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o tegorocznej, 18. edycji konkursu zgłoszono 27 realizacji
z terenu 17 gmin. Wśród
nich znalazł się obiekt z gminy

D

Gierałtowice – Ośrodek Zdrowia w
Przyszowicach.
We wrześniu realizacje zgłoszone
do konkursu zostaną ocenione przez

jury złożone z przedstawicieli Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Jurorzy rozstrzygną,
którym obiektom przypadną nagrody
i wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego.
Odrębną nagrodę przyznają internauci. Na projekty można głosować do
końca sierpnia na stronie http://npp.
slaskie.pl/vote/npp-edycja-2017.
Uroczystość ogłoszenia wyników
konkursu odbędzie się w listopadzie br.
Organizatorzy konkursu to Zarząd Województwa Śląskiego we
współpracy ze Stowarzyszeniem
Architektów Polskich Oddział Katowice oraz Towarzystwem Urbanistów
Polskich Oddział w Katowicach, pod
patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.
Oprac. MiNa, /sisp/

Knurów

.QXUyZ2EUDGRZDãD5DGD0LDVWD

3HFKSXVWXãNL Å7DNµGODQRZHJRSDUNLQJX
W poniedziałek, 7 sierpnia na
posterunek Straży Miejskiej zadzwonił knurowianin, który znalazł
kontuzjowaną pustułkę. Ptak miał
złamane skrzydło i zapewne nie poradziłby sobie bez ludzkiej pomocy.
Pustułka została opatrzona przez
weterynarza, a następnie przekazana
Leśnemu Pogotowiu w Mikołowie,
które specjalizuje się w rehabilitacji
dzikich zwierząt.
oprac. MiNa
informacja
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chwały dotyczyły bieżącej gospodarki finansowej miasta.
Związane były m.in. z wykonaniem
projektu technicznego parkingu przy
ul. Szpitalnej (naprzeciw budynku
pod nr. 8, byłym hotelem górniczym)
oraz przebudową odcinków ulic Kościelnej i Stawowej. Radni wyrazili

U

też zgodę na zaciągnięcie pożyczek
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na zadania związane z
pracami remontowo-budowlanymi
w Miejskich Szkołach Podstawowych
nr 4, 6 i 7.
b, um

6SURVWRZDQLH
Przed tygodniem w artykule pt.
„Zwłoki przy zalewisku” podaliśmy
nieścisłą informację. W rzeczywistości żona potrzebowała nie kilku dni,
a kilku godzin na powiadomienie
policji o zaginięciu męża. Za pomyłkę przepraszamy.
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Knurów

2UQDWZSRG]LęFH
Uczestnicy pielgrzymek biegowych podarowali
SDUDILLSRGZH]ZDQLHPĞZLĊW\FK&\U\OD
i Metodego ornat
Uroczyste przekazanie daru odbyło się podczas niedzielnego nabożeństwa. Ofiarodawcami byli wierni,
uczestnicy pielgrzymek biegowych z
Jasnej Góry do Marianosztra oraz z
knurowskiej parafii na Jasną Górę.
Organizatorem obydwu przedsię-

wzięć był Marian Płaszczyk, Rycerz
Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy.
Pielgrzymki były formą uczczenia
300 rocznicy koronacji cudownego
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
/bw/

podziękowania
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SDQL0RQLNLV]HIRZHMVNOHSXÄ'RPLQR,´
6ROLGDUQRĞFL.:.Ä.QXUyZ6]F]\JáRZLFH´
5XFK.QXUyZ

'=,ĉ.8-(0<
-(6=&=(5$=:6=<67.,0

]DZVSDUFLH
ZRUJDQL]DFMLSLHOJU]\PNL
Organizator
0DULDQ3áDV]F]\N

Redakcja

foto-migawka

Foto: Tomasz Czarnecki
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reklama
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poniedziałek, około godz.
1.15 zastęp strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
K nu row ie zosta ł wez wa ny do
płonącego samochodu. Opel na
bydgoskich tablicach rejestracyjnych stał na przyblokowym parkingu przy ul. Mieszka I. Gdyby

W

nie błyskawiczna reakcja służb,
straty mogły być znacznie większe,
zwłaszcza że w pobliżu stały zaparkowane inne samochody.
Z ustaleń policji wynika, że
pożar opla to wynik zwarcia w instalacji samochodu.
/g/

0RWRF\NOLVWD
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Knurów

Tekst & Foto: Marek Krysiuk

Foto: JRG Knurów

o zdarzenia doszło w sobotnią
noc o godzinie 1.55 na ulicy
Ziętka. Młody mieszkaniec Gliwic
obrał sobie osiedlowe uliczki za tor
wyścigowy. Do perfekcji sporo mu
brakuje, bowiem szaleńczą jazdę
zakończył na jednym z płotów,
uszkadzając po drodze jeden ze
znaków. Prędkość musiała być spora, gdyż ogrodzenie zwinęło się w
harmonijkę.
Dzięki szybkiej reakcji pary
przechodniów kierowca nie zdołał
uciec z miejsca zdarzenia. Na miejscu pojawiła się Policja, Straż Miejska oraz strażacy. Niebawem wyszło
na jaw, że kierowca nie posiada
uprawnień do prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu, nie ma też żadnych
innych dokumentów, a samochód...
nie należy do niego.
Dalsze czynności w tej sprawie
prowadzi Policja.

D
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e wtorek, przed godz. 21.00,
strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie przyjęli
zgłoszenie o wypadku z udziałem
motocykla, do jakiego doszło na ul.
Szpitalnej. Do czasu przybycia na
miejsce zespołu ratownictwa medycznego i policji, pierwszej pomocy
poszkodowanemu udzielili straża-

W

cy. Motocyklista w stanie dobrym
został przewieziony do gliwickiego
szpitala.
Policja zakwalifikowała zdarzenie drogowe jako kolizję, a sprawcy,
który „nie wyrobił przed rondem” z
powodu dużej prędkości, wypisała
mandat (500 zł).
/g/

=DNOHV]F]RQ\ZDXFLH
Knurów

OHWQLSDVDĪHUKRQG\FLĊĪNRUDQQ\
±Z\SDGHNPLDáPLHMVFHZQLHG]LHOĊ
QD'.QDZ\VRNRĞFL.QXURZD

ak podaje gliwicka policja, na ul.
Rybnickiej, na łuku drogi, z nieustalonych dotąd przyczyn osobowa
honda zjechała ze swojego pasa jezdni i dachując, wpadła na pobocze.
22-letni pasażer został ciężko ranny i

J

zakleszczony w pojeździe. Wydobycie
nieprzytomnego mężczyzny wymagało interwencji knurowskich strażaków. 23-letni kierowca hondy doznał
obrażeń niezagrażających życiu.
oprac. MiNa, foto: JRG Knurów
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Raz na rok
F]\GHNDGę"
S

prawa deputatów dla byłych
górni ków śl i macz y się od
trzech lat. Zmienna, znaczona
procesami sądowymi, przepełniona
gorzkimi emocjami.
Przypomnijmy. Deputat za 2014
rok emeryci wywalczyli sobie w
sądach. Batalia o węgiel za 2015 rok
ciągle trwa. Na razie wyroki nie są
po myśli byłych górników. Górnicze
spółki zapowiedziały, że w przyszłości w ogóle zrezygnują z tego
rodzaju powinności na rzecz swoich
dawnych pracowników.
Emeryci poważnie potraktowali
takie zagrożenie. Postanowili rozwiązać problem systemowo. Wspierani
przez Związek Zawodowy Górników
w Polsce podjęli próbę zmiany prawa
tak, by w imieniu kopalń wypłatą
deputatu wszystkim emerytom górniczym zajęło się państwo.
W marcu 2016 roku w Sejmie RP
został złożony obywatelski projekt
„ustawy węglowej” wraz ze 126 tysiącami podpisami poparcia. Niespełna
trzy miesiące później odbyło się jego
pierwsze czytanie. Potem został
skierowany do komisji ds. energii i
skarbu państwa.
Równolegle w Ministerstwie
Energii powstał rządowy projekt
ustawy. Poddano go międzyresortow ym uzgodnieniom. Jesienią
ubiegłego roku rozeszła się pogłoska,
że możliwe jest scalenie dwóch kon-

kurujących ze sobą wizji rozwiązania drażliwej sprawy, że wyłoni się
trzecia, kompromisowa.
Zamiast niej pojawiła się jeszcze
inna koncepcja. W listopadzie ze
strony rządowej padła propozycja, by
emeryci otrzymali do końca roku 8-9
tysięcy złotych w zamian za zrzeczenie się praw do deputatu węglowego.
Wzbudziła mieszane uczucia.
Henryk Hankus, były wieloletni
przewodniczący ZZG w Polsce w
KWK Szczygłowice, podejrzewał,
że to zamiar rozbicia jedności górniczych emerytów. Jego zdaniem
propozycja może i jest kusząca dla
kogoś wiekowego, ale dla 60-latków
niekorzystna. Tę opinię podzielano
powszechnie. Niebawem strona
rządowa wycofała się ze swojego
pomysłu.
Potem... zapadła cisza. Pomysły
się ucięły, dokumentacja utknęła w
parlamencie. Na zniecierpliwienie
przedłużającym się procedowaniem
nad projektami ustawy górniczej
zwrócił uwagę knurowianin Franciszek Szafarz, inicjator sądowej
walki emerytów z dawną Kompanią
Węglową, również górniczy emeryt,
poszkodowany decyzją spółki.
- Czas leci, a efektów nie ma
– mówił „Przeglądowi” już kilka
miesięcy temu.
Sfrustrowani emeryci zapowiedzieli, że jeszcze trochę, a wybiorą

V\JQDä\F]\WHOQLNÑZ
Wertepy i szczeliny
- Oj, w nienajlepszym stanie
]QDMGXMHVLĊFKRGQLNZUHMRQLHDO
/LSRZHMSURZDG]ąF\GRNRĞFLRáD
1LHUyZQRĞFL L V]F]HOLQ\ SU]HV]ND
G]DMą0RĪHQLHPáRG\PDOHQDP
Z VWDUV]\P ZLHNX FKRG]HQLH SR
QLHUyZQRĞFLDFK QLH SU]\FKRG]L
áDWZR 'UXJD VSUDZD SU]\GDáRE\
VLĊZLĊFHMNRV]\QDSVLHRGFKRG\
6ąWDNLHPLHMVFDJG]LHQDSHZQR
GRGDWNRZHNRV]HQLH]DV]NRG]Lá\
E\ D SU]HFLZQLH ± EDUG]R E\ VLĊ
SU]\GDá\
Mieszkanka
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 7DN PL VLĊ PDU]ą SLĊNQH
VFKOXGQHDSU]HGHZV]\VWNLPLGH
DOQLHF]\VWHNQXURZVNLHXOLFH-HĨ
G]LP\SRĞZLHFLHG]LHFLPDP\]D
JUDQLFąZLHP\MDNMHVWLMDNPRĪH
E\ü'ODWHJRMHVWHP]ZROHQQLF]Ną
F]\VWRĞFLQDXOLFDFK,SRJRQLHQLD
ILUP NWyUH PDMą ]DMPRZDü VLĊ
VSU]ąWDQLHP 1LHFK VLĊ QDSUDZGĊ
SU]\áRĪą 2 QD URQG]LH SU]\ XO
'ZRUFRZHMWHĪPRJáRE\E\üOHSLHM
1DUD]LHSLĊNQHPQLHU]XFDQDNR
ODQDQLHMHVWGREUąZL]\WyZNą$
SU]HFLHĪPRJáRE\E\E\ü
Czytelniczka
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Od redakcji: Rondo u zbiegu
ul. Dworcowej i wjazdu na auWRVWUDGĊ $ QLHEDZHP SRZLQQR
]GH F \GRZDQLH ]PLHQLü VLĊ QD
OHSV]H -DN MXĪ SLVDOLĞP\ PLDVWX
XGDáR QDNáRQLü VLĊ ]DU]ąGFĊ *H
QHUDOQą'\UHNFMĊ'UyJ.UDMRZ\FK
L $XWRVWUDG  GR Z\UDĪHQLD ]JRG\
E\ WR .QXUyZ ]DWURV]F]\á VLĊ R
URQGR XSDPLĊWQLDMąFH URWPLVWU]D
3LOHFNLHJR : RFHQLH IDFKRZFyZ
JRUąFHODWRQLHMHVWQDMOHSV]ąSRUą
QD]DJRVSRGDURZDQLHVHUFDRELHN
WX =GHF\GRZDQR ĪH RSW\PDOQ\
F]DVQDG]LDáDQLHWRNRQLHFZDND
FML1DMSUDZGRSRGREQLHMZyZF]DV
RNUąJáDáąNDZVHUFXURQGDSU]HM
G]LHGRKLVWRULL

DŝĂųďǇđdŽƵƌ͕
ďǇųǇƌĞŬůĂŵǇ͘͘͘

%DUG]RVLĊFLHV]\áHPĪH7RXU
GH 3RORJQH SU ]HMHĪGĪDá SU ]H]
.QXUyZ -HGQDN WDN VLĊ ]áRĪ\áR
ĪH E\áHP Z W\P F]DVLH MDNLHĞ
 NLORPHWUyZ GDOHM L Z\ĞFLJ
RJOąGDáHPZWHOHZL]MLQD793
,ZLHOHQLH]REDF]\áHPERW\ONR
6]F ] \J á RZLF H D ]DUD] SRWHP
SU ]HU ZDQR WUDQVPLVMĊ L SXV]
F]RQR UHNODP\ 3R QLFK NRODU]H
E\OLMXĪZ%RMNRZLH'ODPQLHWR

się protestować przed Sejm.
- Jeśli zapadnie taka decyzja, na
pewno się przyłączymy – przekonywali pod koniec czerwca Henryk
Hankus i Franciszek Szafarz. – Czekamy na konkrety.
W ubiegłym tygodniu coś drgnęło. Pojawiły się informacje, że Ministerstwo Energii przygotowuje korektę w projekcie „ustawy węglowej”.
Mowa jest o możliwości wypłaty
corocznej bądź jednorazowo (np. za
10 lat) ekwiwalentu za deputat. Pieniądze miałby wypłacać ZUS. Jaką
kwotę? Punktem odniesienia miałaby
być cena węgla. W obecnych warunkach byłoby to około 1400 zł na osobę
rocznie (czyli za 14 tys. zł za 10 lat).
- To już jakaś bardziej sensowna
propozycja – oceniają zgodnie Hankus i Szafarz. – Każdy indywidualnie
mógłby przeanalizować, co dlań
bardziej korzystne.
Zdaniem wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego jest szansa
na uregulowanie tej kwestii przed
końcem roku. Z nowych regulacji
mogłoby skorzystać około 235 tys.
osób.
- Sprawa rozwiązania problemu
deputatów dla górniczych emerytów
będzie jeszcze omawiana z premier
Beatą Szydło – zastrzega wiceminister Tobiszowski.

.QXUyZ

$VIDOWSRNU\MH
ãċF]QLN
6]XWURZ\RGFLQHNXOLF\-ĊF]PLHQQHM
áąF]ąF\XOLFH.R]LHáND]:ROQRĞFL
ZNRĔFXGRF]HNDáVLĊPRGHUQL]DFML
o zleceniu przygotowania dokumentacji technicznej, zabezpieczeniu środków na inwestycję
oraz wyłonieniu wykonawcy robót,
Urząd Miasta podpisał z firmą
FIL-BUD sp. z o.o. z Gliwic umowę
na modernizację odcinka ul. Jęczmiennej.
W ramach prac zaplanowano
wykonanie nowej nawierzchni o
szerokości 6 metrów, chodnika
po jednej stronie pobocza wraz
z oświetleniem oraz kanalizacji

P

deszczowej z dwoma przepustami.
Roboty powinny zakończyć się na
przełomie listopada i grudnia, a ich
łączny koszt to 840 tys. zł.
Prace na ul. Jęczmiennej zwieńczą ostatni - III etap - wieloletniego
zadania gminnego, polegającego na
modernizacji ulicy Koziełka.
Warto nadmienić, że inwestycja
została dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
(tzw. schetynówek).
oprac. /g/

.QXUyZ5XV]\ãDEXGRZDGURJLGRVWUHI\

Korytowanie
QDSRF]ċWHN

3U]HGURNLHPVNU]\ĪRZDQLHXOLF6]SLWDOQHM
L6W\F]QLD]PLHQLáRVLĊZURQGR7HUD]
UR]SRF]ąáVLĊNROHMQ\HWDSUREyWNWyU\FKFHOHP
MHVWVNRPXQLNRZDQLHG]LDáHNLQZHVW\F\MQ\FK
]GURJDPLSXEOLF]Q\PL
Foto: Tomasz Czarnecki

'RĪ\ZRWQLZ\SáDFDQ\FRURNSU]H]=86HNZLZDOHQW
SLHQLĊĪQ\]DGHSXWDWDOERMHGQRUD]RZHĞZLDGF]HQLH
RZDUWRĞFLGHSXWDWX]DRNUHV QSODW 
±WRQDMQRZV]HSURSR]\FMH0LQLVWHUVWZD(QHUJLL
QDUR]ZLą]DQLHSDWDZVSUDZLHGHSXWDWyZ
GODHPHU\WyZJyUQLF]\FK

%RJXVáDZ:LON

32 332 63 77
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
VNDQGDO ĪH Ä-HG\QND´ WDN RODáD
.QXUyZ %\áR PL SU]\NUR W\P
EDUG]LHM ĪH PRMD ZQXF]ND VWDáD
MDNR ZRORQWDULXV]ND Z VWDU \P
.QXURZLH
Knurowianin

WŽŵǇƐųŶĂƉĂƌŬŝŶŐ

 :\EUDáHP VLĊ QD NąSLHOLVNR
QD=DFLV]X%\áRVXSHU1DSUDZ
GĊ ĞZLHWQD URERWD PRMH G]LHFL
E\á \ ZQLHERZ]LĊWH /XG]L E\áR
FR QLHPLDUD DOH Z WDNL XSDá WR
QRUPDOND -HVWHP ]DGRZRORQ\
] ZV ] \V W N L H J R S R] D M H G Q\P
SDUNRZDQLHP 8GDáR PL VLĊ ]D
WU]\PDü MDNLHĞ  PHWUyZ RG
ZHMĞFLD Z]GáXĪ XO 1LHSRGOH
JáRĞFL1LHEĊGĊQDU]HNDüERWR
]áHSRGHMĞFLHDOHZ\GDMHPLVLĊ
ĪH FRĞ WU]HED Z W\P Z]JOĊG]LH
]URELü 0RĪH ZáDĞQLH Z]GáXĪ XO
1LHSRGOHJáRĞFL Z\JRVSRGDURZDü
SDVWDNE\GDáRVLĊSDUNRZDüÄQD
VNRV´2F]\ZLĞFLHWURFKĊSRERF]D
WU]HEDE\]DJDUQąüDOHQDW\OHWR
PLHMVFDWDPMHVW0\ĞOĊĪHMDNE\
NLONDPąGU\FKJáyZSRSUDFRZDáR
WRGDá\E\VRELHUDGĊ
G.S.
Not. bw, MiNa

5RERW\MHV]F]HQDGREUHVLĊQLHUR]SRF]Ċá\
DGURJRZF\Z\ND]DOLVLĊV]F]HJyOQą
JRUOLZRĞFLąSDWU]ąFQDSRVWDZLRQH]QDNL

rzedsięwzięcie polega na budowie 900-metrowego odcinka
drogi łączącego obszary Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z ul. Szpitalną, a tym samym
także DK-78 i autostradą A-4.
W lipcu roboty ruszyły, trwa
korytowanie przyszłego odcinka
drogi. Wykonawcą jest gliwicka
firma PRUIM. Do wykonania jest
jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa

P

i oświetlenie. Termin zakończenia
to koniec roku.
Równolegle do budowy nowej
drogi, knurowskie PWiK wybuduje sieć wodociągową i kanalizację
sanitarną.
Zgodnie z kosztorysem inwestorskim, budowa drogi kosztować
będzie ponad 4 miliony 725 tysięcy
złotych.
bw, um
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kwietniu z inicjat y w y
wszystkich knurowskich
rad nych R ada M iasta
przyjęła (jednogłośnie) uchwałę w
sprawie „wyrażenia woli ustanowienia św. Barbary Patronką Miasta
Knurów”.
Tym samym Rada upoważniła
prezydenta Knurowa i przewodniczącego RM do wystąpienia do Kurii
Archidiecezjalnej w Katowicach o
wszczęcie procedury kościelnej.
Inicjatywa spotkała się z bardzo
ciepłym przyjęciem arcybiskupa
Wiktora Skworca. W spotkaniu z
metropolitą katowickim uczestniczyli
prezydent Adam Rams, przewodniczcy RM Tomasz Rzepa, ks. dziekan
Grzegorz Kusze i ks. proboszcz Mirosław Pelc.
Arcybiskup docenił jednomyślność radnych. Zauważył przy tym,
że przedsięwzięcie zyska prawdziwą
wartość, jeśli święta będzie łączyć
mieszkańców miasta, któremu ma patronować. Wyraził nadzieję, że tak się
stanie, że idea spotka się z powszechną
przychylnością knurowian i środowisk
opiniotwórczych w mieście.
Kuria Archidiecezjalna przychyliła się do prośby samorządu Knurowa. Skierowała stosowny wniosek do
Watykanu. Zostanie on rozważony w
Kurii Rzymskiej przez Kongregację
Nauki Wiary. Pozytywna decyzja
otworzy drogę do podjęcia końcowej
uchwały przez Radę Miasta – tym
razem już o ustanowieniu patrona.
Procedury to jedynie część przedsięwzięcia. Samorząd nie zamierza
poprzestać bowiem tylko na formalnościach, czyli samym przyjęciu uchwały. Pojawiła się intencja
bardziej wymiernego, a zarazem

też przesyconego symboliką, podkreślenia znaczenia decyzji. Istotą
tego zamysłu jest wykonanie rzeźby
(monumentu) i usytuowanie jej w
odpowiednim, wyeksponowanym
miejscu. Za szczególnie godne uznano skwer u zbiegu ulic Dworcowej i
Kopalnianej. Brana pod uwagę jest
przebudowa obecnego pomnika
poświęconego pamięci górników
tragicznie zmarłych na stanowiskach
pracy. Jednak nie bezrefleksyjnie, lecz
z zachowaniem symboli, które sta-

)RWR%RJXVáDZ:LON

0RĪQDRGQLHĞüZUDĪHQLHĪHWUDIQDMHVWXIQRĞüDUF\ELVNXSD6NZRUFD
ZVFDODMąFąPRFĞZ%DUEDU\±XVá\V]HOLĞP\RGMHGQHJR]XF]HVWQLNyZ
VSRWNDQLDZUDWXV]XSRĞZLĊFRQHJR]DPLHU]HQLRPXVWDQRZLHQLDĞZLĊWHM
SDWURQNą.QXURZD

nowią o wyjątkowości tego miejsca
pamięci – krzyża, tablicy, motywów
górniczych. Co więcej, z wykorzystaniem kół szybowych z knurowskiej
kopalni.
Jaka wizja spełniłaby te ambitne oczekiwania? Oczywiście jej
stworzenie i realizacja nie zostałyby
pozostawione laikom i amatorom,
lecz stałyby się zadaniem dla artystów rzeźbiarzy. Miasto zamierza
ogłosić konkurs (jeszcze tego lata),
licząc że przyciągnie prawdziwych
wizjonerów sztuki.
Pow yższe procedury i plany
były tematem ubiegłotygodniowego
spotkania w knurowskim ratuszu.
Na zaproszenie prezydenta Ramsa
i przewodniczącego Rzepy udział
wzięli przedstawiciele związków
zawodowych działających w kopalni

ĝZLĊWD%DUEDUD

tym samym miejscu.
Samorządowcy zapewnili, że
przyświeca im dokładnie taka sama
intencja. Co więcej, zależy im na
tym, by uczynić to miejsce jeszcze
bardziej godnym tego szacunku,
jakim jest otaczane.
- Przysłuchując się dyskusji, można było odnieść wrażenie, że trafna
jest ufność arcybiskupa Skworca z
scalającą moc św. Barbary – usłyszeliśmy od jednego z uczestników.
– Dysputa była merytoryczna, padały
racjonalne argumenty, wyraźnie dało
się odczuć, że wszystkim zależy na jak
najlepszym rozwiązaniu.
Zebrani ustalili, że na jednym
spotkaniu nie poprzestaną. W miarę
rozwoju sytuacji prowadzone będą
dalsze konsultacje. Jeśli wszystko
poszłoby zgodnie z planem, Knurów zyskałby patronkę w przyszłym
roku. Czasowo idealnie, wszak w
2018 roku przypada 110. rocznica
umiejscowienia wizerunku św. Barbary w cechowni kopalni „Knurów”.

„Knurów-Szczygłowice”. Obecni byli
dyrektorzy Grzegorz Michalik i Piotr
Rykala oraz ks. proboszcz Mirosław
Pelc. Samorządowcy chcieli poznać
zdanie strony górniczej w tej kwestii.
Wypowiadający się nie podważali sensu przebudowy pomnika (jego
stan techniczny pozostawia sporo
do życzenia; w poprzednim ustroju i
wcieleniu upamiętniał armię sowiecką), warunkując to jednak zachowaniem jego najbardziej symbolicznych
elementów. Za konieczne uznali takie
wkomponowanie ich w nową kompozycję artystyczną, by nie zatraciły
obecnego znaczenia.
- Nie wyobrażamy sobie, by było
inaczej, ze względu na pamięć o naszych kolegach, którzy stracili życie w
pracy - tłumaczyli. – Oddajemy im
cześć i chcielibyśmy to czynić nadal w

MHVW ZVSy áSDWU RQNą DUFKLGLHFH
]ML NDWRZLFNLHM 3DWURQXMH GREUHM
ĞPLHUFL L FLĊĪNLHM SUDF\ 3RG MHM
SLHF]ą ]QDMGXMą VLĊ PLQ JyUQLF\
KXWQLF\ PDU\QDU]H U\EDF\ ĪRá
QLHU]H NDPLHQLDU]H L ZLĊĨQLRZLH
-HVWRUĊGRZQLF]NąZF]DVLHEXU]\L
SRĪDUyZ -HVW MHGQą ]  ĝZLĊW\FK
:VSRPRĪ\FLHOLĞZLĊWąNRĞFLRáDND
WROLFNLHJRLSUDZRVáDZQHJR
&RRQLHMZLHP\"
8URG]LáD VLĊ Z (JLSFLH Z PLHĞFLH
+HOLRSROLVZGUXJLHMSRáRZLH,,,ZLH
NX=FKU]HĞFLMDĔVWZHP]HWNQĊáDVLĊ
SRGF]DV QDXNL Z 1LNRPHGLL Z $]ML
0QLHMV]HM*G\MHMRMFLHFGRZLHG]LDá
VLĊ ĪH ]RVWDáD FKU]HĞFLMDQNą SUy
ERZDáVLáąZ\PXVLüQDQLHMZ\SDUFLH
VLĊ ZLDU\ %H]VNXWHF]QLH :WHG\
]RVWDáDXZLĊ]LRQDZZLHĪ\=JLQĊáD
ĞFLĊWDPLHF]HPJUXGQLDURNX
:HGOH SU]HND]yZ SU]HG ĞPLHUFLą
PLDáVLĊMHMREMDZLüDQLRá]NLHOLFKHP
LKRVWLą,VWQLHMHWHĪOHJHQGDMDNRE\
ĞZ%DUEDUDXFLHNDMąFSU]HGRMFHP
VFKURQLáD VLĊ Z VNDOH NWyUD VLĊ
SU]HGQLąUR]VWąSLáD
'RF]HVQH V]F]ąWNL ĞZLĊWHM Z 9,
ZLHNX WUDILá\ GR .RQVWDQW\QRSROD
:  URNX XPLHV]F]RQR MH Z
.LMRZLH1LHVSHáQDZLHNSyĨQLHMZH
QHFMDQLHF]ĊĞüUHOLNZLLSU]HND]DOLGR
PLDVWD7RUFHOOR :áRFK\ 
2UĊGRZQLNLHPNXOWXĞZ%DUEDU\E\á
*U]HJRU] ,  U SDSLHĪ RG
 U  : 3ROVFH F]F]RQD RG ZLH
NyZ±MXĪZPRGOLWHZQLNX*HUWUXG\
FyUNL 0LHV]ND ,, Z\PLHQLDQD SRG
GDWąJUXGQLD
ħUyGáRZLNLSHGLDRUJ

/bw/

Szum o wierzby
-HV]F]HNLONDGQLWHPXGU]HZDGDZDá\QDPFLHĔDSWDNRPVFKURQLHQLH
']LĞGHSUHVMLPRĪQDGRVWDüSDWU]ąFZMDNEDUEDU]\ĔVNLVSRVyE]RVWDá\
RNDOHF]RQHĪDOLVLĊPLHV]NDQNDEORNXSU]\XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR
=DU]ąGFD&+3ODQHWDRGSLHUDWH]DU]XW\WáXPDF]ąFVLĊZ]JOĊGDPL
EH]SLHF]HĔVWZD

P

ani Hanna nie może odżałować bujnych wierzb, płaczących, rosnących vis-a-vis
jej okien. W upalne lato drzewa
dawały upragniony cień, przez co
w mieszkaniu było chłodniej, a i na
podwórku milej.
- Lepiej się też oddychało, bo
drzewa stanowiły naturalną barierę dla skwaru dochodzącego z
nagrzanego parkingu - tłumaczy
knurowianka.
Niespodziewanie kilka dni temu
iddylę przerwał dźwięk piły.
- W barbarzyński sposób pozbawiono wierzby koron, zostawiając
tylko kikuty. Mało tego, wycinka

odbyła się w okresie lęgowym ptaków, a gniazda zostały powywalane
- twierdzi kobieta. - Ludzie tną bez
opamiętania. Najlepiej, co zielone,
wyciąć do nogi...
Nie mogąc zrozumieć takiego postępowania, powiadomiła o
wszystkim odpowiednie służby.
Odkąd wierzby zostały przycięte, nie ma już cienia, są za to pretensje do zarządcy nieruchomości. Ten
tłumaczy, że już dwa razy musiał z
ubezpieczenia pokrywać koszty naprawy samochodów zniszczonych
przez konary wierzb.
- To kruche drzewa, które przy
silniejszym wietrze mogą narobić
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sporych szkód. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i
mieszkańców, którzy także tędy
chodzą, zleciliśmy przycięcie drzew
fachowcom. Zapewniam, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a
żadne gniazdo nie zostało zniszczone. Jeśli pani twierdzi inaczej, proszę
o zdjęcia.
Zarządca Planety nawet nie chce
myśleć, co mogłoby się stać, gdyby
wierzby nie zostały przycięte przed
ostatnimi burzami.
Rozżalonym mieszkańcom pozostaje jedynie czekać, aż drzewa
odrosną.
/pg/

7DNSU]\FLĊWHZLHU]E\XURGąQLHJU]HV]ą
FKRü]SHZQRĞFLąVWZDU]DMąPQLHMV]H
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+RGRZF\GEDMąRVZRLFKVNU]\GODW\FK
SRGRSLHF]Q\FKJRáĊELHRGZG]LĊF]DMąVLĊ
PLQSLĊNQ\PORWHP

0LHV]NDQNDXOLF\.R]LHáNDSU]HVWDáDSDWU]HüáDVNDZ\P
RNLHPQDVąVLDGyZGRNDUPLDMąF\FKJRáĊELHNLHG\
]REDF]\áDZWHOHZL]MLG]LHFNRSRJU\]LRQHSU]H]SWDVLH
kleszcze

brzeżki, bo tak nazywają się
te pasożyty, można spotkać
w miejscach gnieżdżenia się
ptaków (kurnikach, gołębnikach, ale
też na strychach i poddaszach). Są
jak pluskwy: za dnia ukrywają się w
szczelinach, żerują w nocy. Gdy w ich
zasięgu zaczyna brakować ptasich
żywicieli, obrzeżki potrafią dostać
się do mieszkań i atakować ludzi.
Żywią się krwią, powodując przy
tym m.in. bolesne obrzęki.
- Napatrzyłam się na to w telewizji i dziękuję - słyszymy od przejętej
Czytelniczki z ul. Koziełka. - Nie
chciałabym, żeby takie robactwo dostało się do mieszkania, zwłaszcza że
gołębi u nas chmara. Na domiar złego
ludzie jeszcze je dokarmiają.
To problem nie tylko ulicy Koziełka, ale też innych rejonów miasta.
Mając łatwy dostęp do pokarmu,
niektóre gatunki ptaków nie czują
potrzeby odlatywać do ciepłych
krajów. Stąd tak częste w zimie interwencje wobec przekarmionych
łabędzi, przymarzniętych do lodu.
Ornitolog Aleksandra Sokół
zwraca uwagę, że winę za to ponoszą
ludzie dokarmiający ptactwo chlebem nafaszerowanym chemią.
- Inaczej te związki rozkładają
się w naszym organizmie, inaczej u
ptaków. Zamiast pomagać, szkodzimy. Kompletnie nie rozumiem ludzi,
którzy dokarmiają ptaki latem, kiedy
dostęp do pożywienia jest w zasadzie
niczym nieograniczony – mówi.
Nie powinno zatem dziwić, że
ptaki (szczególnie gołębie) nauczyły się żyć wśród ludzi. Oswojone z
hałasem i nie mające naturalnych
wrogów rozmnażają się w niekontrolowany sposób.

O

%UXNVHOD.QXUyZ0LęG]\QDURGRZ\ORWJRãęEL

Zaprawiona w bojach z gołębiami zdaje się być Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa,
która od kilku lat z różnym skutkiem
i różnymi metodami stara się „odzwyczajać” ptactwo od gniazdowania w blokach.
- Montujemy kratki na przewody
wentylacyjne i kominowe, choć ptaki
czasem potrafiły je wyrwać, by dostać
się na strychy - mówi wiceprezes
LWSM, Andrzej Kołodziej. - Na
dachach bloków przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej ustawiliśmy sztuczne
ptaki, by odstraszały gołębie. Tam,
gdzie to konieczne, montujemy siatki,
a kiedy trzeba sprzątamy balkony.
Wiceprezes Kołodziej przyznaje,
że dopóty problem gołębi nie zniknie, dopóki mieszkańcy nie przestaną ich dokarmiać. Wie, że wykorzenienie tego nawyku nie będzie łatwe,

:DUWRZLHG]LHþ

%XU]D&RURELþ"
:OHWQLąDXUĊZSLVDQHVąXSDá\DOHWDNĪHEXU]H
-DNVLĊ]DFKRZDüJG\EXU]D]DVWDQLHQDVSR]D
GRPHP"
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rzede wszystkim trzeba: jak
najszybciej znaleźć bezpieczne
schronienie, unikać przebywania
pod drzewami, ale też na otwartej
przestrzeni – przypomina Rządowe

P
6

Centrum Bezpieczeństwa.
Natomiast jeżeli już znaleźliśmy
się na otwartej przestrzeni – powinniśmy znaleźć, o ile to możliwe,
obniżenie terenu (starajmy się nie

zwłaszcza że dotychczasowe prośby,
ulotki, artykuły w spółdzielczym
informatorze nie cieszyły się jakimkolwiek zainteresowaniem.
Wśród domowych sposobów na
gołębie są m.in. wiatraczki, firanki,
płyty CD i szeleszczące reklamówki.
Kto choć raz próbował pozbyć się
ptasiego sąsiedztwa, wie, że są to
metody mało skuteczne. Zdaniem
specjalistów skuteczniejsze są m.in.
kolce na parapetach, siatki w balkonach, a także systemy elektryczne,
dźwiękowe, a nawet zapachowe.
Taki arsenał wiąże się jednak z wydatkami.
Może więc zamiast wydawać
krocie na „odstraszacze”, lepiej
przekonać dokarmiających ptactwo,
by tego nie robili? Ptakom na pewno
wyjdzie to na zdrowie.
/pg/

być najwyższym punktem) i kucnąć (nie siadać i nie kłaść się) ze
złączonymi i podciągniętymi pod
siebie nogami. Nogi powinny być
złączone, ponieważ w przypadku
uderzenia pioruna, na skutek
powstania różnicy napięć może
dojść do przepływu prądu między
stopami i porażenia.
Jeżeli akurat pły wamy lub
znajdujemy się na łodzi, należy
wyjść na brzeg i oddalić się od
wody, gdyż jest ona doskonałym przewodnikiem elektrycznym. Trzeba unikać dotykania
przedmiotów zrobionych z metalu
oraz przebywania w ich pobliżu
– przedmioty metalowe mogą
„przyciągać” pioruny.
Samochód jest dobrym schronieniem przed burzą (o ile nie stoi
pod drzewami). Jest tzw. klatką
Faradaya (metalowy ekran, mający
chronić przed polem elektrycznym) i jeśli nie będziemy dotykali
metalowych elementów karoserii,
to piorun nas nie porazi.
RCB, oprac. MiNa

6]\ENLH
MDNZLDWU

:\VWDUWRZDá\RUDQR]%UXNVHOLDMXĪ
RJRG]SLHUZV]\]QLFK]DPHOGRZDáVLĊ
X=\JPXQWD.QDSLNDZ.QXURZLH0RZD
RJRáĊELDFKSRF]WRZ\FK
ostatnie sobotnie popołudnie lipca k nurowscy hodowcy gołębi
pocztowych zadzierali głowę w
zachodnią stronę nieba. Każdy
liczył, że to właśnie jego skrzydlaty
podopieczny jako pierwszy pojawi
się i „zaparkuje” w przydomowym
gołębniku. Tym razem ta satysfakcjonująca chwila należała do
Zygmunta Knapika, którego gołąb
w niespełna 12 godzin przemierzył
około 1100 km z Brukseli.
Stolica Belgii była miejscem
startu tegorocznego ,,Lotu Narodowego Bruksela’’. Udział wzięło
około 35 tys. gołębi z Polski, należących do hodowców (z Knurowa
i Górnego Śląska, ale też m.in.
Suwałk, Białegostoku, Warszawy)
oraz 2 tys. ze Słowacji.
Zawody odbyły się w sobotę,
lecz prawdziwie gorączkowy dzień
k nurowscy hodowcy przeżyli
dzień wcześniej.
- W piątek między godzinami
13 i 16 trwało znoszenie gołębi
do wytyczonego punktu wkładań
za Biedronką przy ul. Szpitalnej.
Hodowcy przywieźli je z okręgu katowickiego, między innymi z Rudy
Śląskiej, Katowic, Sośnicowic, Pilchowic czy Bielska-Białej – relacjonuje Marek Wiercioch z Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Knurów reprezentowało
249 gołębi należących do 52 hodowców. - O 21 przyjechał tir, który przetransportował je do Brukseli
w specjalnych klatkach.
Nazajutrz rano gołębie wystartowały.

W

- Warunki okazały się niezłe,
chociaż niebo było pochmurne
– mówi pan Marek. Zaznacza,
że pogoda ma znaczenie. Gołąb
lecący z wiatrem potrafi osiągnąć prędkość przekraczającą
100 km/h. Lot pod wiatr bywa
dwukrotnie wolniejszy. Co ciekawe, gołębie świetnie orientują
się, co je czeka na trasie i potrafią
ominąć rejon niekorzystnej aury.
To, niestety, sprawia, że ich droga
ulega wydłużeniu, a więc i czas
przez nie osiągany jest gorszy niż
w normalnych warunkach.
Zwycięzcą zawodów (serii)
został Wiesław Urban. Zygmunt
Knapik, którego skrzydlaty podopieczny był najszybszy, zajął w
„generalce” czwarte miejsce.
Dekoracja nagrodzonych odbędzie się 16 grudnia na wystawie
okręgu katowickiego w Łaziskach
Górnych.
Hodowcy się cieszą z przebiegu zawodów. Doceniają też wsparcie ze strony samorządu.
- Serdecznie dziękujemy prezydentowi Knurowa Adamowi
Ramsowi, zastępcy prezydenta
Piotrowi Surówce i dyrektorowi
MOSiR-u Krzysztofowi Stolarkowi
za udostępnienie obiektu na potrzeby organizacji lotu – słyszymy
od szefostwa stowarzyszenia. – Jesteśmy też wdzięczni za przyznanie
nowego lokum w sąsiedztwie stadionu Concordii, gdzie niebawem
się przeniesiemy.
Tomasz Czarnecki, bw
Foto: Tomasz Czarnecki
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Knurów. Historia jak z bajki...

Espero: nadzieja nie umiera
.LHG\SRMDZLáDVLĊV]DQVDQDXUDWRZDQLHVáDEQąFHJRZ]URNXSDQL,ORQD
]DDSHORZDáDRZVSDUFLH±/XG]LHFKFąSRPDJDü±PyZLG]LĞG]LĊNXMąF
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a historia jest trochę jak z bajki, tyle tylko, zamiast potworów jest choroba, a zamiast
dobrych wróżek – równie dobrzy
ludzie. W lutym zachęcaliśmy na
naszych łamach do pomocy mieszkance Knurowa w sfinansowaniu
kosztowanej operacji. Teraz, trzy
miesiące po zabiegu, pani Ilona odwiedza naszą redakcję uśmiechnięta
i spokojna.
– Nawet jeśli choroba się zatrzyma, to już będzie sukces – mówi. – A
wierzę, że będzie lepiej.
I choć na widoczne (nomen
omen) efekty trzeba cierpliwie czekać, pani Ilona jest pełna nadziei.

klinik oferuje zabieg, który może
ocalić wzrok pani Ilony. Tyle że sama
operacja to aż 20 tysięcy złotych. To
zbyt kosztowna sprawa, nie na jej
kieszeń, a czasu coraz mniej. Lada
dzień wiosna, a termin zabiegu
ustalono na 27 kwietnia. Co robić?
- Ciężko jest tak poprosić o pomoc, trzeba przełamać w sobie barierę, odkryć się, pokonać wstyd, że
sama nie uzbieram... – przyznaje
pani Ilona. – Miałam straszne opory,
zastanawiałam się, czy mogę prosić
ludzi, czy to w ogóle ma sens.
Prosząc o pomoc i organizując
zbiórkę internetową pani Ilona nie
spodziewała się, że spotka się z
reakcją tylu osób. Ale okazało się,
że na ludzi naprawdę można liczyć.
Także na tych, których nie brało się
pod uwagę i na nieznajomych. Jednym z zaskoczeń było odkrycie, że
do zbiórki włączyły się pracownice
supermarketu, w którym pani Ilona
często robi zakupy.
Nawet te drobne kwoty były
istotne, bo były cennym gestem,
dającym siłę, umacniającym wia-

>ƵĚǌŝĞĐŚĐČƉŽŵĂŐĂđ
Jako nastolatka usłyszała, że
choroba stopniowo odbierze jej
wzrok. Lekarze wieszczyli, że w
wieku dwudziestu lat straci go całkowicie. Choroba, co prawda, nie
postępowała aż tak szybko, jednak
wiadomo było, że wszystko zmierza
w jednym kierunku. I wtedy pojawiła się nadzieja – jedna z prywatnych

rę, że człowiek w potrzebie nie
jest sam.
Często pani Ilona, chcąc zejść
po schodach, słyszy pytania, czy nie
pomóc. Dziwi się, ilekroć słyszy narzekania o powszechnej znieczulicy.
Teraz, dzięki niedawnemu doświadczeniu, przekonała się po wielekroć,
że ludzie są chętni do pomocy. Tyle
tylko, że w wielu przypadkach trzeba
im dać szansę, wysłać sygnał. Wystarczy poprosić. Nie jest łatwo to
zrobić, tym bardziej że mając problemy zdrowotne czy, ogólnie, życiowe,
chcielibyśmy je przecież ukryć, a nie
upublicznić. Ale warto prosić, aby ci,
którzy chcą coś z siebie dać, mogli
to zrobić. Radość będzie obopólna.

dŽďǇųǇĞŵŽĐũĞ
Nie wiadomo, jak długo knurowianka czekałaby na potrzebną
sumę, gdyby nie pewien tajemniczy
Czytelnik. W krótce po publikacji
naszego apelu, niczym deus ex
machina, anonimowy darczyńca telefonicznie zadeklarował, że dołoży
się do sumy potrzebnej na pokrycie

3RPRFGOD%RJXVLD

Knurów

Bez waszej pomocy
nie dam rady
iedy Katarzyna i Bogdan ślubowali być ze sobą na dobre
i złe, nie wiedzieli, jak ciężkiej
próbie podda ich los. Pierwszy
raz rodzinną sielankę zburzyła
choroba żony. Wtedy mąż stanął
za nią murem.
- Przez dwadzieścia lat mój
kochany Boguś opiekował się mną,
nigdy się nie poddał - pisze pani
Katarzyna. - Nawet gdy lekarze
dawali mi tylko 4 proc. życia, on
walczył. Zrezygnował dla mnie ze
swoich marzeń. Dla niego byłam
ważna tylko ja.
„Tyle wiemy o sobie, ile nas
sprawdzono” - pisała w jednym
z wierszy Wisława Szymborska.
Pan Górko zdał swój sprawdzian
celująco, dzieląc czas między pracę, jeżdżenie z żoną po klinikach,
a opiekę nad 82-letnią matką.
Z czasem stan zdrowia pani
Katarzyny unormował się na tyle,
że mogła w końcu zacząć cieszyć

Foto: Archiwum rodzinne
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zabiegu.
- Ten pan mnie kompletnie zaskoczył, byłam w szoku... Zresztą jestem
do dzisiaj. Taki gest! Że też w ogóle
są na świecie tacy ludzie! Jestem mu
ogromnie wdzięczna. Cały czas się
nad nim zastanawiam, myślę o tym,
co dla mnie zrobił. Zaskakująca osoba. Nic o sobie nie mówił, był bardzo
tajemniczy. Zgłosił się bardzo szybko,
chyba na zasadzie impulsu, zupełnie
jak gdyby czekał na coś takiego. Może
on sam miał swoje przeżycia i też
potrzebował tego wszystkiego? – zastanawia się pani Ilona. Darczyńca
nie chciał zdradzić, dlaczego zdecydował się na taką hojność, nie chciał
też ujawnić tożsamości. Nie podał
nawet imienia.
- A czy to ważne? Najważniejsza
jest nadzieja, po hiszpańsku „espero” – rzekł tylko filozoficznie. – A
nadzieję zawsze trzeba mieć...
Nadszedł termin zabiegu. W
drodze do kliniki knurowiance towarzyszyła nie tylko nadzieja.
– To były ogromne emocje – przyznaje pani Ilona. – Jak jechaliśmy

się z mężem życiem i wnukami.
Niestety, w maju na małżonków
spadł kolejny cios. Tomografia komputerowa, szpital, bronchoskopia,
kolejny szpital, biopsja i wynik,
brzmiący jak wyrok: gruczolakorak
płuca lewego z naciekiem - nowotwór
złośliwy stopnia IV nieoperacyjny,

umiejscowiony w żebrach pana
Bogdana.
- Nogi ugięły się pode mną, to nie
może być prawda - pani Górko nie
dowierzała diagnozie.
Mimo że lekarze pozbawili ją
złudzeń, nie dając panu Bogdanowi
żadnej szansy, wiara w odwrócenie
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złego losu okazała się silniejsza.
Pani Katarzyna uzmysłowiła sobie,
że oto role się odwróciły i nadeszła
pora, by teraz ona zawalczyła o
życie ukochanego. Wie, że sama
niewiele może zrobić, dlatego
przemogła wstyd i poprosiła ludzi
o pomoc.
We wzruszającym liście na portalu pomagam.pl knurowianka
opisała bolesną historię. Przyznała,
że jej najniższa renta wraz z niską
pensją męża, przebywającego na
chorobowym, nie wystarczają na
leczenie, odżywki i witaminy wspomagające organizm chorego.
- Aby złagodzić skutki leczenia
chemio- i radioterapią chcemy
wspomóc organizm Bodzia lekiem
CBD oraz dodać leczenie niekonwencjonalne - tłumaczy żona,
twierdząc że po takiej terapii jest
szansa na zmniejszenie się guza i
usunięcie go operacyjnie.
- Dlatego błagam o comiesięczne
wsparcie - apeluje na portalu pomagam.pl. - Każda złotówka to dar życia dla mojego kochanego Bogusia.
/pg/
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do Warszawy, zastanawiałam się,
czy słusznie robię, czy to ma sens.
Największe emocje pojawiły się,
kiedy podano mi pierwszą tabletkę
na zbicie ciśnienia w oku. Bardzo
silnie przeżyłam też, kiedy, już po
zabiegu, zorientowałam się nagle, że
na lewe oko zupełnie nic nie widzę.
Przestraszyłam się, że będzie jeszcze
gorzej niż przed tym wszystkim. To
było najstraszniejszych dziesięć minut w moim życiu. Na szczęście po ich
upływie wszystko wróciło do normy.

^ǌŬŽųĂĐŝĞƌƉůŝǁŽƑĐŝ
Teraz pozostaje cierpliwe oczekiwanie na efekty zabiegu. Jak długo
trzeba czekać? To sprawa indywidualna. Pierwsze efekty mogą być
odczuwalne po pół roku, lub nawet
po roku. Pani Ilona jest ostrożna –
mówi, że nawet jeśli tylko uda się powstrzymać postępowanie choroby, to
już będzie sukces. Ale jednak wierzy,
że coś się zmieni na lepsze.
– Oko to nie tylko gałka oczna, ale
i wszystkie procesy w mózgu. Potrzeba czasu, aby to wszystko mogło się
odbudować. To wielka szkoła cierpliwości. Owszem, miałam załamanie
po półtora miesiąca, bo mgła, która
pojawiła się po zabiegu, nie znikała. Ale w końcu zniknęła, a potem
pojawiło się śnieżenie – czyli coś się
zmienia. Za dwa tygodnie będę mieć
kontrolne badania.
Zabieg, któremu poddała się
knurowianka, jest nowatorski, klinika wykonuje go zaledwie od roku,
trudno więc o kontakt z pacjentami,
którzy opowiedzieliby o jego efektach. Pani Ilona zna jednego z nich
– to jej brat.
- Minęło już pół roku od jego zabiegu, jednak na razie niewiele można powiedzieć o rezultacie, bo, jak się
okazało, brat dodatkowo ma zaćmę.
Trzeba odczekać, zoperować zaćmę i
wtedy będzie więcej wiadomo.
Na efekty zabiegu pani Ilony
czekają też znajomi z Polskiego
Związku Niewidomych. Nic dziwnego, że są zaciekawieni, tym bardziej
że są wśród nich osoby, które mając
podobne schorzenie, również mogłyby zdecydować się na taki zabieg.
Dzwonią, pytają: a jak jest po tygodniu? Po miesiącu? Po dwóch?
Knurowianka z wielkim spokojem, ale i nadzieją, czeka na rezultat.
Wiele osób trzyma kciuki za to, by
efekty były jak najlepsze. Tak czy
owak – ten rok jest dla pani Ilony
pozytywnie przełomowy: wkrótce
po zabiegu obroniła pracę magisterską!
Mirella Napolska
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Z kart historii. Knurowski sport w latach 20. i 30. XX wieku
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rzed kilkoma dniami zakończyły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Londynie.
Kibice zachwycali się występami,
oklaskiwali medalistów, podziwiali
wszystkich wspaniałych sportowców. Doceniając obecnych mistrzów
warto też pamiętać o tych, którzy
próbowali swoich sił w sporcie niemal wiek temu. Z ich bowiem wysiłku, doświadczeń i osiągnięć czerpali
następcy...
Knurów też ma swoje gwiazdy
sportu. Emil Kiszka, Józef Gilewski, Jerzy Dudek – każdy zna te
nazwiska. Henryk Ganzera? O tym
olimpijczyku, urodzonym w Szczygłowicach, wiedzą nieliczni. Sięgnęliśmy więc do czasów, kiedy mało
kto o nim nie wiedział – lat 20. i 30.
w Knurowie i okolicy.
Właśnie w okresie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
można się doszukiwać początków
zorganizowanej działalności sportowej w Knurowie. W 1919 roku
utworzona została drużyna palantowa „Naprzód”. Jej założycielem był
Maksymilian Kałuża.
W 1920 roku założony został
Sokół Knurów. W jego ramach 8 lat
później powstała sekcja atletyczna
(zapasy, podnoszenie ciężarów).
Liczyła 7 zawodników – byli nimi:
Henryk Ganzera [więcej obok –

P

dop. red.], Konrad Ganzera, Konrad
Kowol, Jan Bienek, Józef Skubacz,
Konrad Bienek oraz drużynowy wicemistrz Śląska z 1931 roku Ludwik
Sobota.
Po powstaniach śląskich powstała drużyna piłki nożnej – Klub
Sportowy „Knurów”. W 1923 roku
KS „Knurów” przyjął nazwę „Concordia” Knurów. Trzy lata później
kopalnia „Knurów” wybudowała
boisko – kompleks miał powierzchnię 19 tys. m2.
Od utworzenia samodzielnego
podokręgu rybnickiego w 1924 roku
knurowska drużyna zaczęła uczestnictwo w mistrzostwach klasy C. Po
trzech latach zespół awansował do
klasy B, by dwa lata później cieszyć
się z udziału w rozgrywkach klasy A.
Naczelnikiem Okręgu Rybnickiego (ósmego) z siedzibą w Rybniku
był Fred Nowak. W jego skład wchodziły miejscowości: Czerwionka,
Niedobczyce, Rydułtowy, Jejkowice,
Żory, Chwałowice, Boguszowice,
Paruszowiec, Świerklany, Górny
Niewiadom, Czernica, Michałkowice, Radziejów i Knurów.
Początek lat 30. to czas dynamicznego rozwoju talentów „Concordii”. Ówczesną drużynę tworzyli:
Henryk Wiśnicer, Franciszek Górka,
Paweł Hajduk, Stanisław Ruda,
Franciszek Bochyn, Kurt Zdrzałek,
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Brunon Stopa, Jan Piszczek, Alojzy
Bochyn, Leon Hajduk, Fryderyk
Wichary, Paweł Socha, Fryderyk
Zdrzałek, Edmund Górecki i Alfred
Basista.
W tym okresie uwagę kibiców
i trenerów zwrócił bramkarz A.
Chromik, który niebawem awansował do kadry Ślaska.
W kronice sportowej zanotowano widowiskowe mecze Concordii
z „Pogonią” Zabrze, „Ruchem”
Chorzów, AKS Chorzów, „Piastem”
Pawłów i RKS Łagiewniki.
W drugiej połowie lat 30. „Concordię” grającą w klasie B reprezentowali : K. Hajduk, A. Chromik, J.
Gregor, W. Szleger, R. Grzbiela, F.

Gorek, F. Gabryś, J. Wiertelorz, J.
Górek, R. Grzegorzyca, J. Bittner.
Sportowcy „Concordii” nawiązali współpracę z sekcją lekkoatletyczną w Krywałdzie. Potwierdzają
to m.in. zachowane zdjęcia zawodników i działaczy z Knurowa i
Krywałdu.
Należy w tym miejscu podkreślić ogromną rolę Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w popularyzowaniu sportu i tężyzny fizycznej
w obydwu miejscowościach. Dość
przy pomnieć, że zbudowany w
okresie międzywojennym piękny
stadion w Krywałdzie był miejscem
zlotów sokolich okręgu rybnickiego.
Na zlotach ćwiczono gimnastykę

na przyrządach, a od 1931 roku
uprawiano też lekkoatletykę, gry
zespołowe, przeciąganie liny, boks i
zapasy. Nie stroniono od rywalizacji pomiędzy sokolimi gniazdami.
Szerokim echem poniosły się m.in.
zawody zapaśnicze przeprowadzone 6 stycznia 1927 roku w hotelu
Świerklaniec w Rybniku pomiędzy
gniazdami sokolimi z Rybnika i
Knurowa. Zwyciężyli sportowcy
z Knurowa. Zawody połączono z
pokazami gimnastyki akrobatycznej. Finałem imprezy była wspólna
zabawa taneczna.
Warto zaznaczyć, że w okresie
międzywojennym Rybnik (Knurów
mieścił się w tym okręgu, także
„sokolskim”) był trzecim – po Katowicach i Chorzowie – niekwestionowanym potentatem sportowym na
Górnym Śląsku.
A co stało się z drużyną palantową, od której datujemy początki
zorganizowanego polskiego sportu
w Knurowie? Przetrwała do 1932
roku, kiedy z powodów finansowych zmuszona została zawiesić
działalność.
Maria Grzelewska, bw
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rodził się 17 września (niektóre źródła podają marzec) 1909 roku. Z zawodu
był kominiarzem, a le to nie ta
profesja uczyniła go znanym. Sławę
zdobył jako zapaśnik i bokser.
Występował w kilku klubach.
Reprezentował KS Gwiazdę Rybnik
(1922-1923), Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Rybnik (1923-1927),
TG Sokół Knurów (1928-1929; w
źródłach można natknąć się na
informację, że był założycielem
i działaczem tego klubu w latach
1923-1936), TG Sokół Katowice
(1930-1933) i KS Heros 03 Gliwice
(1933-1939).
Pięć razy zdobywał mistrzostwo Polski w zapasach: w wadze
muszej (1927 i 1928) i koguciej
(1929, 1931, 1932). Trzykrotnie był
wicemistrzem kraju, wielokrotnym
mistrzem Śląska. Reprezentant
Polski w latach 1928-1933.
Dał się też poznać jako utalentowany bokser. 21 lutego 1926
roku w finale turnieju o statuetkę
Związku Dziennikarzy pokonał
w wadze muszej zawodnika Kolejarza Katowice – Gawrona. Największą jednak sławę przyniosła
mu walka rozegrana 15 stycznia
1927 roku w Raciborzu z mistrzem
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wschodnich Niemiec – Qwitteka.
Reprezentował wówczas Gwiazdę
Rybnik, był jej wyróżniającym się
bokserem (w latach 1925-1930 miał
39 zwycięstw przy 2 remisach i 2
porażkach).
W 1928 roku wystąpił na Igrzyskach Olimpijsk ich w Amsterdamie. Startował w zapasach, w
wadze koguciej (58 kg). Stoczył
dwie walki. W pierwszej przegrał
z Niemcem K. Leuchtem (późniejszym finalistą), w drugiej uległ reprezentantowi Jugosławii I. Szabo.
Został sklasyfikowany na 17-19.
miejscu.
Dwukrotnie wystąpił na mist rzost wach Eu ropy – w st ylu
klasycznym w 1929 roku w Dortmundzie i w 1931 roku w Pradze
(niektóre źródła podają, że w Budapeszcie, gdzie rozgrywano ME
w stylu wolnym; miał tam zająć 4
miejsce).
W czasie II wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej.
Zmarł w 1983 roku. Został pochowany na cmentarzu w Gliwicach.
%RJXVáDZ:LON
)RWRDUFKLZXPĨUyGáR%H]HJ$GDP
:LOF]RN:DOHQW\6SRUWZ5\EQLNX5\EQLN
2003.
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rozrywka nr 33
- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

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).

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 od2017
ukazania się
17
sierpnia
numeru (decydujeCZWARTEK
data stempla pocztowego).

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska, Tomasz Czarnecki

Zuzanna Wasilew z Leszczyn

Tymon Kotyl z Zabrza

ur. 7.08.2017 r., 3290 g, 54 cm

ur. 8.08.2017 r., 3430 g, 52 cm

5DGRVãDZŮXOHZVNL].QXURZD

2VNDU&]HFK]5\EQLND

ur. 8.08.2017 r., 4600 g, 57 cm

ur. 9.08.2017 r., 2950 g, 54 cm

$QWRQL0DVDUF]\N].QXURZD

=X]DQQD6DãDSDWHN]%RMNRZD

ur. 9.08.2017 r., 2990 g, 53 cm

ur. 9.08.2017 r., 3800 g, 58 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
31/2017 brzmiało: „SOŚNICA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Piotr Ludwik. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Jan Sybilla z Knurowa

Marcel Szweda z Knurowa

ur. 9.08.2017 r., 3450 g, 53 cm

ur. 9.08.2017 r., 4210 g, 57 cm

18–23 sierpnia 2017
3,Ą7(.ĝ52'$
Prawidłowe
rozwiązanie rozrywki z nr.
0DáD:LHOND6WRSDJRG]

38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
do 9DOHULDQL0LDVWR7\VLąFD3ODQHW'
kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
GXEELQJJRG]
odbiór zapraszamy
do redakcji.

33

:DQHVVD.UXSD].QXURZD

0DUFHOLQDŒOXVDUHN]*OLZLF

ur. 10.08.2017 r., 3040 g, 52 cm

ur. 11.08.2017 r., 3230 g, 53 cm

www.kinoscenakultura.pl

0LNRãDM0DVW\M].QXURZD
ur. 12.08.2017 r., 3340 g, 52 cm

)LOLS6]\PXUD]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

0DáD:LHOND6WRSD
JRG]L
9DOHULDQL0LDVWR7\VLąFD3ODQHW'
GXEELQJJRG]
9DOHULDQL0LDVWR7\VLąFD3ODQHW'
QDSLV\JRG]
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9DOHULDQL0LDVWR7\VLąFD3ODQHW'
QDSLV\JRG]


ur. 12.08.2017 r., 3640 g, 54 cm
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foto-migawka

1 DN U Ċ W NR P D QLD W U ZD
7\P UD]HP QDV]ą U H
GDNF MĊ RGZLH G]L á SLĊ 
FLROHWQL2OL YLHU7RPF] \
V ] \ Q ]H 6]F ] \J á RZLF 
N WyU \ ± ZUD] ] PDPą
.DWDU]\Qą  ± SU]\ZLy]á
R OE U ] \PLą S R U F M Ċ QD
NUĊWHNGOD/DXU\±&D áD
rodzina jest w to zaanJDĪRZDQD ± SU]\]QDMH
PDPD– Jak uzbieramy
QDVWĊSQą SRUFMĊ SU]\
wieziemy je znowu!
MiNa

*LHUDãWRZLFH

/DWR]WDľFHP
a bezpłatne warsztaty tańca nowoczesnego zaprasza
gierałtowicki Gminny Ośrodek
Kultury.
Zajęcia odbędą się w dniach
21-24 sierpnia (poniedziałek –
czwartek) w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach (w godz. 10-14). Warsztaty
poprowadzi Kimi Łagowska. Mogą
w nich uczestniczyć osoby, które
skończyły 7 lat.
Trzeba się spieszyć – zapisy
trwają do piątku, 18 sierpnia, w
siedzibie GOK przy ul. Korfantego
7b. Liczba miejsc ograniczona.
Szczegółowe informacje można
uzyskać telefonicznie pod nr. 32
30 11 511.
- Na warsztatach istnieje możliwość zapisania się do sekcji tanecznej GOK w nowym sezonie
2017/2018 – podkreślają organizatorzy.

informacja własna wydawcy
Foto: Mirella Napolska

N

*OLZLFH

.DZDOHF]DœSLHZD&RFNHUD
Z
na ny z „R a nd k i w ciem no”
Jacek Kawalec wystąpi 19 sierpnia (sobota) w gliwickim parku
Chopina. Z towarzyszeniem zespołu zaśpiewa niezapomnia ne
przeboje Joe`go Cockera. Start o
godz. 19.30, wstęp wolny.
/g/

/bw/

informacja własna wydawcy

.QXUyZ

5RG]LQQ\
IHVW\Q
SDUDILDOQ\

Gwiazdy na scenie, gry
L]DEDZ\GODG]LHFLPLáD
atmosfera dla wszystkich
±WDN]DSRZLDGDVLĊ
niedzielny (20 sierpnia)
Parafialny Festyn
Rodzinny na terenie
RĞURGND&DULWDVSU]\
ul. Szpitalnej 29

ůĂWƌǌĞŐůČĚƵ
Joachim Machulik ze wspólnoty rodzin Domowego Kościoła: Już w najbliższą niedzielę na terenie Ośrodka Caritas przy ulicy
Szpitalnej odbędzie się Parafialny Festyn Rodzinny. Do wspólnej
zabawy serdecznie zapraszają organizatorzy: parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej z ks. proboszczem Krzysztofem Tabathem, wspólnota rodzin Domowego Kościoła i Ośrodek
Caritas pod wezwaniem Matki Bożej Uzdrowienie Chorych z
dyrektorem Marcinem Chruszczem. Teren festynu, chociaż kameralny, jednak jest na tyle przestronny, że nie zabraknie miejsca
na gry i zabawy dla dzieci (oczywiście jak zawsze wszystkie dzieci
zostaną nagrodzone). Będą stoiska z małą gastronomią, loterią
fantową - nagrodami głównymi m.in. telewizor kolorowy, rower,
sprzęt AGD - pączkami z niespodzianką, a także kiermasz rękodzieła mieszkańców Ośrodka. Oczywiście zapewnione będą miejsca siedzące dla publiczności, którą z sceny bawić będą
artyści. Wystąpi m.in. czteroosobowa grupa B.A.R., znana z radia i telewizji, grająca muzykę
szlagierowo-biesiadną. Zespół koncertuje już 22 lata, wydał pięć płyt. Przed B.A.R. zaśpiewa
Agnieszka Bielanik-Witomska, piosenkarka przez wiele lat występująca w kraju i za granicą
z Kabaretem „Pod Egidą” Jana Pietrzaka. Koncerty pani Agnieszki z zespołem niosą ogrom
pozytywnej energii, publiczność niejednokrotnie wciągnięta jest we wspólny śpiew, a nawet
taniec. Zobaczymy też laureatkę wielu konkursów, pięknie śpiewającą Agatę Żyłę z zespołem
Jacki Band Quartet, jak również zespoły z Ośrodka, które wzbudziły aplauz w ostatnich latach.
Na scenie pojawi się też duet: Agnieszka Gabryś, którą niektórzy znają z występów w programie
telewizyjnym „Idol”, wraz z Danielem Grychtołem. Każdy poczyniony na festynie zakup wesprze
cel charytatywny, a dochód zostanie przeznaczony m.in. na pomoc rodzinom w trudnej sytuacji
materialnej. Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Adamowi Ramsowi za objęcie festynu honorowym patronatem. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, firmom, zakładom za
wsparcie materialne. To oni sprawiają, że na kolejny festyn możemy Was, Szanowni Państwo,
znowu zaprosić do wspólnego spotkania i zabawy. Teraz już pozostaje mieć nadzieję, ze Bóg
pobłogosławi dobrą pogodą...
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2*ã26=(1,$
86ã8*,
Docieplanie budynków, malowanie, podbitki,
ankrowanie, remonty. Tel. 602 407 190
31-35/17

Docieplenia budynków, tynki mozaikowe,
NDIHONRZDQLH PDORZDQLH JáDG]LH SDQHOH
PRQWDĪ GU]ZL ± RNLHQ SRGZLHV]DQH VXILW\
zabudowy. Tel. 781 020 414
27/17-5/18

www.przegladlokalny.eu

6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
7HO
15-odw.

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
Tel. 721 292 214
1/17-odw.

*áDG]LH PDORZDQLH VXILW\ SRGZLHV]DQH
SRGGDV]DGRFLHSODQLHHOHZDFMLPDORZDQLH
podbitki. Tel. 785 948 716
31-35/17

0DORZDQLHWDSHW\JáDGĨ&HQ\GRQHJRFMDFML7HO
33/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    
605 285 957
1-35/17

6HUZLVNOLPDW\]DFML±SURPRFMD]á7HO

16-39/17 Y

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU ]H RSLHNXQN L G O D G] L H F L  O DW G R Ğ Z L D G F ]H Q L D 
7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK.QXURZD SR NXUVLH RVRED ] OHNNLP VWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

'$035$&õ
.XFKDU]D SRPRF NXFKHQQą SU]\MPLHP\
7HO
32-35/17

),1$16(
3 2 ĩ < & = . ,  . 5 Ï 7 . 2 7 ( 5 0 , 1 2 : ( 
7HO3RĞUHGQLN
&')6&ILUP\0DWSRO)LQDQVH6S]RR
32-35/17 bold

1,(58&+202ć&,

2*â26=(1,(
2*à26=(1,(21$%25=(35$&2:1,.$
.XSLĊPLHV]NDQLHZ.QXURZLHPD[SLĊWUR
7HO

6SyáG]LHOQLD0LHV]NDQLRZDÄ.QXURZLDQND´RJáDV]DQDEyUQDVWDQRZLVNR
UHIHUHQWDGRVSUDZDGPLQLVWUDF\MQRELXURZ\FK6]F]HJyá\GRVWĊSQH
QDVWURQLHZZZNQXURZLDQNDSO

33-40/17

S p r z e d a m 5 6 m 2, p a r t e r, W P I I .
Tel. 512 942 249
29-33/17

6SU]HGDP G]LDáNL EXGRZODQH Z 3LOFKRZLFDFK7HO
32-37/17

02725<=$&-$
5(1$8/70(*$1( SU]HJOąGWHFKQLF]Q\
DNWXDOQ\ SU]HELHJ  W\V VDPRFKyG
EDUG]R HNRQRPLF]Q\ ]DGEDQ\ JDUDĪRZDQ\URNSURGXNFML7HO
31-odw. M

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDGF]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
itp. oraz przeróbki krawieckie. Knurów i okoOLFH7HO
14/17-odw.

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HMZ]DNUHVLH
SU]HUyENL ZV]\ZDQLH ]DPNyZ VNUDFDQLH
]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQLWS ZGRPX
3RVLDGDP GREUą PDV]\QĊ GR V]\FLD PDUNL
6LQJLHURSUyF]WHJRSLHF]HQLHFLDVWZGRPX
OXEXNRJRĞJRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
19/17-odw.

0 ĊĪF ] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
Tel. 601 654 010
1/17-odw.

2VRED],,JUXSąLQZDOLG]NąSRV]XNXMHSUDF\
ELXURZHM7HO
27/17-odw.

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO
1/17-odw.

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
Tel. 664 847 725
1/17-odw
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Syn muzyka, czy ojciec bramkarza?
0LHV]NRP]URG]LFDPL3RFRPDPVLĊ
SU]HSURZDG]DüMDNPDPNLORPHWUyZ
QDVWDGLRQ":GXĪ\PGRPXPLHV]NDPSRGZyUNR
PDPU\ENLZVWDZLHWUDZĊPXV]ĊNRVLü
0LVLĊWRSRGRERPyZLJZDUą7RPDV]/RVND
SRWZLHUG]DMąFVZRMHĞOąVNLHNRU]HQLH

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
L3LOFKRZLFH

wpadnie w ucho.
- Śpiewacie ra z em w
domu?
- Na różnego rodzaju imprezach rodzinnych, świętach
jak najbardziej, tata
wtedy bierze akordeon i z całą rodziną śpiewamy.
- Pan Gienek
jest znanym w
regionie muzykiem, ale czy tak
sa mo w ierny m
kibicem?
- Oj, tata to już
w ogóle najbardziej
przeżywa mecze
syna. Śledzi na bieżąco wszystkie wyniki,
tabele, a gdy ma akurat
jakiś koncert, a w tym
momencie gra Górnik, to
musi koniecznie sprawdzić,
jak im idzie, nawet kosz7RPHNZ\EUDáFK\ED
tem koncertu (śmiech).

=*yUQLNLHPDZDQVRZDá
GRHNVWUDNODV\D]5DNRZHP
QDMHM]DSOHF]HWDNLE\á
PLQLRQ\VH]RQ7RPDV]D/RVNL

Foto: prywatne

Piotr Skorupa,
Tomasz Czarnecki

QDMOHSV]ąĞFLHĪNĊUR]ZRMX
PyZLVLRVWUDEUDPNDU]D
'RURWD0DU]HF

Foto: Górnik Zabrze

Foto: prywatne

bie, że kariera Tomka idzie
we właściwym kierunku.
- Oj niewątpliwie, bardzo
się z tego cieszymy, bo na to
zasłużył.
- Jesteś k ibicką piłk i
nożnej?
- Tak, ale dopiero odkąd
Tomek zaczął grać w Górniku. Zresztą teraz to już cała
rodzina kibicuje. Każdy mecz
bardzo przeżywamy, analizujemy. Można powiedzieć, że
od tego momentu stałam się
prawdziwą kibicką piłki nożnej. Mój mąż również kiedyś
grał w piłkę, więc siłą rzeczy
interesuję się futbolem.
- A czasy szkolne Tomka?
Nie miał problemów w nauce
przez sport?
- Nie, z nauką było w
porządku, choć wiadomo,
jak to chłopak, piłka była
dla niego bardzo ważna. Ma
maturę, a teraz wybiera się
na studia. Szuka kierunku
i skłania się ku Akademii
Wychowania Fizycznego.
Ja zresztą też skończyłam
tę uczelnię, więc można powiedzieć, że idzie śladami
siostry (śmiech).
À propos jeszcze piłki nożnej - to mogę powiedzieć, że
to teraz temat numer jeden
w rodzinnym domu. Odkąd
brat zaczął grać w Górniku,
muzyka czasami schodzi na
dalszy plan, choć z racji taty
oczywiście musi być (śmiech).
- Tata nie na maw ia ł
Tomka, żeby poszedł w jego
ślady?
-Nie było presji, że musi
iść w ślady ojca. Ja też grałam na pianinie i organach
przez osiem lat. Jeździłam
na różne konkursy, nawet
je wygrywałam, ale teraz z
muzyką zawodowo nie jestem
związana. Więc i on, mimo
iż summa summarum trochę
grał, czy to na organach czy
na akordeonie, to wybrał chyba najlepszą możliwą ścieżkę
rozwoju.
- A muzyka taty jest w
waszym klimacie?
- Ogólnie lubimy słuchać
różnego rodzaju muzyki,
nie tylko śląskich szlagierów taty, po prostu, co nam

*LHQHN/RVND]V\QHP7RPDV]HP

Foto: prywatne
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-latek z Paniówek
w poprzednim sezonie dokonał nie
lada w yczynu, bowiem w
rundzie jesiennej był podstawowym bramkarzem w
Rakowie Częstochowa, który
awansował do 1. ligi, a w
rundzie wiosennej strzegł
dostępu do bramki Górnika
Zabrze, dok ładając swoją
cegiełkę do awansu do Lotto
Ekstraklasy.
Po tych sukcesach młody
golkiper udzielił wielu wywiadów. Niektórzy twierdzą,
że popularnością przebił swojego ojca, muzyka z zespołu
B.A.R.
- Kiedyś mówili o mnie,
że to syn tego muzyka. Teraz
czasami mówią o tacie, że to
ojciec tego, co gra w piłkę.
Nie rywalizujemy, raczej się
uzupełniamy - twierdzi Loska
junior.
- A co o swoim ojcu i
bracie mówi córka i siostra
Dorota Marzec?
- Tomek jest bardzo energicznym, wesołym człowiekiem, łatwo nawiązującym
relacje z innymi. Zresztą
widać to po nim, ale gdy przychodzi czas na trening, mecz
lub wywiad potrafi się skupić,
w końcu to jego praca. Umie
ją rozdzielić od zabawy, a to
bardzo ważne, szczególnie w
życiu sportowca.
- Od najmłodszych lat
był taki otwarty na świat i
ludzi?
- Zdecydowanie tak, od
małego lgnął do innych i wszędzie go było pełno.
- Miał chwile zwątpienia, gdy nie szło mu na ścieżce piłkarskiej?
- Tak , był nawet taki
okres, że chciał zrezygnować z piłki, ale na szczęście
dawaliśmy mu wsparcie i
kontynuował karierę. Teraz
można śmiało powiedzieć, że
było warto, bo są tego dobre
efekty.
- Właśnie, ostatni sezon
w pierwszej lidze zakończył
się awansem Górnika Zabrze, teraz debiut ekstraklasowy również bardzo udany,
to chyba mówi samo za sie-

7RPDV]
/RVNDSRWUDIL
JUDüQLHW\ONR
ZSLáNĊ
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Haiz 4. Liga

Koniec seniorów Concordii
Foto: Piotr Skorupa

Na trzy
dni przed
LQDXJXUDFMą
Haiz 4. Ligi
z rozgrywek
wycofana
]RVWDáD
Concordia
Knurów...
Seniorzy na aucie

Klubu Sportowego Concordia?
- Concordia to nie tylko
seniorzy, ale również dzieci i
młodzież. Co teraz stanie się
z młodymi kandydatami na
piłkarzy?
- Nie jest tajemnicą, że
przejął Pan klub w fatalnej
sytuacji. Ile wynosiło wtedy
zadłużenie, ile wynosi dzisiaj?
- Jakim budżetem dysponował klub w minionym sezonie i skąd pochodziły środki
zapewniające funkcjonowanie
Concordii?
- Nie żałuje Pan, że dał się
namówić na objęcie funkcji
prezesa Concordii?
- Czuje się Pan przegrany
i jednocześnie „wpuszczony w
maliny” przez poprzedników,
którzy kierowali klubem?

WƌĞǌĞƐŽĚƉŽǁŝĂĚĂ

Po tym, co wydarzyło się
w poprzednim tygodniu, telefon prezesa Wojciecha Górki
nie milknie.

6H]RQMHV]F]HVLĊQLH]DF]ąá
DGODVHQLRUyZ&RQFRUGLLMXĪVLĊVNRĔF]\á
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

.DSLWDQ:LONyZ'DZLG*DMHZVNL ]SUDZHM GRSURZDG]Lá
ZVRERWĊGRUHPLVXD0LFKDá=LHOLĔVNL ZĞURGNX VWU]HOLá
]Z\FLĊVNLHJRJRODZPHF]X]8QLą5DFLEyU]

Foto: Piotr Skorupa

O problemach Concordii
pisaliśmy nie raz i nie dwa,
ale skoro piłkarze co tydzień
wybiegali na zieloną murawę,
tylko nieliczni zdawali sobie
sprawę z powagi sytuacji. W
minioną sobotę nie wybiegli,
bo kilka dni wcześniej podjęto decyzję o wycofaniu seniorów z ligowych rozgrywek.
Po tym, jak decyzję zarządu przekazał nam prezes
Wojciech Górka, umówiliśmy
się z nim na dłuższą rozmowę. Później ustaliliśmy, że
pytania wyślemy do prezesa
mailem. Tak też zrobiliśmy,
prosząc o odpowiedź na następujące pytania:
- 9 sierpnia zakomunikował Pan, że zespół seniorów
nie przystąpi do 4-ligowych
rozgrywek. Wcześniej drużyna trenowała i rozgrywała
sparingi. Jaki był powód podjęcia tak radykalnej decyzji na
kilka dni przed inauguracją
sezonu?
- Uważa Pan, że wyczerpał
wszystkie możliwości uratowania zespołu seniorów?
- W trakcie ubiegłego
sezonu wycofane zostały rezerwy Concordii występujące
w Sushi Kushi B Klasie. Teraz
klub rezygnuje z gry w Haiz
4. Lidze, a nieoficjalnie mówi
się, że kończy swoją działalność również 3-ligowa drużyna kobiet. Źle to wygląda...
Dlaczego przed tak ważnymi
decyzjami nie zostało zwołane nadzw yczajne walne
zebranie członków klubu?
- Czy to oznacza koniec

- Nie ukrywam, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Dlatego też nie jestem
w stanie konkretnie odpowiedzieć na wszystkie pytania - informuje nas sternik
Concordii. I przysyła swoje
oświadczenie (zachowujemy
oryginalną pisownię):
Dnia 09 sierpnia 2017
Zarząd Klubu Sportowego
Concordia Knurów podjął
decyzję o wycofaniu z rozgrywek IV ligi drużyny seniorów. Decyzja została podjęta
przed rozpoczęciem rozgrywek, bo do końca czekaliśmy
na decyzje zawodników oraz
wyjaśnienie kilku kwestii finansowych odnośnie nowego
sezonu. Decyzja nasza wynika z wyczerpania na chwilę
obecną wszelkich możliwości
uratowania tak zespołu seniorów, a przede wszystkim
z wprowadzenia radykalnego
planu naprawczego mającego
na celu uratowanie Concordii na mapie sportowej.
Seniorów w tym sezonie nie
będzie. Drużyna kobiet przygotowuje się do rozgrywek
III ligi ,z tym że czekamy na
ostateczne stanowisko ŚZPN
co do kształtu tegorocznych
rozgrywek. Bez zmian wystartują wszystkie roczniki
drużyn młodzieżowych i na
naszym najstarszym roczniku chcielibyśmy oprzeć drużynę seniorów w przyszłym
sezonie, który mam nadzieję
rozpoczniemy od A-klasy.
Sytuacja zastana w klubie
rok temu niestety wymaga
radykalnych kroków, bowiem

przejęliśmy klub z zadłużeniem w wysokości około
270 tysięcy złotych . Cały
czas zobowiązania sięgające
obecnie 200.000 zł nie pozwalają w sposób swobodny
ustalić budżetu klubu. Środki
na funkcjonowanie klubu
pochodzą przede wszystkim
z dotacji Miasta oraz w sporym stopniu od darczyńców,
których udało nam się pozyskać. Pozwoliło to zniwelować dług o ok. 70.000 zł. Nie
ma co się oszukiwać , że w
klubie sportowym drużyna
seniorów jest najbardziej
kosztochłonną częścią. Planujemy w ciągu najbliższego
roku ustabilizować sytuację
finansową, spłacić kolejną
część zadłużenia, przygotować fundament dla działania drużyny seniorów w
ściśle określonych ramach
budżetowych i dalej walczyć
o Concordię. Usłysz ałem
wiele razy, że „widziały gały
co brały” tylko nie było im
dane zobaczyć wszystkiego
i tu tkwi problem. Pragnę
również podkreślić, że cały
Z ar z ą d prac uje na r z ecz
klubu nie pobierając za to
wynagrodzenia. Wszystkich
chętnych , któr y m dobro
CONCORDII naprawdę leży
na sercu zapraszamy do pomocy, a dzieci i młodzież
z achęcamy do spróbowania swoich sił i rozwijania
sportowej pasji pod szyldem
NASZEGO KLUBU. Czasami
trzeba zrobić krok do tyłu,
aby później wykonać dwa
kroki do przodu.

1. KOLEJKA
Wilki Wilcza - Unia Racibórz 2:1
0:1 Kapinos (24), 1:1 Gajewski
 =LHOLĔVNL  
:LONL 0DWUDV /HV]F]\ĔVNL
Steuer, Kruk 80. Szymura,
5DMFD 7DELĞ  2U]HV]\
QD 5\OXNRZVNL -yĨZLN 
Gruszka, Gajewski, Buchalik,
=LHOLĔVNL
Spójnia Landek - PodbeskiG]LH ,, %LHOVNR%LDáD  %H
skid Skoczów - Drzewiarz
-DVLHQLFD/.6*RF]DáNR
wice - Tyski Sport II 3:3, Bytomski Sport - Odra Centrum
:RG]LVáDZ ĝOąVNL  *.6
Radziechowy Wieprz - MKS
/ĊG]LQ\  /.6 &]DQLHF
.XĨQLD8VWURĔ'ąE*D
V]RZLFH'HFRU%HáN

^ƉŝŬĞƌƚĞǏǌŽƐƚĂų
Wilkiem
W minionym tygodniu
sporo działo się na rynku
t r a nsferow y m, bo skoro
Concordia została wycofana
z rozgrywek to zawodnicy
musieli znaleźć sobie nowe
kluby. Jarosław Bąk przeniósł się do MKS-u Myszków,
Piotr Buchalik wybrał Wilki Wilcza, gdzie wcześniej
przeszedł Michał Zieliński
i Piotr Karwowski. Tomasz
Czerniak wybrał grę w „okręgówce”, a konkretnie w Orle
Mokre.
Gdy w sobotę przyjechaliśmy na mecz Wilków Wilcza z Unią Racibórz, przywitał nas dobrze znany głos
byłego spikera Concordii
- Mateusza Hadama. Z kolei
na widowni spotkaliśmy wielu kibiców z Knurowa, a poza
tym mecz oglądali: prezes,
trener i kierownik Concordii,
czyli Wojciech Górka, Zbigniew Matuszek i Franciszek
Podsiadły.

ǁǇĐŝħƐŬĂ
inauguracja
W wyjściowym składzie
Wilków zobaczyliśmy m.in.
nowych zawodników: Łukasza Rylukowskiego, Piotra
Buchalika i Michała Zielińskiego. Ten ostatni zrobił to
co niego należy, czyli zdobył
zwycięskiego gola. Buchalik
z kolei zobaczył dwie żółte
kartki i osłabił swój nowy
zespół. Na szczęście rywal
nie potrafił wykorzystać gry

Landek
Radziechowy
Jasienica
Wilki
Czaniec
Odra Centrum
*RF]DáNRZLFH
Tyski Sport II
Gaszowice
%HáN
Skoczów
Racibórz
.XĨQLD
Bytomski Sport
Podbeskidzie II
/ĊG]LQ\

3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

w przewadze i nowy trener
Wi l ków - Piot r Giercza k
mógł schodzić do szatni z
uśmiechem na twarzy.
Zaznaczyć jednak należy,
że to goście z Raciborza strzelili pierwszą bramkę. Do wyrównania doprowadził Dawid
Gajewski, który zanotował
też asystę przy bramce na 2:1
Michała Zielińskiego.

Nowy terminarz
Po wycofaniu Concordii,
Śląski Związek Piłki Nożnej
opracował nowy terminarz
dla drużyn występujących
w grupie II. Korekcie uległ
więc „rozkład jazdy” Wilków, który obecnie przedstawia się następująco: 19
sierpnia (godzina 17.00) Odra Centrum Wodzisław
Śląski (wyjazd), 26 sierpnia
(17.00) - Tyski Sport II (d), 2
września (16.00) - Drzewiarz
Jasienica (w), 9 w rześnia
(16.00) - Decor Bełk (d), 16
września (16.00) - Podbeskidzie II Bielsko-Biała (w), 23
września (16.00) - LKS Czaniec (d), 30 września (16.00)
- Spójnia Landek (w), 7 października (15.00) - Dąb Gaszowice (d), 14 października
(15.00) - Besk id Skoczów
(w), 21 października (15.00)
- LKS Goczałkowice (d), 28
października (14.00) - Bytomski Sport (w), 4 listopada
(13.00) - Kuźnia Ustroń (d),
11 listopada (13.00) - GKS
Radziechow y-Wieprz (d),
18 listopada (13.00) - MKS
Lędziny (w).
Piotr Skorupa
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Dwa trafienia za jeden punkt
ͣWĂųĂ͟ǌǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĂ W
Stało się to, czego można się było spodziewać. Zarządzanie
Concordią - sami dopowiedzcie sobie jakie - doprowadziło do
wycofania drużyny z 4-ligowych rozgrywek. Decyzja o zgaszeniu światła w szatni seniorów zadziałała na niektórych,
jak budzik dzwoniący o czwartej nad ranem. Nagle, jakby
wybudzeni z głębokiego snu zaczęli szukać winnych. I to z dala
od siedziby klubu. Gdy się coś takiego widzi i słyszy to ręce
opadają. Chciałoby się też użyć mocnych słów, bo złe decyzje
działaczy - powtórzę jeszcze raz - działaczy, doprowadziły
nie tylko do wycofania seniorów z rywalizacji o ligowe punkty, ale przede wszystkim do gigantycznego zadłużenia. Tak,
gigantycznego, bo skoro na piątym szczeblu rozgrywkowym
klub ma dwieście tysięcy złotych długu to nie można mówić o
drobnych zaległościach. Mocne słowa cisną się na usta, bo Klub
Sportowy Concordia ma dopiero 14 lat i powstał tylko dlatego,
że Górniczy Klub Sportowy Concordia był zadłużony po uszy i
członkowie zdecydowali o jego likwidacji.
Na pewno ktoś zarzuci mi czepianie się działaczy, ale to
nie jest czepianie. To są fakty, bo gdy sponsorzy wspierali klub,
a miasto budowało boiska ze sztuczną i naturalną trawą oraz
dotowało rozwój młodych piłkarzy, działacze obiecywali gruszki
na wierzbie. Nie od dziś wiadomo, że taki owoc na takim drzewie
nie urośnie. Z miesiąca na miesiąc rosły natomiast długi. I to na
ich życzenie, bo nikt im pistoletu do głowy nie przykładał i nie
kazał podpisywać kontraktów bez finansowego pokrycia.
„Dzięki” działaczom, czwartej ligi w Concordii już nie ma.
Dzięki sponsorom, dzięki pomysłowi miasta na stworzenie całorocznej bazy treningowej i wreszcie dzięki rodzicom młodych
knurowian, nie brakuje w naszym mieście juniorów, trampkarzy,
młodzików i orlików. I to za nich należy dzisiaj trzymać kciuki.
Powodzenia, a przede wszystkim pomysłu i stworzenia odpowiedniego klimatu należy też życzyć tym, którzy prędzej czy
później spróbują powołać do życia kolejną drużynę seniorów. Bo
Concordia nie jest jedynym klubem, który nie poradził sobie z dorosłą piłką. Tym, którzy mają krótką pamięć przypomnę, że działacze Milenium i Olimpu też połamali sobie zęby na dorosłej piłce.

Jatta Puchar Polski

Gwiazda gra dalej
ozpoczęły się rozgrywki
w Jatta Pucharze Polski na
szczeblu Podokręgu Zabrze.
Awans do kolejnej fazy rozgrywek wywalczyła Gwiazda
Chudów, która w rzutach karnych wyeliminowała Start Sierakowice (1:1, w karnych 5:3).

R

Z pucharem pożegnały
się drużyny Naprzodu Żernica (0:6 z Sokołem Łany Wielkie) i Victorii Pilchowice (2:4
z Koroną Bargłówka).
PiSk

m i n i ony m s e z on i e
Jedności 32 Przyszowice niewiele zabrakło do
awansu. W nowe rozgrywki
zespół ten wkroczył z remisem, choć Rafał Hajok
dwukrotnie wpisał się na
listę strzelców.
Już w najbliższą niedzielę
Jed ność podejmować będzie Orła Mokre i będzie to
mecz z podtekstami, bowiem
spadkowicza z 4. ligi prowadzi obecnie były trener
zespołu z Przyszowic - Wojciech Kempa. Konfrontacja
Jedności z Orłem może też
w y wołać zainteresowanie
wśród k nurowian, którzy
po wycofaniu Concordii z
rozgrywek czwartoligowych

będą mogli zobaczyć w akcji
kilku znanych sobie zawodników. Latem do Orła przenieśli się: Tomasz Czerniak,
Bar tłomiej Maciejewsk i i

Łukasz Pilc. Niewykluczone,
że do wymienionych dołączą
jeszcze inni byli zawodnicy
Concordii: Paweł Gałach, a
także Michał i Mateusz Mi-

kulscy. No i pamiętać należy,
że w barwach Orła występują
również Dawid Wiercioch i
Radosław Jachimowski.
PiSk

informacja
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Foto: archiwum Adama Sobierajskiego
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Foto: Andrzej T. Knapik
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a boisku LKS Wilki Wilcza
zabawa trwała od godz.
16.00 do późnego wieczora. Na
przybyłych czekały rozmaite
konkursy, w których główną
rolę odgrywał – jakże by inaczej – ogórek. Reprezentacje
poszczególnych sołectw przygotowały ogórkowe wyroby

kulinarne, oceniane przez jury,
w składzie którego znaleźli się
przedstawiciele samorządów
– powiatowego i gminnego.
Gusta jurorów okazały się tak
różnorodne, że ostatecznie
przyznano wszystkim uczestnikom równorzędne, pierwsze
nagrody. Oprócz kulinarnych

wariacji ogórkowych były i inne
atrakcje, zarówno dla dzieci
(m.in. wesołe miasteczko), jak
i dorosłych. Muzyczną oprawę
wilczańskiej imprezy stanowiły występy Wesołej Biesiady i
Magdaleny Pal. Piknikowanie
było tym przyjemniejsze, że
pogoda była jak na zamówienie.
RSUDF0L1D

informacja własna wydawcy
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F

estiwal rozpoczął się
w sobotę, potrwa do
najbliższej, 19 sierpnia.
W programie znalazło się
ponad 30 imprez: spektakli,
koncertów, recitali, widowisk
plenerowych, spotkań z artystami. Występują twórcy
znani i uznani z różnych zakątków świata: USA, Chin,
Korei Południowej, Włoch,
Rosji i Danii.
Wśród światowych gwiazd
niepoślednią rolę odgrywa tenor Adam Sobierajski. Knurowianin wciela się w postać Jana
Kiepury podczas codzien16

nych plenerowych spotkań
„Uśmiechnij się z Kiepurą”.
Jako Marta Eggerth (żona)
towarzyszy mu Katarzyna Laskowska (sopran). Wyśpiewują
najpiękniejsze pieśni i arie z
repertuaru słynnego tenora.
Kto w tych dniach znajdzie się w Krynicy, niechaj
rzuci okiem na festiwalowe
afisze. Tym bardziej że tylko
co czwarta impreza jest biletowana, pozostałe mają charakter otwarty i są dostępne
dla szerokiej publiczności.
Naprawdę warto. A jeśli trafi na tegorocznego laureata

Lauru Knurowa, z pewnością
nie pożałuje muzycznych
przeżyć.
- Już kilkakrotnie miałem
przyjemność spotkać tutaj
naszych knurowskich krajan
– zapewnia Adam Sobierajski.
– Jestem przekonany, że takich
miłych sytuacji będzie jeszcze
więcej.
Nie zahaczysz o Krynicę? Nic straconego. Telewizja rejestruje najciekawsze
koncerty. Niebawem będzie
okazja posłuchać i zobaczyć
na ekranie.
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