać kolejno: Jakub Tomczak
(KS Bombardier Gdynia), Sebastian Wawreszuk (UKS Unia
Hajnówka), Hubert Andrych
(KS Korona Wałcz) i Jakub
Pytliński (BSB Astoria Bydgoszcz). Efekt tych zwycięstw to
oczywiście złoty medal.
Sukces na ringu w Ząb-

kowicach Śląskich odniosła
również klubowa koleżanka
Remigiusza Skoczyńskiego,
Aleksandra Matyja. Zawodniczka Gardy awansowała do
strefy medalowej po pokonaniu w I rundzie przez TKO
Julię Widlak (BKS Skorpion
Szczecin). Po tym zwycięstwie
reprezentantka Gierałtowic
miała już zagwarantowany
brązowy krążek, jednak przed
walką półfinałową była okazja,
by brąz zamienić co najmniej
na srebro. Okazja była, ale
rywalka nie miała zamiaru
prosić o „najniższy wymiar
kary” i to Natalia Gajewska
(Champion Wołomin) okazała
się lepsza w tym pojedynku.
Ponadto w wadze lekkiej
(60 kg) Dawid Nowok został
sklasyfikowany na miejscach
5-8, bowiem najpierw w ypunktował jednogłośnie Alana
Maśka (BKS Skorpion Szcze-

cin), z kolei w ćwierćfinale
uległ Jakubowi Szydełce (DKB
Dzierżoniów).
Po walce ćwierćfinałowej z turniejem pożegnała
się również Paulina Gancarczyk (waga 48 kg), która w
pojedynku o awans do strefy
medalowej przegrała z Sandrą
Bobrowicz (MGKS Gwarek
Łęczna).
Dwa medale wywalczone
przez reprezentantów Gardy
dały temu klubowi 10 lokatę w
klasyfikacji drużynowej chłopców i 23 miejsce w klasyfikacji
dziewcząt (Śląski Związek Bokserski zakończył rywalizację na
miejscu pierwszym).
Dodajmy, że w grupie kadetek wystąpiły 94 zawodniczki z 48 klubów, z kolei w grupie
kadetów między linami zaprezentowało się 188 zawodników
ze 102 klubów.

W programie każdego zgrupowania musi być czas na ciężką pracę i relaks

PiSk

Foto: Concordia

Foto: prywatne

foto-migawka

Knurowianin Grzegorz Wiercioch był jedny
m z trzech polskich
sędziów w czasie Akademickich Mistrz
ostw Europy w Futsalu,
jakie odbył y się tego lata w Zagrzebiu.

Foto: APN

informacja
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IV liga

Inauguracja do poprawki

Sezon ogórkowy?
Zapomnij!

Jeden wygrany
sparing

Przygotowania Concordii
do nowego sezonu rozpoczęły
się wstrząsem, a więc zwolnieniem trenera Michała Budnego i zatrudnieniem Marka
Motyki. Ten doświadczony
szkoleniowiec najpierw z boku
przygląda ł się pier wszemu
sparingowi, w którym jego
przyszli podopieczni zremisowali 1:1 ze Śląskiem Świętochłowice.
Kilka dni po tym meczu,
już z ławki rezerwowych, a raczej z wysokości trybun stadionu w Bełku dokonał pierwszego
przeglądu kadr, jako oficjalny
trener Concordii. Efekt? Porażka knurowian ze spadkowiczem z 3 ligi 2:6.
Kolejny mecz, kolejne testy
i kolejna porażka. Tym razem
1:2 z Gwarkiem Ornontowice.
Minęło kilka dni i znowu
porażka, 0:2 z Polonią Łaziska
Górne.
Po czterech meczach bez
z w ycięst wa pow ia ło opt ymizmem, bow iem rezer w y
ROW-u Rybnik wzmocnione
k i l koma z awo d n i k a m i na
co dzień występującymi w 2
lidze musiały uznać wyższość
Concordii, która pewnie wygrała 3:0.
W ostatnim sprawdzianie
przed inauguracją ligi knurowianie ulegli 1:2 rezerwom
Piasta Gliwice.

Czajka i Górka
królami letniego
polowania

Concordia w czasie przygotowań do nowego sezonu wygrała tylko jeden mecz, strzelając w sześciu spotkaniach 8
bramek i tracąc 13.
Nie od dziś wiadomo, że
ze zdobywaniem goli knurowianie mogą mieć problemy,
bo powa żna kont u zja w yeliminowała z gry na kilka
najbliższych miesięcy najlepszego snajpera poprzedniego
sezonu – Tomasza Młynka.

Czwartoligowcy w walce
o bramki i punkty toczą
pojedynki również w parterze

Pod jego nieobecność i późniejsze dołączenie do zespołu
S olomona Mawo, k róla m i
letniego polowania na gole
okazali się Łukasz Czajka i
Grzegorz Górka, którzy po 3
razy trafiali do siatki rywala.
Po jednej bra mce dołoż yli
wspomniany Solomon Mawo i
nowa twarz w zespole – Przemysław Stebel.

Ten pierwszy raz

Na ot wa rc ie s e z onu w
Knurowie doszło do pojedynku drużyn, w których dokonano latem zmian trenerów.
Concordię po raz pierwszy w
oficjalnym meczu prowadził
Marek Motyka, z kolei w Unii
Racibórz debiutował Tomasz
Owczarek. Po ostatnim gwizdku sędziego w zdecydowanie
lepszym nastroju był trener
Unii, która wygrała 2:1, a więc
udanie zainaugurowała sezon
2016/2017.
Debiutantów należało szukać nie tylko wśród trenerów,
ale i na boisku. Ten pierwszy raz
w barwach Concordii zaliczył

WYNIKI 1. KOLEJKI:
4. liga – grupa II
Concordia Knurów – Unia Racibórz 1:2
0:1 Kapinos (30), 1:1 Mateusz Mikulski (41 – głową), 1:2 Kapinos (84).
Concordia: Kuczera, Pilc 76. Michał Mikulski, Szczurek, Mateusz
Mikulski, Karwowski, Czajka 81. Lipka, Buchalik, Gałach, Górka,
Stebel 46. Sikora, Mawo.
Wilki Wilcza – LKS Czaniec 0:2
0:1 Wilczek (30), 0:2 Woźniak (83).
Matras, Rajca, Gruszka, Leszczyński, Kaczmarek 46. Steuer, Mnochy 67. Kravtsiv, Gajewski, Winczek 75. Mąka, Żyrkowski, Sewerin.
Beskid Skoczów – Gwarek Ornontowice 5:3, Granica Ruptawa
– LKS Bełk 5:0, GKS Radziechowy Wieprz – Iskra Pszczyna
2:0, Polonia Łaziska Górne – Spójnia Landek 2:3, Orzeł Mokre –
Szczakowianka Jaworzno 2:1, MKS Lędziny – Krupiński Suszec
5:1, Drzewiarz Jasienica – Podbeskidzie II Bielsko-Biała 2:1.
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Foto: Piotr Skorupa

To nie był wymarzony start rozgrywek dla Concordii Knurów
i Wilków Wilcza. Pierwsi ulegli u siebie Unii Racibórz, drudzy
też wystąpili przed własną publicznością i też musieli uznać
wyższość rywala – LKS Czaniec.

Przemysław Stebel (ostatnio
Gwarek Ornontowice), którego
po przerwie zmienił inny debiutant – Kamil Sikora (wcześniej Dąb Dębieńsko).

Nowy kapitan

Concordia ma nowego kapitana. Opaskę po kontuzjowanym
Tomaszu Młynku przejął 21-letni Michał Szczurek, który jest
wychowankiem knurowskiego
klubu, ale ma za sobą grę m.in. w
BKS-ie Stali Bielsko-Biała.
Debiut w roli kapitana nie
udał się, bo nie dość, że zespół
przegrał to sam kapitan musiał
opuścić plac gry po tym, jak w
doliczonym czasie gry drugiej
połowy sędzia ukarał go drugą
żółtą kartką.
Nieco wcześniej, bo w minucie 89 czerwoną kartkę zobaczył Piotr Karwowski.

Beniaminek gorszy
od spadkowicza

Po historycznym sukcesie Wilków Wilcza w postaci
awansu do 4 ligi, podopieczni
Jacka Wiśniewskiego otworzyli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ruptawa
Lędziny
Skoczów
Radziechowy
Czaniec
Landek
Jasienica
Mokre
Racibórz
Łaziska Górne
Concordia
Szczakowianka
Podbeskidzie II
Ornontowice
Wilki
Pszczyna
Suszec
Bełk

3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sezon konfrontacją ze spadkowiczem z 3 ligi – LKS-em Czaniec. I musieli przełknąć gorycz
porażki, bowiem Damian Matras dwukrotnie wyciągał piłkę
z siatki, natomiast jego koledzy
nie znaleźli sposobu na pokonanie bramkarza gości.
Piotr Skorupa

W wielu dziedzinach życia
wraz z nastaniem wakacji nastaje tak zwany sezon ogórkowy. To określenie wielokrotnie
jest wykorzystywane również
w sporcie, co nie znaczy, że
może być zastosowane w przypadku piłkarskiej Concordii.
W knurowskim klubie o sezonie ogórkowym nie może być
mowy. Przerwa w rozgrywkach
posłużyła przecież m.in. do
zwolnienia Michała Budnego,
który był trenerem, dyrektorem
sportowym i wiceprezesem. To
jest jednak pikuś, biorąc pod
uwagę to, kto go zastąpił.
Gdy kibice wielu klubów
z wypiekami na twarzy czekali
na wieści z transferowej giełdy,
w Knurowie też postanowiono
na owej giełdzie zainwestować.
A jak inwestować to w uznaną
markę. I idąc tym tokiem myślenia, w pierwszej kolejności
postawiono nie na piłkarza,
a na trenera z solidnym nazwiskiem. To nazwisko to Motyka.
Marek Motyka.
Miałem okazję poznać tego
trenera chyba z dziesięć, albo
nawet kilkanaście lat temu, gdy
pracował w Górniku Zabrze.
Zrobił wtedy na mnie dobre
wrażenie, bo nie bał się stawić
czoła trudnym wyzwaniom,
i to w sytuacji, gdy w klubie
było sporo problemów.
Minęło kilkana ście lat

i znowu się spotykamy. Przyznam, nie było jeszcze okazji,
by wspólnie wypić kawę i porozmawiać o tym, co zastał
w klubie z ulicy Dworcowej.
I jaki ma na ten zespół pomysł.
Zgodził się tu pracować
w momencie, gdy Concordia
znajduje się na peryferiach w piłkarskiej hierarchii, a ponadto
klub ma swoje problemy. I nie
chodzi tu o błahostki, ale poważne zobowiązania finansowe.
Domniemywam, że osoba
Marka Motyki, jego asystent
Mirosław Dreszer i nowy zarząd chcą ten zasłużony klub
wyprowadzić z ostrego zakrętu
na prostą. Prostą, która wieść
będzie przede wszystkim do
normalności, a niewykluczone, że na w yż sze szczeble
rozgrywkowe.
Po inauguracji sezonu
trudno o optymizm. Bo porażka, bo brak nowych zawodników, którzy mogliby podnieść
poziom sportowy. Bo tu i ówdzie wciąż echem odbijają się
stare, wciąż niewyjaśnione
i nieuregulowane sprawy.
Wypada trzymać kciuki,
by ten nowy pomysł na klub
był przysłowiowym strzałem
w „10”. W innym razie powie
ktoś, że działacze Concordii
porwali się z motyką na słońce.
Piotr Skorupa

Terminarz spotkań Concordii Knurów i Wilków Wilcza
4 liga, grupa II
Concordia Knurów

1 kolejka – 13.08.2016, g. 11.00
Concordia – Unia Racibórz 1:2
2 kolejka – 17.08.2016, g. 18.00
Krupiński Suszec – Concordia (mecz zakończył się po zamknięciu gazety)
3 kolejka – 20.08.2016, g. 11.00
Concordia – Gwarek Ornontowice
4 kolejka – 27.08.2016, g. 17.00
LKS Czaniec – Concordia
5 kolejka – 31.08.2016, g. 17.30
Concordia – Drzewiarz Jasienica
6 kolejka - 3.09.2016, g. 16.00
Wilki Wilcza – Concordia
7 kolejka - 10.09.2016, g. 11.00
Concordia – Beskid Skoczów
8 kolejka – 17.09.2016, g. 16.00
MKS Lędziny – Concordia
9 kolejka – 24.09.2016, g. 11.00
Concordia – Podbeskidzie II B-B
10 kolejka – 1.10.2016, g. 11.00
Concordia – Granica Ruptawa
11 kolejka – 8.10.2016, g. 15.00
GKS Radziechowy Wieprz – Concordia
12 kolejka – 15.10.2016, g. 11.00
Concordia – Polonia Łaziska Górne
13 kolejka – 22.10.2016, g. 15.00
Orzeł Mokre – Concordia
14 kolejka – 29.10.2016, g. 11.00
Concordia – Szczakowianka Jaworzno
15 kolejka – 5.11.2016, g. 13.00
Spójnia Landek – Concordia
16 kolejka – 12.11.2016, g. 11.00
Concordia – Iskra Pszczyna
17 kolejka – 19.11.2016, g. 13.00
LKS Bełk – Concordia

Wilki Wilcza

1 kolejka – 13.08.2016, g. 17.00
Wilki – LKS Czaniec 0:2
2 kolejka – 17.08.2016, g. 18.00
Drzewiarz Jasienica - Wilki (mecz zakończył
się po zamknięciu gazety)
3 kolejka – 20.08.2016, g. 17.00
Wilki – Podbeskidzie II B-B.
4 kolejka – 27.08.2016, g. 17.00
Wilki – Beskid Skoczów
5 kolejka – 31.08.2016, g. 17.30
MKS Lędziny - Wilki
6 kolejka - 3.09.2016, g. 16.00
Wilki Wilcza – Concordia
7 kolejka - 10.09.2016, g. 16.00
Granica Ruptawa - Wilki
8 kolejka – 17.09.2016, g. 16.00
Wilki – GKS Radziechowy Wieprz
9 kolejka – 24.09.2016, g. 16.00
Polonia Łaziska Górne - Wilki
10 kolejka – 1.10.2016, g. 15.00
Wilki – Orzeł Mokre
11 kolejka – 8.10.2016, g. 15.00
Szczakowianka Jaworzno - Wilki
12 kolejka – 15.10.2016, g. 15.00
Wilki – Spójnia Landek
13 kolejka – 22.10.2016, g. 15.00
Iskra Pszczyna - Wilki
14 kolejka – 29.10.2016, g. 14.00
Wilki – LKS Bełk
15 kolejka – 5.11.2016, g. 13.00
Unia Racibórz - Wilki
16 kolejka – 12.11.2016, g. 13.00
Wilki – Krupiński Suszec
17 kolejka – 19.11.2016, g. 13.00
Gwarek Ornontowice - Wilki
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Szczęśliwi
i pechowiec

ataku Górnika.
Rafał Wolsztyński przechodzi
rehabilitację, z kolei w kadrze Górnika jest jego brat bliźniak Łukasz
oraz bramkarz Michał Michalski.
Wolsztyńscy swą piłkarską przygodę
rozpoczynali w Concordii, z kolei
Michalski w knurowskiej APN.
A za „sterem” Górnika stoi jeszcze
jedna osoba związana z Knurowem –
Marcin Brosz.
PiSk

Michał Michalski (z lewej) i Łukasz Wolsztyński w czasie
prezentacji Górnika przed nowym sezonem

Człowiek
od zadań
specjalnych
– Marcin Brosz

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Rozstanie
Na początku okresu
przygotowawczego
do nowego sezonu
nastąpiło rozstanie
trenera Wojciecha
Kempy z Jednością 32
Przyszowice

Foto: Piotr Skorupa

Wojciech Kempa
trenerem
Jedności 32
Przyszowice
- to już
historia

P

rzypomnijmy, że zespół z Przyszowic
do ostatnich minut minionego sezonu
prowadził heroiczny bój o utrzymanie się
w 4 lidze. Finał rozgrywek okazał się jednak
porażką, a konkretnie rzecz ujmując – degradacją do Klasy okręgowej.
W okresie urlopowym pojawiła się nieoficjalna informacja, że Jedność być może rozegra przed nowym sezonem baraż o wakujące
miejsce w 4 lidze. O barażu zaczęto mówić,
gdy z występów w 4 lidze zrezygnował spadkowicz z 3 ligi – Grunwald Halemba.
Ostatecznie stawkę 4-ligowców uzupełnił
Nadwiślan Góra, spadkowicz z 2 ligi, który nie
otrzymał licencji na grę w lidze trzeciej. Tym
samym miejsce Jedności 32 Przyszowice jest
w Klasie okręgowej.
PiSk

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

Sześć lat temu
Marcin Domagała
był trenerem 4-ligowej
Concordii. Dzisiaj jest
w sztabie szkoleniowym
wicemistrza Polski
– Piasta Gliwice

Domagała,
jak Dudek

D

wóch wychowanków Concordii Knurów
pracuje obecnie w roli drugiego trenera w
klubach występujących w Lotto Ekstraklasie.
Do Dariusz Dudka, który już w poprzednich rozgrywkach został asystentem Mariusza
Rumaka w Śląsku Wrocław, dołączył niedawno
Marcin Domagała, który został drugim trenerem
w Piaście Gliwice.
Przypomnijmy, że w Gliwicach pracuje również Mateusz Smuda, były golkiper Concordii,
który w klubie z Okrzei jest trenerem bramkarzy.
Wracając do Marcina Domagały dodajmy,
że w swym trenerskim CV ma również pracę w
4-ligowej Concordii Knurów, a w poprzednim
sezonie wywalczył z Piastem Gliwice awans do
Centralnej Ligi Juniorów.
PiSk

Foto: prywatne

N

iemal w tym samym czasie,
gdy Michał Michalski i Łukasz
Wolsztyński przygotowywali się do
prezentacji Górnika, Rafał Wolsztyński przygotowywał się do… zabiegu
chirurgicznego. Popularny „Rafcio”
może mówić o sporym pechu, bo w
czasie jednego ze sparingów doznał
urazu więzadeł w stawie kolanowym.
Tego typu kontuzja wyklucza go z gry
na kilka miesięcy, a nie da się ukryć,
że był jednym z kandydatów do gry w

Foto: Górnik Zabrze

Górnik Zabrze rozpoczął
sezon mając w kadrze dwóch
wychowanków knurowskich
klubów. A zanosiło się na trzech…

Foto: Górnik Zabrze

Rekonwalescent
Rafał Wolsztyński

Tempo z pucharem wójta

Tradycyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta
Gminy Gierałtowice zakończył się triumfem
Tempa Paniówki

W

tym roku do rywalizacji przystąpiły
trzy drużyny. W roli gospodarzy wystąpili reprezentanci Gwiazdy Chudów, a stawkę
uzupełniły zespoły Jedności 32 Przyszowice i
Tempa Paniówki.
Zwycięzcę poznaliśmy po trzech meczach.
W pierwszym Gwiazda Chudów uległa ubiegłorocznemu triumfatorowi tych rozgrywek
– Jedności 32 Przyszowice 0:1 (gol: Szołtysek).

W kolejnym spotkaniu Jedność zremisowała
z Tempem Paniówki 1:1 (Gogolok – Marek),
a w ostatnim Tempo pokonało Gwiazdę 2:1
(Mroncz, Babisz – Kubosz).
W końcowej k lasy f ikacji Tempo Paniówki wyprzedziło Jedność 32 Przyszowice
i Gwiazdę Chudów.
PiSk

Jedność gromi rywala

Zdegradowana z 4. ligi Jedność 32
Przyszowice rozpoczęła nowy sezon
od mocnego uderzenia, gromiąc
w meczu Pucharu Polski rezerwy Gwarka
Ornontowice

W

ramach I rundy odbyło się 11 spotkań. Na
uwagę zasługuje nie tylko wysokie zwycięstwo zespołu z Przyszowic (drużynę prowadził
nowy trener Mateusz Labusek), ale również porażka Naprzodu Żernica, który musiał uznać wyższość niżej sklasyfikowanych rezerw z Bujakowa.
Komplet wyników I rundy:
LKS 45 II Bujaków – LKS Naprzód Żernica
1:0 (zweryfikowany na walkower 3:0), LKS Zryw
Radonia – KS 94 Rachowice 3:5, KS Start Sierakowice – LKS Młodość Rudno 1:3, KS Sośnica
Gliwice – LKS 45 Bujaków 3:1, KS Burza Borowa
Wieś – MKS Zaborze Zabrze 3:2, GKS Gwarek
II Ornontowice – LKS Jedność 32 Przyszowice
1:12 (bramki dla Jedności: Rafał Hajok – 4, Piotr
Szołtysek – 3, Kamil Przybylski, Jarosław Piewko,
Jakub Musioł, Maciej Kiełtyka i Paweł Gogolok
po 1), KS Sokół Łany Wielkie – LKS Przyszłość

Ciochowice 0:2, LKS Gwiazda Chudów – GKS
Walka Zabrze 4:2 (bramki dla Gwiazdy: Mateusz
Miczka – 3, Robert Botor – 1), PKS Ruch II Kozłów
– LKS Tempo Paniówki 1:2 (bramki dla Tempa:
Daniel Babisz i Radosław Jachimowski po 1), LKS
Tęcza Wielowieś – KS Salveo Drama Kamieniec
2:3, ŁTS Łabędy – MRKS Czarni Pyskowice 2:0.
Mecze II rundy zaplanowano na 24 sierpnia.
W tym dniu o godzinie 17.00 zagrają: LKS Jedność 32 Przyszowice - ŁTS Łabędy, LKS Tempo
Paniówki – GKS Gwarek Ornontowice, KS Salveo
Drama Kamieniec – LKS Wilki Wilcza, LKS
Gwiazda Chudów – KS Concordia Knurów, LKS
45 II Bujaków – Piast II Gliwice, LKS Młodość
Rudno – Górnik II Zabrze SSA, KS 94 Rachowice
– KS Sośnica Gliwice, KS Burza Borowa Wieś –
LKS Przyszłość Ciochowice.
PiSk
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Foto: Archiwum Sztafety Knurów

Foto: Archiwum Sztafety Knurów

Zmęczeni, ale szczęśliwi biegacze wspaniałych chwil
na scenie festiwalu Woodstock nie zamieniliby na inne...

Do końca świata
i o jeden dzień dłużej
Sztafeta Knurów...

- Zbyt długo znamy się z Jurkiem Owsiakiem, by go zawieść, tym bardziej
w chwilach, gdy trwa medialna nagonka. Sztafeta Biegowa Knurów będzie
pojawiać się na Woodstock i finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
– zapewnia Bogdan Leśniowski, twórca i szef biegającej ekipy

L

ata biegną, a jeszcze lepiej
biegają amatorzy... biegania. Przed miesiącem po
raz 13. wybrali się na festiwal
Woodstock. Przemierzyli kilkusetkilometrową trasę, po czym
fetowani gromkimi brawami
wbiegli na festiwalową scenę,
witani przez Jurka Owsiaka.
- To fascynujące przeżycie!
– entuzjazmuje się pan Bogdan,
zapalony biegacz, wielokrotny
maratończyk. – Nagroda za
naprawdę spory wysiłek.
Ten scenariusz powtarza
się od 2004 roku i pierwszej
edycji sztafety.
- Ale wcale się nie nudzi –
śmieje się knurowianin.
Pomysł biegu na finał WOŚP
rzucił Jerzy Wroński. Podzielił
się nim z panem Bogdanem.
- Początkowo bardzo scep-

tycznie odniosłem się do niego
i na odczepnego powiedziałem,
że napiszę do fundacji – wspomina Leśniowski. – I tak też
zrobiłem, nawet nie wierzyłem,
że ktokolwiek zainteresuje się
nim w Warszawie.
Odpowiedź przyszła po
dwóch tygodniach. Napisał
ją... Jurek Owsiak. Zaprosił
knurowian do stolicy, by temat omówić.
- „Co chcecie ode mnie”, zapytał. Odpowiedziałem, że nic poza
akceptacją. „OK”, odpowiedział. I
zaraz dodał: „Ale przybiegnijcie
wcześniej na Przystanek Woodstock” – sięga pamięcią knurowianin do wydarzeń sprzed lat.
– Daliśmy się przekonać.
Potem już poszło jak z bicza
strzelił: przygotowania i bieg.
Na główną scenę Woodstock

biegacze weszli nieco spóźnieni. Nic to, publiczność klaskała
jak oszalała.
- Schodzimy ze sceny i naraz
tłum zaintonował „Sto lat...”.
Jurek leci za nami: „Wracajcie
na scenę, to dla was!” – wykrzyczał. Nie powiem, co w takiej
chwili czuje dorosły facet...
– kontynuuje. – Oczy świeciły
mi się nie tylko od reflektorów
scenicznych.
Adrenalina, owacje, radość
– to powtarza się co rok.
- Można się uzależnić –
śmieje się pan Bogdan.
Przez lata przez sztafetę
przewinęło się około 40 osób.
Nie tylko knurowian, ale też
osób z różnych, nawet odległych, rejonów Polski. Biegali
emeryci, studenci, wykładowcy
akademiccy, policjanci, dawStart sztafety
ma zawsze
ciekawą oprawę

ni... więźniowie, narkomani,
którzy porzucili nałóg, ludzie
po przejściach.
- Każdy, no prawie każdy,
może wziąć udział – mówi szef
sztafety. – Nie akceptujemy
tylko smutasów.
Przyjęło się też, że sztafeta
to męska ekipa. Oczywiście
są biegające panie, które też
chętnie brałyby w takim przedsięwzięciu udział, ale nie decydowały się ze względów rodzinnych bądź innych zobowiązań.
- Są osoby, które uczestniczyły wielokrotnie, byli tacy, co
przebiegli raz i gdzieś się stracili.
Nie ma żadnego problemu z zebraniem chętnych. Wyrobiliśmy
sobie dobrą markę w środowisku, a to procentuje – dodaje
Leśniowski.
Sukcesy dają siłę i są motorem do dalszej działalności.
Choć bywają chwile zwątpienia.
- Miałem taki czas przed
dwoma laty, gdy zmarł jeden z

naszych biegaczy – mówi pan
Bogdan. – To był człowiek po
przejściach, 15 lat spędził w
więzieniu, ale w naszym towarzystwie czuł się dobrze. Był
wspierany, wydawało się, że to
co złe, już za nim. Niestety...
To był moment dla mnie krytyczny...
Jednak sztafeta przetrwała. Miesiąc temu wespół w
zespół pobiegło 12 osób. We
Wrocławiu dołączyły kolejne
dwie – ojciec z synem. Wszyscy
o czasie „zameldowali się” na
mecie. Resztę znamy: gratulacje
i owacje. Publiczne wręczanie
statuetek Forresta Gumpa,
symbolizujących kreowanie
rzeczywistości i chęć udziału w
najważniejszych wydarzeniach.
Także wytrwałość i mierzenie
się z przeciwnościami losu.
Pomoc potrzebującym, np.
poprzez wspieranie społecznej
akcji ruchu Spartanie Dzieciom. Wespół w zespół.

- Atmosferę buduje się z
ludźmi, otoczeniem i pozytywną energią. U nas tego nie
brakowało – zapewnia szef
Sztafety. – Za tę energię, za
ten uśmiech, za profesjonalizm
biegowy raz jeszcze bardzo
dziękuję wszystkim uczestnikom sztafety, naszym przyjaciołom z Panoramy TVP,
przy padkowo napotkanym
ludziom na trasie, wszystkim
ludziom dobrego serca.
Wdzięczność tę inicjator
sztafety rozciąga na wszystkich
jej uczestników na przestrzeni
lat: - Cóż można powiedzieć...
Dziękuję!
Zakwasy po ostatnim wyczynie nie zdążyły jeszcze ustąpić, a biegacze już rozpoczęli
planowanie kolejnej edycji
sztafety.
- To należy się Jurkowi,
bo robi dobrą robotę – mówi
pan Bogdan. – Mimo nagonki
na Woodstock zdecydował, że
będzie kontynuować to dzieło. Bardzo mnie to cieszy, bo
nasza sztafeta na scenie to już
taki stały punkt programu tej
wspaniałej imprezy. Myślę, że
doskonale promujemy Knurów – co najmniej na skalę
krajową. Flaga Knurowa przed
woodstockową sceną to piękny
wyraz tej promocji. Poza tym
łączy nas 10-letnia zażyłość z
Jurkiem, szanujemy się i lubimy. Tym bardziej nie możemy
go zawieść... Pobiegniemy!
Bogusław Wilk

Więcej o sztafecie

z n aj dz i e s z, p r ze c z y t a s z
i zobac zysz zaglądając
na stronę internetową
www.sztafetaknurow.eu

Foto: miastoknurow.pl
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