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Gierałtowice
Tomasz Rożek laureatem Nagrody Dziennikarskiej

Doktor z prestiżowym
„Śladem”

Publicysta „Gościa Niedzielnego”, dr Tomasz Rożek
z Gierałtowic, odebrał w poniedziałek Nagrodę
Dziennikarską „Ślad” im. biskupa Jana Chrapka

Chudów, Paniówki

Same się obronią
Przez pięć tygodni kobiety z Chudowa i pobliskich
sołectw będą się szkolić na kursie samoobrony

T

rzydzieści dostępnych miejsc na
kurs „Samoobrona Kobiet Chudów 2015” rozeszło się na pniu. Cotygodniowe spotkania w sali gimnastycznej chudowskiego ZSP prowadzą
instruktorzy samoobrony, na co dzień

pracujący w Jednostkach Specjalnych
Wojska Polskiego. Organizator, Zespół
Zarzadzania Kryzysowego Urzędu
Gminy Gierałtowice, już zaprasza do
składania deklaracji udziału w kolejnej
edycji – tym razem w Paniówkach. De-

Knurów

Kradli „na śpiocha”

Właściciele spali, gdy złodzieje
włamywali się do domu jednorodzinnego
na Krywałdzie
Włamywacze najczęściej wyczekują chwili, kiedy dom lub mieszkanie
będące na ich celowniku się wyludnią.
Są jednak i tacy, którzy czekają, aż gospodarze zapadną w błogi sen. Do tych
drugich zaliczali się złodzieje, którzy
okradli mieszkańców Krywałdu.
Do zdarzenia doszło nocą z poniedziałku na wtorek. Nieznani sprawcy
robiąc nawierty w ramach okiennych
włamali się do domu przy ul. Michalskiego. Jak informuje policja, złodzieje
skradli biżuterię oraz dokumenty.
Straty poniesione przez gospodarzy
wynoszą do 5 tys. zł. Być może byłyby
większe, gdyby nie fakt, że gospodarze

MiNa
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Knurów

Kat w domu

Kolejny przy padek przemocy
domowej - tym razem tragedia rozgrywała się w czterech ścianach przy
ul. Kazimierza Wielkiego. Knurowscy
policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który od 1 sierpnia 2014 r. do
10 kwietnia br. znęcał się psychicznie i
fizycznie nad swoją konkubiną. Policja
prowadzi postępowanie.
MiNa

Knurów

Oszust
w necie

Knurowianin z Rybnickiej padł
ofiarą oszustwa kupując komputer na
internetowej aukcji. 25-latek stracił
1400 zł i – zapewne – zaufanie do
wirtualnych sprzedawców.

nikarstwo na Uniwersytecie Śląskim.
Tam też zdobył tytuł doktora nauk
fizycznych. Publikował m.in. w „National Geographic”, „Przekroju”,
„Gazecie Wyborczej” i „Dzienniku
Zachodnim”. Jest autorem najlepszej
książki popularnonaukowej sezonu
2010/11 pt. „Nauka - po prostu. Wywiady z wybitnymi”. Szerszej widowni
znany jest z cyklu emitowanego w
programie „Dzień Dobry TVN”.
Obecnie popularyzuje naukę na
łamach „Gościa Niedzielnego”.
Wśród dotychczasowych laureatów nagrody „Ślad” znaleźli się m.in.
Ewa Czaczkowska, Szymon Hołownia,
Marek Zając, ks. Kazimierz Sowa i
Krzysztof Ziemiec.
/g/

Knurów

Będzie głośno!

19 kwietnia o godz. 19 w Klubie Kultury Lokalnej
„Sztukateria” wystąpi zespół The Cumpels. Miłośnicy
muzyki bluesowej z pewnością nie będą zawiedzeni.
- Będzie klimatycznie, energetycznie, głośno i muzycznie - obiecują członkowie grupy, czyli Voytek Urban, Adam Szaruga, Jasiu Wilczek, Waldek Czaja,
Krzysiek Skowroński oraz Krzysiek Gabryś. - Szykujemy dla was niespodziankę. To będzie naprawdę wyjątkowy koncert!
Przed The Cumpels wystąpi zespół Last Room. Wstęp wolny.
jb

reklama

MiNa

Knurów. Konkurs Nivea

Gierałtowice

Głosuj na swoje podwórko!

Zaśpiewają
Panu

Św. Augustyn mówił, że kto
śpiewa, dwa razy się modli. 19
kwietnia o godz. 15 w kościele
pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w
Gierałtowicach rusza XXIII edycja
Koncertu im. księdza Grzegorza
Gerwazego Gorczyckiego.
- Podczas występów usłyszymy
pieśni religijne w wykonaniu chórów: „Cecylia” z Paniówek, „Słowik”
z Przyszowic, „Bel canto” z Chudowa
i „Skowronek” z Gierałtowic - informują organizatorzy.
Koncert poprowadzi Gabriela
Więcko. Wstęp wolny.
jb
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się obudzili. Prawdopodobnie przepłoszyło to włamywaczy. Po przebudzeniu właściciel domu, zorientowawszy
się, co zaszło, powiadomił o zajściu
knurowską policję, która teraz zbada
sprawę.
- Można było stwierdzić, że sprawcy musieli wcześniej obserwować tę
nieruchomość – mówi podinsp. Maciej
Kawa, komendant Komisariatu Policji
w Knurowie.
.W ostatnim czasie kilka włamań
dokonanych w podobny sposób zanotowano w gminach Pilchowice i
Gierałtowice.

klarację panie mogą składać na e-mail
gzr@gieraltowice.pl lub pod nr 032 30
11 385, podając numer telefonu oraz
imię i nazwisko.

Nagroda (statuetka autorstwa
prof. Gustawa Zemły oraz 10 tys. zł)
jest wyrazem uznania dla gierałtowiczanina za jego unikalne połączenie
fascynacji nauką ze znakomitym
warsztatem dziennikarskim oraz wyraźną identyfikacją religijną.
- Żyjemy w fascynujących czasach:
zaglądamy do wnętrza atomów, a
nawet protonów i neutronów, staramy
się znaleźć granice kosmosu - mówił
Tomasz Rożek, odbierając nagrodę
podczas gali w Domu Arcybiskupów
Warszawskich. - Niekiedy mam wrażenie, że jedziemy bardzo szybkim
pociągiem, z którego coraz trudniej
dostrzec szczegóły i detale. A to od nich
zależy nasza przyszłość.
Laureat ukończył fizykę i dzien-

Jest szansa na to, by w Knurowie powstało jedno z 40 rodzinnych miejsc
zabaw, jakie w całej Polsce wybuduje Nivea. Aby tak się stało, musimy
głosować!
W 2012 roku Knurów stanął do
konkursu organizowanego przez Nivea – i udało się, firma wybudowała
tu plac zabaw. W tym roku stawką
są rodzinne miejsca zabaw, gdzie
każdy – dzieci, młodzież i dorośli –
znajdzie coś dla siebie. Knurowskie
podwórko miałoby powstać przy ul.
Sobieskiego, a inicjatorem udziału
Knurowa w konkursie jest Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa, której pracownicy
gorąco zachęcają wszystkich knurowian do głosowania.
Aby zagłosować, wystarczy wejść

na stronę www.nivea/podworko,
kliknąć na opcję „głosuj”, wybrać
lokalizację i zagłosować. Codziennie
można oddać po jednym głosie. Do
końca kwietnia trwa I etap konkursu, który wyłoni 20 lokalizacji dla
miejsc zabaw. W drugim etapie (1-30
maja) zostanie wytypowana druga
dwudziestka.
Póki co, na Knurów oddano
3424 głosów, co daje mu 151 pozycję
na liście (stan z 15 kwietnia). Aby
znalazł się w pierwszej dwudziestce
– głosujmy!
MiNa

Przegląd Lokalny Nr 15 (1153) 16 kwietnia 2015 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Wypadek na 1 Maja

Foto: JRG PSP Knurów

Senna „czołówka”
Najprawdopodobniej zaśnięcie za
kierownicą było przyczyną wypadku,
do jakiego doszło na ul. 1 Maja

Z

kierowcy trafili do szpitala, oboje byli
trzeźwi. Na miejscu pojawiła się policja, straż pożarna i pogotowie. Według
wstępnych ustaleń policji, wracający z
pracy mężczyzna najprawdopodobniej
zasnął za kierownicą. Zostało wszczęte
dochodzenie mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Za nieumyślne
spowodowanie wypadku grozi do 3 lat
pozbawienia wolności.
MiNa

Foto: JRG PSP Knurów

darzenie miało miejsce we
wtorkowy poranek, przed godz.
7, w pobliżu cmentarza na ul. 1
Maja. Opel astra zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym volkswagenem golfem.
Za kierownicą golfa siedziała 20-letnia
mieszkanka Gierałtowic. W wyniku
wypadku kobieta doznała poważnych
obrażeń. Ucierpiał również kierowca
opla, 30-letni knurowianin. Oboje

Miejsce wypadku zabezpieczyła policja i straż pożarna

Gierałtowice. Kolizje

Nieszczęścia
chodzą parami
W poniedziałkowe przedpołudnie,
w krótkim odstępie czasu przy
tej samej ulicy doszło do dwóch
kolizji. W każdej z nich brały
udział samochody marek Opel
i Toyota

D

Knurów

Nie dajcie się nabrać!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa „KWK Knurów
-Szczygłowice” zaprosiło na swoje cotygodniowe spotkanie Macieja Kawę,
komendanta Komisariatu Policji w Knurowie. Podinspektor opowiedział
emerytom, jak ustrzec się przed oszustami
- Chciałbym państwa uczulić, że czasy się zmieniły. Zdarzają się osoby, które
wykorzystują ufność seniorów. Nie dajcie
się nabrać! Nie wpuszczajcie obcych osób
do domu. Nie przekazujcie pieniędzy
żadnym przedstawicielom firm. Jeśli
Foto: Justyna Bajko

W

Knurowie już kilkanaście osób padło of iarą
oszustw na „wnuczka”.
Seniorzy tracą coraz większe sumy
pieniędzy. Scenariusz za każdym
razem jest podobny. Zmieniają się
tylko główni bohaterowie. Czasami
dzwoni wnuczek, rzadziej administrator, policjant czy oficer CBŚ.
Raz w miesiącu seniorzy z SITG
spotykają się z ciekawymi ludźmi.
Pomysłodawcą spotkania z komendantem policji był Andrzej Porada,
członek stowarzyszenia.
- Potrzebujemy wiedzy o tym,
jak uchronić się przed osobami, które
chcą nas oszukać. Policja ma na co
dzień do czynienia z oszustami, wie,
co zrobić, aby się przed nimi obronić
- tłumaczy Rudolf Kasza, przewodniczący zarządu SITG.
Komendant Maciej Kawa opowiedział emery tom o sposobach
działania oszustów oraz zaapelował
o czujność.

macie jakiekolwiek wątpliwości co do
tożsamości policjanta czy pracownika
administracji, nie bójcie się dzwonić na
policję - mówił komendant Kawa. - Jesteśmy po to, aby wam pomóc.

zdarzenia zabezpieczyła straż pożarna. O godz. 11.20 przy tej samej
ulicy doszło do kolejnej kolizji – tym
razem kierowca opla cofając włączał
się do ruchu, wymuszając pierwszeństwo na nadjeżdżającej toyocie.
Również w tym przypadku kierowca
opla otrzymał mandat.
MiNa

Foto: JRG PSP Knurów

o obu zdarzeń doszło w
Gierałtowicach na ul. Korfantego. Według policyjnych
informacji najpierw, po godz. 10,
40-letni kierowca opla vectry wyjeżdżając z drogi podporządkowanej
nie udzielił pierwszeństwa toyocie
kierowanej przez 21-latka. Kierowca
opla został ukarany 500-złotowym
mandatem. Oprócz policji miejsce

Siła uderzenia była duża, bo kierowca opla nie hamował

jb

Seniorzy z uwagą słuchali
o sposobach działania
oszustów
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Śmietnik
za oknami

Foto: Mirella Napolska

Knurów. Niekończący się problem z dzikim wysypiskiem
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Pani Maria z ulicy Sienkiewicza
od lat ma za oknem śmietnik
-samowolkę. I od lat walczy o to,
aby wreszcie zniknął, nie w zieleni
samosiejek, ale tak naprawdę.
Żeby go po prostu nie było

D

om Marii Garczorz, podobnie
jak kilka innych, sąsiaduje
z prywatną działką, wąską,
długą i nieogrodzoną, usytuowaną
przy ul. Sienkiewicza, ciągnącą się
od budynku nr 14 w kierunku autostrady. Od lat ktoś traktuje tę działkę
jak śmietnisko. Walają się tu różnej
wielkości słoiki, szklane i plastikowe
butelki, worki z rozmaitymi odpadami, fragmenty telewizorów, ubrania,
okna, donice, obierki z jabłek, pomidory, pieczywo, kiszona kapusta, resztki
ananasa… Nieco dalej, na tej samej
działce, jest siedziba „ożyroków”
– tam śmietnisko gęstnieje, w oczy
rzucają się przede wszystkim sterty
butelek po wódce i gąbki ze starych
foteli, które ciągle jeszcze służą za
wygodne siedziska.
O sprawie dzikiego śmietniska przy
Sienkiewicza pisaliśmy już na naszych
łamach [2011, nr 13 i 14]. – Oprócz
przykrego zapachu uniemożliwiającego otwarcie okien, śmieci stwarzają
zagrożenie epidemiologiczne – mówiła
wówczas pani Maria. – Nie jest to miejsce odludne, ale teren gęstej zabudowy,
gdzie mieszkają również dzieci.
Pani Maria interweniowała wówczas u Straży Miejskiej, w gliwickim
Sanepidzie, a także w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Ka-

towicach. Nie były to ani pierwsze, ani
– jak się okazało – ostatnie interwencje
w tej sprawie. Mimo działań pani
Marii, podejmowanych od dziesięciu
już lat, problem nie zniknął. Matka
pani Marii, Stefania Baron, twierdzi,
że już nie wierzy, aby starania córki o
likwidację wysypiska przyniosły efekt.
- Walczymy z tym już tyle lat. Bez
skutku. Może gdyby ta działka była
ogrodzona, to by było inaczej? – zastanawia się pani Stefania. – Najbardziej
się boję tej bomby ekologicznej. Tu leżą
różne rzeczy. Kiedyś przerzucili mi
przez płot plastikową torbę, a w niej
pełno skóry ze słoniny. Pojawiają się
szczury. Córka raz rozjechała szczura,
a niedawno widziała z okna kunę. A
dlaczego to miejsce przyciąga pijące
bractwo? Bo tu są samosiejki i jak to
wszystko dostaje liści, to oni są niewidzialni. Teraz to jeszcze nic, jak się zrobi ciepło, to się dopiero zacznie „sezon”.

Właściciel posprząta
i co dalej?

W marcu br. knurowianka z Sienkiewicza ponownie skierowała do
Urzędu Miasta Knurów pismo w sprawie nielegalnego wysypiska przed jej
oknami. Prosząc o pilne rozwiązanie
problemu, powołuje się m.in. na art.34
Ustawy o odpadach z 27 kwietnia
2001 r.: Wójt, burmistrz lub prezydent

Od lat ktoś traktuje jedną z działek przy ul. Sienkiewicza jak wysypisko śmieci

miasta, w drodze decyzji, nakazuje
posiadaczowi odpadów usunięcie
odpadów z miejsc nie przeznaczonych
do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej
decyzji.
W myśl ustaw y posiadaczem
śmieci jest właściciel nieruchomości.
Urzędnicy przyznają, że przytoczona w piśmie Marii Garczorz droga
urzędowa jest możliwa, ale nie da się
tego zrobić w ciągu 2-3 dni.
– To jest dłuższy proces. Musimy
najpierw przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające, które pozwoli nam wydać odpowiednią decyzję – mówi Teresa Golba z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Knurów.
– Na każde tego typu zgłoszenie urząd
reaguje, jednak nie możemy wejść
na prywatną działkę i posprzątać.
Podejmiemy działania zgodne z prawem. Dobrze by było, aby mieszkańcy
ułatwili nam zadanie, choćby przez
zanotowanie numeru rejestracyjnego
pojazdu, który podrzuca śmieci.
W przypadkach dzikich wysypisk

Pilchowice

Dolna Wieś do remontu
13 kwietnia ruszyła przebudowa
ul. Dolnej Wsi w Pilchowicach.
Remont potrwa do końca lipca.
- W końcu skończy się nasza
gehenna - cieszą się mieszkańcy

U

lica Dolna Wieś to jedna z
najstarszych ulic w Pilchowicach. Wzdłuż drogi występują
obiekty zabytkowe, m.in. kilka wiekowych domów, transformator słupowy
i trzy krzyże przydrożne oraz stanowiska archeologiczne. Ulica, dosyć gęsto
zabudowana, ciągnie się od Wilczy i
skrzyżowania z DK 78 aż do Pilchowic
i skrzyżowania z DW 921.
Pilchowiczanie i wilczanie od
kilku lat czekają na jej przebudowę.
- Jak wygląda ta droga, każdy widzi - śmieje się pan Michał z Pilcho-
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wic. - Dziur tu tyle, że trzeba jechać 30
km/h, żeby samochodu nie zniszczyć!
Nawierzchnia ulicy przypomina
szwajcarski ser.
- Czasami przyjeżdżają i co większe dziury zasypują żwirem, ale to na
krótko pomaga. Po miesiącu znowu jest
jak było. Według mnie takie łatanie to
daremne wydawanie pieniędzy - mówi
pani Maria, mieszkająca przy ul. Dolnej Wsi. - Co roku obiecują remont, ale
jakoś nic się nie dzieje.
Droga jest administrowana przez
Zarząd Dróg Powiatow ych. Kilka

miesięcy temu rozpisano przetarg na
jej przebudowę.
- 8 kwietnia 2015 r. udało się podpisać umowę. Głównym wykonawcą
robót została firma HUCZ Sp. z o.o.
z Boronowa - informuje Aleksandra
Wielgosz, zastępca dyrektora ZDP.
- Przekazanie placu budowy nastąpiło
13 kwietnia.
Przebudowa obejmie ponaddwukilometrowy odcinek drogi. Robotnicy
będą posuwać się od Pilchowic i skrzyżowania z DW 921 w kierunku Wilczy.
Ulica należy do dróg klasy „Z”.
Obecnie nie spełnia warunków technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Stąd konieczność
zaprojektowania nowej konstrukcji
nawierzchni drogi.
- Planowany zakres prac ma na
celu przywrócenie jej nośności i dostosowanie parametrów i obciążenia drogi

często działa prosty mechanizm: „ktoś
już tu coś wyrzucił, więc i ja się dołożę.” Osób tworzących ten śmietnik
może być wiele. Teresa Golba dodaje,
że przed wszczęciem postępowania
wyjaśniającego można spróbować
innych kroków. Może wystarczy działanie ze strony Straży Miejskiej?
W poprzednich latach straż dwukrotnie interweniowała w sprawie
śmietniska na posesji przy Sienkiewicza. Po raz pierwszy zrobiła to w
2011 roku. Wówczas jej działania zakończyły się skierowaniem sprawy do
sądu. Druga interwencja miała miejsce
w roku 2012. – Dzielnicowy podjął
stosowne czynności, skontaktował się z
właścicielem posesji, który zobowiązał
się do posprzątania działki i to zobowiązanie wypełnił – mówi Andrzej
Daroń, komendant Straży Miejskiej
w Knurowie.
Skontaktowanie się z właścicielem
działki nie jest najłatwiejsze – mieszka
poza Knurowem, a jego numer telefonu sprzed trzech lat jest już nieaktualny. Próby pisemnego ponaglenia nie
zawsze były skuteczne, bo mężczyzna

zmienia też adresy. Ostatnio mieszkał
w Cieszynie, toteż knurowska Straż
Miejska poprosiła cieszyńskich strażników o pomoc w nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z poszukiwanym.
Udało się.
- Właściciel zobligował się do
posprzątania działki – informuje
Andrzej Daroń, komendant Straży
Miejskiej w Knurowie. – Ma na to czas
do 18 kwietnia.
Komendant dodaje, że k iedy
właściciel będzie bezpośrednio na
miejscu, straż uświadomi mu, jaki
problem wiąże się z jego posesją i co
należałoby w związku z tym zrobić.
Może uda się nakłonić właściciela do
wycięcia chaszczy. Wówczas teren
nie będzie już aż tak atrakcyjny dla
amatorów alkoholu pod chmurką,
a kto wie, może zniechęci też osoby
podrzucające tu śmieci niczym kukułcze jaja. Oby właściciel działki
znalazł motywację do konstruktywnych działań, skuteczniejszych niż
incydentalne sprzątanie swoich-nieswoich śmieci.

do obowiązujących przepisów - tłumaczy Aleksandra Wielgosz.
Oprócz wymiany nawierzchni w
planach jest także budowa i przebudowa
chodników, przebudowa skrzyżowań
i zjazdów, zarówno publicznych jak i
indywidualnych, oraz remont rowów
publicznych i kanalizacji deszczowych.
Remont Dolnej Wsi pochłonie
niespełna 2,5 mln zł. 50 proc. tej kwoty

pochodzi z dofinansowania z budżetu
Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność
- Rozwój, 500 000 zł dołożyła Gmina
Pilchowice.
Przebudowa powinna zakończyć
się pod koniec lipca.

Mirella Napolska

Tekst i foto: Justyna Bajko

Mieszkańcy z utęsknieniem
czekali na remont drogi
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Popiół i lament
Knurów. Bytom. Echa afery zimnych urn

- Do końca życia nie da mi spokoju myśl, że zamiast męża mogłam
pochować prochy kogoś innego - mówi pani Lucyna Karaś z Knurowa.
- Jestem bezradna i chce mi się wyć!

Nie ma też złudzeń, że po wybuchu
afery z zimnymi urnami rodziny
zmarłych nie będą zainteresowane
spopielaniem zwłok właśnie tam.
Ryszard Walicki, właściciel Śląskiego Zakładu Pogrzebowego „Firma
Walicki” w By tomiu, w ystosował
do mediów obszerne oświadczenie.
Autorom kłamstw i pomówień grozi
pozwami sądowymi.
- Pragniemy zapewnić wszystkie
osoby, które w najtrudniejszych chwilach korzystały z usług Firmy Walicki,
że świadczone były z zachowaniem
najwyższych standardów, poszanowaniem uczuć i wartości - czytamy. - Prosimy też wszystkie osoby dotknięte tą
trudną sprawą o zachowanie spokoju
i nieuleganie manipulacjom. Zapew-

Kilku byłych
pracowników
krematorium,
skonfliktowanych
z jego właścicielem,
utrzymuje, że ciała
zmarłych oczekiwały
na spopielenie nawet
kilka dni, podczas gdy
zakłady pogrzebowe
już dawno odebrały
urny z prochami.
Czyimi? Nie wiadomo

O

d pogrzebu męża pani Lucyny
minęło zaledwie kilka miesięcy. Łzy nie zdążyły jeszcze
obeschnąć, a żalu nie udało się utulić.
Niespodziewanie na pogrążoną w żałobie wdowę spadł kolejny cios.
We wtorkowy wieczór oglądała z
córką program Kuby Wojewódzkiego.
Pojawiająca się w przerwie reklamowej zapowiedź „Superwizjera” zachęciła panie do pozostania dłużej przed
telewizorem...

W czyj proch się
obrócisz?

W programie reporterzy TVN
ujawnili efekty trwającego ponad 8 lat
dziennikarskiego śledztwa, w którym
wzięli na tapet praktyki śląskiego
krematorium. Z ich ustaleń miałoby
wynikać, że mogło tam dochodzić do
bezczeszczenia zwłok, zaś w urnach
przekazywanych żałobnikom mogły
znajdować się prochy niewłaściwych
osób.
Z wypowiedzi świadków wyłonił
się wstrząsający obraz. Kilku byłych
pracowników krematorium, skonfliktowanych z jego właścicielem, utrzymuje, że ciała zmarłych oczekiwały na
spopielenie nawet kilka dni, podczas
gdy zakłady pogrzebowe już dawno
odebrały urny z prochami. Czyimi?
Nie wiadomo, bowiem w krematorium miała znajdować się skrzynka,
do której zsypywano resztki z pieców.
Przedstawiciel firmy pogrzebowej
z Krakowa powiedział reporterowi

niamy, że wszelkie wątpliwości zostaną
wyjaśnione zgodnie z prawdą, a Firma
Walicki nie ma z przedstawianą sytuacją nic wspólnego.
Walicki uznaje medialną nagonkę
za próbę usunięcia go z rynku usług
pogrzebowych przez pałające rządzą
zemsty byłą żonę i pasierbicę.
„Superwizjera”, że przestał korzystać
z usług k rematorium, k iedy jego
pracownicy, przywożąc jednorazowo
do skremowania kilka ciał, otrzymywali po niedługim czasie zimne
urny. Mogło to oznaczać, że obsługa
wypełniała je zmieszanymi prochami
ze skrzynki.
Mimo że w programie nie podano
nazwy miasta, córka pani Lucyny od
razu skojarzyła obiekt z Bytomiem,
gdzie spopielono jej ojca. Wizyta na
stronie internetowej zakładu tylko to
potwierdziła.

Ostatnia wola

Mąż pani Karaś zmarł pod koniec
listopada 2014 roku. Życzył sobie, by
po śmierci go skremowano.
- Tradycyjny pochówek źle nam się
kojarzył. Wiadomo, robactwo, trumna stojąca w wodzie. A kremacja to

dosłowne wypełnienie słów: z prochu
powstałeś, w proch się obrócisz - tłumaczy wdowa.
Nie ukr y wa, że o spopieleniu
przesądziły też inne względy: bliskość
cmentarza przy ul. 1 Maja, gdzie
można chować już tylko urny, i koszt,
jaki musiałaby ponieść za każdy dzień
przechowania ciała w chłodni.
Pani Karaś udała się do Firmy
Pogrzebowej „Pokora” w Knurowie
i ustaliła szczegóły kremacji w Bytomiu.
- Chciałyśmy tam jechać, ale właściciel nam odradził. Przekonał nas, że
lepiej zostać w domu, pomodlić się za
zmarłego lub wypić kawę. Poza tym ceremonia w krematorium trwa zaledwie
5 minut i kosztuje 100 zł - wspomina
pani Lucyna.
Dziś żałuje, że posłuchała rad
przedsiębiorcy pogrzebowego.
Do czasu pogrzebu, który odbył
się w grudniu (kilka dni po kremacji),
urnę z prochami przechowywała firma „Pokora”. Pracownicy dostarczyli
ją żałobnikom tuż przed mszą.

Tradycyjny pochówek
źle nam się kojarzył,
a kremacja
Ciszej nad tą urną
W środę rano, kiedy większość
to dosłowne
serwisów informowała o ustaleniach
wypełnienie słów:
dziennikarzy „Superwizjera”, pani
zadzwoniła do zakładu poz prochu powstałeś, Lucyna
grzebowego.
- Pan Pokora zapewnił, że wszystw proch się
kiego dopilnował, że trumna wjeżdża
obrócisz
do pieca zawsze w obecności jego pra-
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cowników. Chciałabym mu wierzyć, bo

Pani Lucynie
pozostaje żyć
w przekonaniu,
że prochy w urnie
należą do jej
męża, i wierzyć
w uczciwość zakładu
pogrzebowego
na dobrą opinię pracował lata. Nadal
mam jednak wątpliwości - mówi
wdowa. - Dziwi mnie, że nic niepokojącego nie zauważył, że o niczym nie
wiedział i nadal korzysta z usług tego
krematorium.
Właściciel firmy pogrzebowej
„Pokora” nie potrafi zliczyć, ile telefonów z pytaniami odebrał po emisji
„Superwizjera”. Swoich rozmówców
zapewnia, że nigdy nie zdarzyło się,
by w ciągu jednego kursu karawan
wiózł do Bytomia więcej niż jedno
ciało. Poza tym tamtejsze krematorium ma aż 4 piece, a to gwarantowało rodzinom zmarłych dogodne
terminy w planowaniu uroczystości
pogrzebowych.
Do czasu zakończenia śledztwa
przez prokuraturę, przedsiębiorca
pogrzebowy nie chce komentować
sprawy bytomskiego krematorium.

Postępowanie w toku

5 grudnia 2014 roku Prokurator
Rejonow y w Będzinie wszczął na
wniosek byłej żony Walickiego postępowanie dotyczące popełnienia
na jej szkodę przestępstwa kierowania gróźb karalnych oraz w sprawie
nieprawidłowości przy pochówkach
wcześniej skremowanych płodów
ludzkich.
Wykonywane w postępowaniu
czynności procesowe nie dotyczyły
kwestii podniesionych w programie
TVN (znieważania zwłok i prochów
ludzkich). Dlatego Prokurator Apelacyjny w Katowicach zdecydował o
badaniu akt spraw dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy
Walickiego (zarówno tej z zawiadomienia byłej żony, jak i postępowania przeprowadzonego w tym zakresie i umorzonego wcześniej przez Prokuratora
Rejonowego w Dąbrowie-Górniczej)
w celu ich oceny pod kątem potrzeby
ewentualnego przejęcia sprawy do
dalszego prowadzenia w Prokuraturze
Okręgowej w Katowicach.
Pani Lucynie pozostaje żyć w
przekonaniu, że prochy w urnie należą do jej męża, i wierzyć w uczciwość
zakładu pogrzebowego. Wątpliwości
raczej się nie pozbędzie, zwłaszcza że
niemożliwa jest identyfikacja DNA.
Liczy po cichu, że ulgę przyniosą
ustalenia prokuratury.
Imię i nazwisko bohaterki tekstu
zmieniliśmy na jej prośbę.
Tekst i foto: Paweł Gradek
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Knurów

Tyle dobra
z 1 procenta

Adaptacja pomieszczeń wymaga sporego
nakładu finansowego...

Przybyło miejsc w Domu Pomocy Społecznej przy
Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie. Dzięki ofiarności podatników udało się wyremontować i zaadaptować 2 pokoje na potrzeby
niepełnosprawnych
zagospodarowują przestrzeń według
własnego uznania. Ktoś postawi kwiatek na parapecie, innemu wystarczy
zdjęcie w ramce albo zegar. Znacznie
trudniej zapełnić pustkę po bliskich.
- Na Wielkanoc do swoich rodzin
wyjechało zaledwie 10 z 60 pensjonariuszy - mówi kierownik placówki,
Marcin Chroszcz. - Pozostałych nikt
nie odwiedza.

W takich chwilach pracownicy
Ośrodka starają się być przy podopiecznych. Towarzyszyli im podczas
śniadania wielkanocnego, nie szczędzili wody w Lany Poniedziałek. Dla
niepełnosprawnych każdy najdrobniejszy gest wiele znaczy.
/pg/, foto: Krzysztof Gołuch

Ten i poprzednie gruntowne remonty w Domu Pomocy Społecznej
zostały sfinansowane z 1 procenta. W samym ośrodku jest jeszcze
wiele do zrobienia, dlatego przy rozliczaniu PIT-ów warto ofiarować
1 proc. Fundacji Caritas Katowice. W formularzu należy wpisać KRS
0000291119.

Gierałtowice. Przegląd kadr

Knurów. Utrudniony kontakt z radnymi?

GOK ma nowego
dyrektora

Do spotkania nie doszło,
ale droga naprawiona
- Jeśli ktoś założył, że jego obowiązki zawodowe bądź
hobby uniemożliwią mu kontakt z wyborcami, powinien
zrezygnować z kandydowania do Rady Miasta - uważa pan
Max i opowiada o bezskutecznej próbie skontaktowania się
z jednym z radnych. Zaskoczenia nie kryje przewodniczący
RM Tomasz Rzepa. Zauważa, że do tej pory to raczej
radnych rozczarowywała frekwencja podczas dyżurów

P

an Max (nazwisko do wiadomości
redakcji) odwiedził naszą redakcję z wydrukiem ustawy o samorządzie gminnym, by zacytować wyimek
z art. 23: Radny utrzymuje stałą więź z
mieszkańcami oraz ich organizacjami,
a w szczególności przyjmuje zgłaszane
przez mieszkańców gminy postulaty
i przedstawia je organom gminy do
rozpatrzenia, nie jest jednak związany
instrukcjami wyborców.
Zdaniem mieszkańca osiedla
1000-lecia niektórzy radni zapomnieli o ich służebnej roli wobec wyborców. Przed świętami pan Max stracił
cierpliwość do dziurawej drogi na
starym Knurowie. Trochę się natrudził, zanim ustalił personalia radnego
wybranego z okręgu, gdzie biegnie
dziurawa ulica. Kiedy mężczyzna
chciał radnemu zgłosić problem na
najbliższym dyżurze, okazało się, że
ten wypada dopiero we wrześniu.
- Nie chciałem tyle czekać - tłumaczy pan Max. - Poprosiłem w Biurze
Rady o numer telefonu radnego, ale

6

usłyszałem, że nie mogą mi go udostępnić. Zostawiłem więc swój i zapewniono mnie, że radny oddzwoni. Do tej
pory tego nie zrobił. W międzyczasie
mój problem zdezaktualizował się, bo
droga została naprawiona.
Knurowianin nie chce ujawnić, o
którego rajcę chodzi. Przekonuje, że
zależy mu wyłącznie na zwróceniu
uwagi na szerszy problem. A tym
- jego zdaniem - jest ograniczony
dostęp do niektórych radnych.
- Nie rozumiem, jak na pół roku
można odizolować się od mieszkańców i ich problemów? - nie kryje
zdziwienia. - Jeśli ktoś założył, że
jego obowiązki zawodowe bądź hobby
uniemożliwią mu kontakt z wyborcami, powinien zrezygnować z kandydowania.
Dowiedzieliśmy się, że wspomniany radny dyżurował już w tym roku
dwa razy - w styczniu i marcu. Kolejne
spotkanie z wyborcami wypada we
wrześniu, ale wynika to wyłącznie z
podziału puli dyżurów, a nie z lenistwa.

Radość pensjonariuszy DPS-u
z wyremontowanych pomieszczeń
jest bezcenna

Co zaskakujące, a wynika z doświadczeń radnych, zazwyczaj problemem jest... brak zainteresowania
mieszkańców dyżurami.
Takie spostrzeżenie potwierdza przewodniczący Rady Miasta,
Tomasz Rzepa. Przyznaje, że ciągu
dwóch kadencji (8 lat) odwiedziło go
zaledwie... 2 interesantów. Z rozmów
z niektórymi radnymi wie, że w ich
przypadku bywa podobnie.
- Na początku kadencji każdy
radny otrzymał do wy pełnienia
formularz, w którym mógł zastrzec
lub nie swój numer telefonu. Ja swojego nie zastrzegałem, bo byłoby to
nieporozumienie. Będę rozmawiał
z tymi, którzy to zrobili, i przekonywał ich do zmiany decyzji. To
radni powinni być dla ludzi, a nie
odwrotnie.
Jeśli kontakt z rajcami nadal
będzie utrudniony, przewodniczący
zaprasza do biura rady, gdzie pełni
stały dyżur.
/pg/

Piotr Rychlewski został dyrektorem Gminnego
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach

Foto: arch. prywatne

K

iedyś był tu hotel górniczy,
później magazyny. Niebawem
do dwóch wyremontowanych
pokoi wprowadzi się 6 pensjonariuszy
Domu Pomocy Społecznej. To będzie
ich dom, z własnym łóżkiem, z czystą
pościelą, krzesłem, szafką na klucz. Tu
wszystko spełnia wyśrubowane wymogi i zostało dostosowane do potrzeb
przyszłych mieszkańców.
Niepe ł nospraw n i t ra f iają do
ośrodka z różnych środowisk, nieraz
patologicznych. Co ciekawe, na 60
pensjonariuszy zaledwie 1 jest z Knurowa, reszta pochodzi z Gierałtowic,
Chudowa, Rudy Śląskiej, a nawet z
Legionowa. Ci, którzy są sprawni,

N

owy dyrektor, rocznik 1965,
mieszka w Stanicy. Jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1992
r.) Na tej samej uczelni, na Wydziale
Prawa i Administracji ukończył
także studia podyplomowe z administracji i zarządzania (2002 r.).
Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako dziennikarz,
współpracując z katowicką „Trybuną
Śląską” (1992-1993), zaś przez kolejnych sześć lat (1993-1999) był zastępcą redaktora naczelnego „Przeglądu
Lokalnego”. W latach 1999-2004
w Urzędzie Miasta Knurów pełnił
funkcję pełnomocnika ds. promocji
miasta. Przez ostatnich 11 lat prowadził własną agencję reklamową.

Ubiegając się o stanowisko dyrektora GOK, Piotr Rychlewsk i
przedstawił koncepcję, w której
podkreślał, że we współczesnym
świecie następuje zmiana sposobu
korzystania z kultury.
– Ośrodki kultury to już nie są
instytucje, które narzucają odbiorcom
swój program – przekonuje nowy
dyrektor. – Teraz powinny to być
ośrodki zobowiązane do budowania
atmosfery otwartości, nastawione
na szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, a punktem wyjścia
wszelkich działań powinna być odpowiednio przeprowadzona diagnoza
potrzeb środowiskowych.
Jako doświadczony dziennikarz
zadeklarował podjęcie działań zmierzających do usprawnienia wydawanej przez GOK gazety samorządowej
oraz podniesienia jej poziomu merytorycznego.
Wolny czas dyrektor chętnie
poświęca na uprawianie sportu (gra
w drużynie ligi piłki nożnej pięcioosobowej), jazdę na górskim rowerze
i turystykę górską.
Żona Piotra Rychlewsk iego,
Aldona, jest dyrektorem Miejskiego
Przedszkola nr 13 w Knurowie. Syn,
Paweł, kończy studia magisterskie
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
– będzie informatykiem.
oprac. MiNa
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śladem naszych publikacji

Ważne

Budowniczy pięknych świątyń

Tydzień temu ukazał się na łamach PL tekst autorstwa Marii Grzelewskiej
o historii przyszowickich świątyń. Krótko po tym odebraliśmy list od Krystyny Augustyniak. Współautorka monografii Przyszowic prostuje w nim
niektóre informacje i uzupełnia artykuł o kolejne ciekawostki

Para nowożeńców: Vera von
Raczek, ostatnia
właścicielka
Przyszowic
i Justin von Korn
opuszcza
kościół św.
Mikołaja (jeszcze w Przyszowicach).
Widoczny na
zdjęciu dywan
był czerwony
i prowadził od
kościoła do
pałacu

wymienia innych włości, więc Przyszowice były jedynym jego majątkiem (Jerzy
Fryderyk jest ojcem Albrechta Leopolda

Paczyńskiego, budowniczego pałacu w
Bycinie). Najprawdopodobniej w 1737
r. kolejny właściciel Przyszowic, Gotfryd Ludwik Szymoński, przebudował
kościół, dołączając do niego dzwonnicę
i nadał mu dzisiejszy wygląd.
Wszystkie powyższe wiadomości
zostały opracowane na podstawie
materiałów zgromadzonych w Archiwum Parafialnym w Przyszowicach
przez autorów kolejnej monografii
Przyszowic („Przyszowice piórem i
obrazem”) - Krystynę Grodoń (obecnie
Augustyniak) i Edwarda Pykę. Należy
w tym miejscu przyznać, że przyszowicka parafia miała wyjątkowe
szczęście do proboszczów, którzy przez
wieki pieczołowicie dbali o dokumentację. Najstarszym zachowanym dokumentem jest niezwykle interesujący
testament Piotra Przyszowskiego z
1621 roku. Przebogate przyszowickie
archiwum uratował przed czerwonoarmistami ówczesny proboszcz, ks.
Kazimierz Grajewski, który przed zbliżającym się frontem nakazał zakopać
całą dokumentację.

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej organizuje 6-dniowy
wyjazd do Krynicy-Zdroju dla
dzieci w wieku od 8 do 13 lat.
Mini-kolonia odbędzie się od 8 do
13 sierpnia, a jej koszt to 420 zł.
Koloniści zostaną zakwaterowani
w gospodarstwie agroturystycznym „Gawęcówka” w pokojach z
łazienką. Codziennie czekają tam
na nich 3 posiłki i podwieczorek.
Do dyspozycji będą mieć basen,
boiska i plac zabaw. W programie wyjazdu m.in. wycieczki
do Starego Sącza i Kamiannej,
spacery po okolicznych szlakach, wjazd kolejką szynową na
Górę Parkową, przejazd kolejką
gondolową na szczyt Jaworzyny
Krynickiej oraz turnieje sportowe
i dyskoteki.
MOPP ubezpiecza uczestników kolonii.
Zapisy ruszają od 20 kwietnia (poniedzia łek) od godz.
8.00 w sekretariacie MOPP (tel.
32 235 27 13). O terminach
jednodniowych wycieczek wakacy jnych poinformujemy w
późniejszym terminie.
/g/

Krystyna Augustyniak

reklama

synom - zastrzegł jednocześnie, żeby nie
dzielili miejscowości i żeby jeden brat
spłacił drugiego. W testamencie nie

Foto: Arch. Krystyny Augustyniak

W

ślad za Jerzym Horwatem,
autorem „Historii Przyszowic”, autorka artykułu o
przyszowickich kościołach popełniła
błąd. Żaden przyszowicki kościół nie
został zbudowany w 1764 r. Kościół
murowany zburzono w czasie wojny
trzydziestoletniej, potem wierni korzystali tylko z kościoła św. Krzyża. Opis
kościoła ujęty w protokole powizytacyjnym z 1679 r. jako ... kościół parafialny
we wsi Przyszowice szlachetnego Jerzego
Paczyńskiego... odnosi się właśnie do
kościoła św. Mikołaja z Borowej Wsi.
Osobiście jego wymiary ujęte w protokole sprawdzał i przeliczał pan Edward
Pyka. Ówczesna bryła kościoła różniła
się tym od obecnej, że miała oddzielną
dzwonnicę. Jerzy Fryderyk Paczyński
przejął Przyszowice w 1676 r. i prawdopodobnie to właśnie on jest jego
fundatorem. Można więc założyć, że
kościół ten został zbudowany w latach
ok. 1676-1678. Jerzy bardzo troszczył
się o Przyszowice, najprawdopodobniej to właśnie jemu udało się scalić
rozdrobnioną miejscowość i w swoim
testamencie - zapisując ją dwóm swoim

Zapisy
na
kolonie

Przegląd Lokalny Nr 15 (1153) 16 kwietnia 2015 roku

7

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Wernisaż wystawy poświęconej pamięci śp. ks. Stefana Gruszki

Nasz księżoszek
to był ksiądz!

Goście wernisażu wystawy pt. „Mały Wielki
Człowiek” w Izbie Tradycji zgodnie stwierdzili,
że ks. Stefan Gruszka nie dzielił ludzi na lepszych
i gorszych. W każdym upatrywał wartość
Knurów

Pamięć o księdzu Stefanie jest wciąż żywa. Dowodem
wystawa w Izbie Tradycji

„Miłość mi
wszystko wyjaśniła

... miłość wszystko rozwiązała - dlatego
uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by
przebywała” - w niedzielę, w kościele
pw. św. Cyryla i Metodego, muzyką
i wierszem wspominano św. Jana Pawła II
- wspaniałego papieża, artystę, po prostu
człowieka

M

imo że od śmierci ks. Stefana Gruszki minęło ponad
pół roku, dla Ewy Zamory,
dyrektor Domu Pomocy Społecznej
„Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej,
czas stanął w miejscu. O ks. seniorze
opowiada jakby żył, bo - jak mówi nadal czuje Jego obecność i pamięta
Jego zasady: nigdy nie narzekać i
uśmiechać się.
Ks. Stefan był z „Zameczkiem” od
samego początku. Szybko zaskarbił
sobie, co nie było łatwe, sympatię
pensjonariuszy. Oprócz wiadomości o
Bogu, przekazywał im, by byli życzliwi
wobec siebie i pracowników.
- Nasz księżoszek - tak o nim
zawsze mówiliśmy - wspomina pani
dyrektor. - Nosił ze sobą taki woreczek,
a w nim słodycze i cygarety dla naszych
chłopaków.
W poniedziałek delegacja DPS-u
przyjechała do Knurowa podziwiać
pamiątki po ks. Gruszce, zgromadzone na wystawie w Izbie Tradycji.
Pomysłodawcom przedsięwzięcia,
Stefanowi Karwatowi i Bogusławowi
Szygule, udało się zebrać dokumenty
związane z kapłaństwem byłego proboszcza parafii pw. św. Antoniego w
Krywałdzie, zdjęcia, rzeczy osobiste
(różaniec z relikwiami św. Jacka, książeczki do nabożeństw), a nawet maszynę
do pisania, na której ks. senior w latach
80. wystukiwał ogłoszenia parafialne.
Wśród pamiątek znalazło się sporo
podziękowań, m.in. od władz miasta,
organizacji pozarządowych, z którymi kapłan współpracował, dowodów
sympatii o zwykłych ludzi, ale też
nagród, będących przypieczętowaniem działalności duszpasterskiej i
społecznej.
Pamięć o człowieku to nie tylko
przedmioty, to też obrazy utrwalone
8

we wspomnieniach. Wernisaż skłonił
gości do przytoczenia historii i anegdot związanych z posługą kapłańską
ks. Stefana i Jego codziennością.
Kustosz Izby Tradycji, Bogusław
Szyguła do dziś przechowuje w pamięci obraz ks. Stefana, jedynego duszpasterza z Knurowa uczestniczącego w
otwarciu w ratuszu wystawy rzeźb z
kościółka św. Wawrzyńca.
- Tak się później stało, że kopia
Pięknej Madonny z Knurowa trafiła nie
gdzie indziej, tylko do Krywałdu - podkreśla kustosz. - Co prawda drewniany
kościółek oddaliśmy do Chorzowa, ale
proszę zobaczyć, że w zamian dostaliśmy stamtąd najlepszych księży - m.in.
właśnie ks. Stefana.
Tadeusz Musiał z Koła Łowieckiego „Cyranka” w Knurowie twierdzi, że
kapłan był „chłopem nie do zdarcia”.
Nie bez powodu nadano Mu tytuł
członka honorowego (w dotychczasowej historii koła tylko 3 osoby dostąpiły tego zaszczytu).
- Jak się mężczyźni spotykają w
domku myśliwskim, to na stole zawsze
coś musi stać - opowiada leśniczy Piotr
Nieszporek. - Zanim ks. Stefan pierwszy
raz do nas przyjechał, pochowaliśmy
wszystko ze stołu. Przy samym poczęstunku rozmowa nie bardzo się kleiła.
Ksiądz na nas spojrzał i powiedział:
„Panowie, jak wy się chcecie napić
wódki, to mi to nie przeszkadza. Ja nie
mogę, bo dziś mam jeszcze mszę, ale
papierosem poczęstować mnie możecie”.
Na te słowa każdy palacz podsunął
kapłanowi swoją paczkę, a rozmowa
w końcu zaczęła się kleić. Wszak ks.
Gruszka lubował się w opowiadaniu
anegdot i kawałów.
Leśniczy wspomina jeszcze jedną
sytuację. Po powrocie z polowania
zastał przy domku myśliwskim pro-

boszcza siedzącego przy jednym stole
i rozmawiającego z ówczesnym prezydentem Knurowa, Janem Kowolem.
- Chłopy, siedźcie i nigdzie mi się
nie ruszajcie, bo muszę wam zdjęcie
zrobić - powiedział Nieszporek. Kiedy
ksiądz zapytał go, co znowu wymyślił,
leśniczy odparł: - Muszę mieć zdjęcie
księdza rozmawiającego z prezydentem
z Lewicy. Przecież to ewenement!
Dziś na wspomnienie tamtych
chwil Piotrowi Nieszporkowi łamie się
głos. - Z Nim było jak w takiej piosence:
„On z celnikami jadł, on nie znał kto
to wróg...”
Stefan Karwat zdradził, co skłoniło księdza Gruszkę do zrobienia prawa
jazdy. Podczas odwiedzin kolędowych
zapytał głowę rodu, dlaczego nie chodzi do kościoła.
- A prawo jazdy ksiądz ma? - usłyszał i odpowiedział, że nie posiada.
- Jak ksiądz przyjdzie na kurs i
zrobi prawo jazdy, zacznę chodzić do
kościoła - Stefan Karwat przytacza warunek, jaki postawił przed księdzem
instruktor nauki jazdy.
Kapłan ukończył kurs, zdał egzamin i... miał o jednego parafianina
więcej.
Wiele lat później zatrzymała go
Policja za zbyt szybką jazdę. Na pytanie, dokąd tak się spieszy, kierowca
wyznał ze skruchą: „Panie, zgrzeszyłem”.
- Albo nasz, albo ksiądz, bo ma
różaniec przy lusterku - powiedział
policjant do drugiego.
Skończyło się na pouczeniu.
Podobnych historii goście wernisażu przytoczyli jeszcze kilka. Z
pewnością kustosz Szyguła opowie
je kolejnym zwiedzającym wystawę,
którą można podziwiać przez miesiąc.
Tekst i foto: Paweł Gradek

C

hoć św. Jana Pawła II nie ma już
wśród nas, jego słowa nieustannie trwają. Słowa wypowiadane
w trakcie kazań i spotkań, słowa
utrwalone w poezji. Mija 10 lat odkąd Karol Wojtyła odszedł do domu
Ojca. Kilka dni po obchodach rocznicy śmierci świętego ks. Mirosław
Pelc, proboszcz parafii św. Cyryla
i Metodego zaprosił wiernych na
koncert poświęcony postaci Papieża-Polaka.
Jan Paweł II jako pierwszy mówił o potrzebie Nowej Ewangelizacji
i wykorzystaniu artystów w głoszeniu prawdy o Bożym Miłosierdziu.
- Kto dostrzega w sobie tę Bożą
Iskrę - odkrywa zarazem pewną
powinność: nie można zmarnować
tego talentu, ale trzeba go rozwijać,
ażeby nim służyć bliźniemu i całej
ludzkości - pisał św. Jan Paweł II w
„Liście do artystów”.
Spektakl „Non omnis moriar”,
w wykonaniu krakowskich artystów,
to słowno-muzyczna wędrówka
przez najważniejsze momenty z
życia św. Jana Pawła II. Wersety z
wierszy Papieża przeplatały cytaty z
kazań, fragmenty wspomnień i wypowiedzi jego współpracowników.
- Czasami zapominamy, że Papież-Polak był także poetą. Wszyscy
wiemy, co zrobił dla Kościoła, ale nie
do końca wiemy, co nam pozostawił
jako człowiek i artysta - mówili
krakowianie.
Wiernych przybyłych na koncert

przywitał ks. proboszcz Mirosław
Pelc.
- Pomysł na to dzisiejsze spotkanie zrodził się dlatego, że mamy XXI
wiek i na moją elektroniczną skrzynkę pocztową przyszła oferta artystów z Krakowa - śmiał się ksiądz
proboszcz, dziękując muzykom, że
zgodzili się przyjąć zaproszenie do
Knurowa. - Jestem wdzięczny także
Centrum Kultury za pomoc w zorganizowaniu koncertu.
Koncert rozpoczęła „Bogurodzica”, nie zabrakło także ukochanej
pieśni świętego - „Barki”, którą artyści wykonali razem z parafianami.
Spektakl na nowo odkrył poezję
Karola Wojtyły - muzycy zaśpiewali
fragmenty papieskich poematów,
m.in. „Pieśń o Bogu ukrytym” czy
„Magnificat” zagrany na góralską
nutę.
Publiczność nagrodziła artystów owacją na stojąco.
- Piękny i refleksyjny koncert.
Szczególnie utkwiły mi słowa, mówiące o tym, że to, co było najpiękniejsze w Janie Pawle II, zostało z
nami - jego twórczość, przemyślenia, świadectwo życia i cierpienia
- mówiła pani Marta. - To bardzo
pokrzepiające.
Święty był obecny w czasie koncertu duchem i ciałem - na ołtarzu
umieszczono relikwie Papieża, które
można było ucałować po zakończeniu spektaklu.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Knurów. Nowa odsłona wiekowych organów

39 głosów
na chwałę Bożą

W niedzielę ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc,
metropolita katowicki, poświęcił nowe ograny
piszczałkowe w kościele Matki Bożej
Częstochowskiej. - Wykonywanie muzyki podczas
świętych czynności zmierza przede wszystkim
do uwielbienia Boga i uświęcenia ludzi - mówił
w czasie uroczystości arcybiskup

Sens
jest oczywisty

N

iedzielną liturgię poprzedziły wielomiesięczne przygotowania: poszuk iwanie
nowych organów, ich zakup, montaż
oraz gruntowna konserwacja i renowacja. W czerwcu 2014 roku parafia,
za radą prof. Juliana Gembalskiego,
zdecydowała się kupić organy należące do Akademii Muzycznej w
Katowicach.
- Na bazie tego instrumentu zostały zbudowane nasze organy, które
są znacznie bardziej rozbudowane w
stosunku do pierwotnego instrumentu.
W aktualnej strukturze posiadają one
39 głosów, a więc o 9 głosów więcej niż
wcześniej - tłumaczy ks. Jan Buchta,
proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Dzięki 39 niepowtarzalnym głosom organy piszczałkowe przypominają wielką orkiestrę.
- To prawdziwy „król instrumentów”- pisze prof. Gembalski.
- Największy i najbardziej skomplikowany instrument wszechczasów,
któr y do kościoła w prowadzono
w VII wieku, by jego dźwiękami
chwalić Boga.
Organy piszczałkowe zadebiutowały w Knurowie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W czasie uroczystej
mszy świętej instrument poświęcił
arcybiskup Skworc.
- Dźwięk organów staje się wspaniałym znakiem owej pieśni nowej,

Przegląd kadr.
Nowy zastępca dowódcy JRG PSP w Knurowie

Od 16 lutego knurowscy strażacy
mają nowego zastępcę dowódcy.
Został nim mł. bryg. Andrzej Bąk

M

Na organach
piszczałkowych
zagrał prof. Julian
Gembalski

jaką winniśmy śpiewać Bogu - mówił
metropolita katowicki.
Po nabożeństwie wierni wysłuchali inauguracyjnego koncertu organowego w wykonaniu prof. Juliana

Gembalskiego. Zabrzmiał, m.in. hymn
„Veni Creator” Nicolasa de Gtigny i
preludium chorałowe J. S. Bacha.
jb, foto: Robert Szkoda

łodszy brygadier Andrzej Bąk
zastąpił na tym stanowisku
asp. szt. Józefa Jaworka, który odszedł na emeryturę. Nowy zastępca
dowódcy, rocznik 1971, pochodzi z
Gliwic, a mieszka w Pyskowicach.
Ma żonę i dwie córki ( 17-letnią Joannę i 11-letnią Julkę).
Jak mówi, o wyborze zawodu zadecydował przypadek. Po gliwickiej
zawodowej szkole łączności i pedagogicznym studium technicznym nie
miał pomysłu na to, co robić dalej.
Przyjaciel namówił go na egzaminy
do Szkoły Aspirantów. Co prawda
przyjaciel się nie dostał, ale Andrzej
Bąk – owszem, na dodatek połknął
bakcyla pożarnictwa. Po ukończeniu Szkoły Aspirantów Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie, w 1995
roku trafił do JRG PSP Gliwice-Łabędy, zajmującej się ratownictwem
chemicznym. Ukończył Politechnikę Opolską i studia podyplomowe.
Przez kilkanaście ostatnich lat był
w Łabędach dowódcą zmiany – do
czasu, aż w lutym objął nową funkcję
w Knurowie.
– Na razie uczę się tej jednostki
– mówi. – Wszystko jest dla mnie
nowe – ludzie, sprzęt, system pracy.
Dotychczas pracowałem na zmiany,
teraz trzeba się przyzwyczaić do
ośmiogodzinnego dnia pracy. Trochę
brakuje mi wyjazdów na akcje, tej
adrenaliny. Teraz, co prawda, też
wyjeżdżamy, ale rzadziej.

Dla nowego zastępcy dowódcy
ciemne strony zawodu strażaka nie
istnieją. Jak mówi, to zawód, w którym nie trzeba się zastanawiać nad
jego sensem, bo jest oczywisty. Na
służbę przychodzi z ochotą.
Nie jest pierwszym strażakiem w
rodzinie. Jego dziadek na początku
ubiegłego wieku zakładał strażacką
jednostkę w Małopolsce – ale o tym
Andrzej Bąk dowiedział się już po
wyborze zawodu.
Poza pracą w jednostce wykorzystuje wiedzę pożarniczą jako biegły
sądowy z dziedziny BHP – ochrona
przeciwpożarowa przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Jest też członkiem grupy ustalającej przyczyny
zdarzeń, która istnieje przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Grupa
pracuje przy oględzinach większych
wydarzeń, takich jak niedawny wybuch gazu w katowickiej kamienicy
czy wybuch w budynku w Bytomiu.
Zresztą dochodzenie przyczyn pożarów jest tematem drugich studiów
podyplomowych, na które wybrał się
nowy dowódca strażaków.
Andrzej Bąk lubi też zadbać o
własne podwórko – jest radnym
Pyskowic.
W wolnym czasie słucha muzyki,
najczęściej bluesa, jazzu, klasycznej,
a jego pasją jest fotografia.
MiNa

reklama

Wierni w skupieniu wysłuchali koncertu
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Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Konrad Szewczyk z Rybnika

ur. 3.04.2015 r., 3700 g, 52 cm

Miłosz Nowicki z Gliwic

ur. 4.04.2015 r., 3090 g, 50 cm

Julia Grolik z Ornontowic

ur. 5.04.2014 r., 3470 g, 53 cm

15

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki świątecznej brzmiało: „PISANKI WIELKANOCNE”. Nagrody otrzymują:
Jolanta LEŚNIK – zestaw sprzętu AGD
Sabina PIŁAT – dwuosobowe zaproszenie
na koncert Michała Bajora w Domu Kultury
w Szczygłowicach (26 kwietnia)
Kornelia CIUPEK-CIESIELSKA – dwuosobowe zaproszenie na koncert zespołu LemON
w Domu Kultury w Szczygłowicach (2 maja)
Patrycja JANUSEK - 10-wejściowy karnet
na Pływalnię Wodnik w Paniówkach
Anna WŁOCHOWICZ - 10-wejściowy karnet
na Pływalnię Wodnik w Paniówkach
Justyna KMINIKOWSKA - 10-wejściowy
karnet na Pływalnię Wodnik w Paniówkach
Grażyna FRAŃCZAK - 10-wejściowy karnet
na Pływalnię Wodnik w Paniówkach
Remigiusz SZYMIK – 8-wejściowy karnet
do siłowni Wodnika w Paniówkach
Arlena LIS – 8 wejściowy karnet do siłowni
Wodnika w Paniówkach
Grażyna SZPAKOWICZ – podwójny bilet do
Kina Scena Kultura + dwuwejściowy karnet
na obiekty MOSiR Knurów

Sponsorzy krzyżówki

PŁYWALNIA

KNURÓW
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Nadia Lasek z Czerwionki

ur. 4.04.2015 r., 3030 g, 51 cm

Wojciech Bieniek z Knurowa

ur. 5.04.2015 r., 3440 g, 52 cm

Katara Romaniec z Gliwic

ur. 5.04.2015 r., 3050 g, 51 cm

Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni
od ukazania się numeru (decyduje data
stempla pocztowego).
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
Szymon WESOŁOWSKI – podwójny
bilet do Kina Scena Kultura + dwuwejściowy karnet na obiekty MOSiR
Knurów
Stefan WRÓBEL – podwójny bilet do
Kina Scena Kultura + dwuwejściowy
karnet na obiekty MOSiR Knurów
Grażyna MOKRZYCKA – płyta CD ze
słuchowiskiem pt. „Chcecie przenieść
się w czasie?” + dwuwejściowy karnet
na obiekty MOSiR Knurów
Genowefa KRZYWDZIŃSKA – płyta
CD ze słuchowiskiem pt. „Chcecie
przenieść się w czasie?” + dwuwejściow y kar net na obiek t y MOSiR
Knurów
Piotr CHLUBEK – płyta CD ze słuchowiskiem pt. „Chcecie przenieść się w
czasie?” + dwuwejściowy karnet na
obiekty MOSiR Knurów
Damian STANIK – płyta CD ze słuchowiskiem pt. „Chcecie przenieść się w
czasie?” + dwuwejściowy karnet na
obiekty MOSiR Knurów
Bolesław BIANEK – płyta CD ze słuchowiskiem pt. „Chcecie przenieść się
w czasie?” + dwuwejściowy karnet na
obiekty MOSiR Knurów
Kornelia BYKUĆ – trzy dwuwejściowe
karnety na obiekty MOSiR Knurów
Edward GIL – trzy dwuwejściowe karnety na obiekty MOSiR Knurów
Adam SZCZERBA – trzy dwuwejściowe
karnety na obiekty MOSiR Knurów
Łucja PLAZA – trzy dwuwejściowe karnety na obiekty MOSiR Knurów
Serdecznie dziękujemy za udział
w zabawie. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród
do redakcji.

Dominik Kuczawski z Czerwionki
ur. 6.04.2015 r., 3150 g, 53 cm

Aleks Kulesza z Knurowa

ur. 7.04.2015 r., 2690 g, 50 cm

Natalia i Ireneusz Strzelczyk z Książenic
2650 g, 49 cm,

ur.8.04.2015 r.,
2630 g, 50 cm

Szybcy i wściekli 7
- godz. 20.00

16.04.2015 r.
CZWARTEK
SpongeBob. Na suchym lądzie
- godz. 15.30
Szybcy i wściekli 7
- godz. 17.15, 20.00
17.04.2015 r.
PIĄTEK
Ze wszystkich sił
- godz. 18.00

18-19.04.2015 r.
SOBOTA - NIEDZIELA
Ze wszystkich sił
- godz. 16.00
Szybcy i wściekli 7
- godz. 17.45, 20.30
20-22.04.2015 r.
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA
Ze wszystkich sił
- godz. 18.00
Szybcy i wściekli 7
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Foto: Aleksandra Sokół

Uczestnicy „Nocy sów”

Ropucha
Szara

mikołowskim lesie, mama wybierze tę,
która będzie jej bardziej pasować - tłumaczy Jacek Wąsiński.

Knurów

Dzikie historie
Zwierzęta przeprowadziły się do miasta.
Porzuciły zaciszne miejsca na rzecz osiedlowych
skwerów. Sowy, bociany, lisy, szare ropuchy
i pustułki żyją tuż obok nas. Czasami pozwalają się
spotkać...

P

an Tadeusz znalazł pustułkę
na parkingu przy ul. Dywizji
Kościuszkowskiej. Ptak najprawdopodobniej ucierpiał w walce o
terytorium. Pustułkę pierwsi zauważyli bawiący się na podwórku chłopcy.
- Zobaczyłem przez balkon, jak
czemuś się przyglądają. Myśleli, że to
jastrząb. Pustułka była wystraszona.
Założyłem rękawicę i włożyłem ją do
pudełka - opowiada pan Tadeusz.
Pustułka noc spędziła na balkonie
knurowianina.
- Proszę spojrzeć jaka piękna. Pod
słońce widać rudy połysk na skrzy-

Dywizji Kościuszkowskiej 5, w zeszłym
zamieszkały w bloku nr 13 - tłumaczy
pan Tadeusz.
Na nietypowych lokatorów natrafiono także przy Miejskim Gimnazjum nr 3. 24 marca około godz. 10.15
Straż Miejska otrzymała zgłoszenie,
że na terenie szkoły zamieszkał... lis.
I to nie jeden, ale całe stadko. Lisica
wybrała placówkę na miejsce narodzin swojego potomstwa. Mamę wraz
z dziećmi przewieziono do Leśnego
Pogotowia.
- Lisica i jej małe czują się dobrze.
Udało nam się znaleźć puste nory w

dłach - żona pana Tadeusza nie kryje
zachwytu. - Chętnie robiłabym dla niej
zakupy. Tylko co ona je...
Po południu ptaka zabrało Leśne
Pogotowie z Mikołowa.
- Pustułka ma niestety złamane
skrzydło - mówi Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia. - Raczej nigdy już nie
będzie latać. Zostanie u nas na zawsze.
Jak pustułki, dzikie drapieżne
ptaki, znalazły się w centrum osiedla?
- Tutaj się urodziły, więc tutaj wracają. Wykorzystują otwory w blokach,
aby wić w nich gniazda. Dwa lata
temu miały gniazdo w bloku przy ul.

Edukacja. MG-1 i Erasmus

Nauczyciele w Helsinkach
T

o drugie z cyklu czterech szkoleń
w ramach projektu będącego
częścią europejsk iego programu
„Erasmus + - Mobilność Kadry”. Tym
razem nauczyciele z różnych krajów
spotkali się w Helsinkach, aby tam doskonalić swój warsztat, zapoznać się z
systemem nauczania w tamtejszych
szkołach, wymieniać się doświadczeniami. W projekcie bierze udział
knurowskie Miejskie Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II , toteż na szkoleniu w
Finlandii była też czwórka nauczycieli
z Knurowa.
Kurs organizowany przez Euneos
– organizację zajmującą się szkoleniami nauczycieli – nosił tytuł „Best
Practices Benchmarking” („najlepsze
praktyki oceniania ucznia”). – W
trakcie pobytu mieliśmy okazję zwiedzić szkoły: podstawową, średnią oraz
zawodową – relacjonuje Barbara Przerwa, koordynator projektu, nauczyciel
geografii i języka angielskiego w
MG-1 w Knurowie. – Wszystkie szkoły

położone są blisko siebie, wyposażone w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z różnych
przedmiotów. Uczniowie ośmioletniej
obowiązkowej szkoły podstawowej
mają sporo zajęć praktycznych, np. z
gotowania czy zajęcia techniczne w
profesjonalnie wyposażonej pracowni. W Finlandii w ostatnich latach
coraz większą popularnością cieszy się
szkolnictwo zawodowe, które kształci
w oparciu o potrzeby rynku pracy,
szeroko współpracując z lokalnym
przemyłem i rzemiosłem.
W zajęciach w szkole podstawowej i zawodowej, jakim przyglądali
się nauczyciele, wykorzystywano nowoczesne technologie informacyjne
i metody pracy skoncentrowane na
uczniu. W programie szkoleniowym
znalazły się też ciekawe wykłady,
prowadzone m.in. przez dyrektorów
szkół i miejskich urzędników odpowiedzialnych za edukację. Z kolei
zajęcia warsztatowe dały uczestnikom
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Aby spotkać dzikie zwierzę nie
trzeba iść do lasu, czasami wystarczy
wyjrzeć przez okno. Mieszkańców bloków przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej
już nie dziwi widok pary puszczyków.
Sowy uwiły sobie gniazdo na drzewie
rosnącym na niewielkim skwerze.
- Codziennie tędy spacerujemy.
Cz a sami w id ać park ę , al e te raz
chyba jedna z sów gdzieś poleciała.
Pewnie na łowy - śmieje się pani
Katarzyna. - Moja córeczka uwielbia
je obserwować.
Nocą sowy zaglądają knurowianom do okien i przelatują nad ich
głowami. Na razie nie mają zamiaru
emigrować - właśnie złożyły jaja.
- Musi być im tutaj dobrze - dodaje
knurowianka. - Blisko łąki, więc mają
gdzie się stołować.
Miłośników sów jest w Knurowie
sporo. W piątek 27 osób wybrało się
do lasu w okolicach Zacisza na poszukiwanie sowich śladów.
- Całą drogę towarzyszył nam wieczorny koncert ptaków. Jeszcze zanim
się ściemniło, nad wodą zaczął polować
nietoperz. Z czasem kolejne ptaki kończyły swoje wieczorne trele - opowiada
Aleksandra Sokół, ornitolożka i organizatorka „Nocy sów” w Knurowie. - Gdy
zrobiło się już zupełnie ciemno, zaczęliśmy wabić sowy przy użyciu sprzętu
okazję do zapoznania się z systemami
edukacyjnymi w innych krajach, a
także z problemami, z jakimi borykają
się konkretne placówki.
- System edukacyjny w Finlandii
oferuje uczniom szeroki wachlarz
wsparcia, a szkołom i nauczycielom

Foto: Arch. MG-1

Po listopadowym pobycie na Malcie, w marcu czwórka nauczycieli
z MG-1 szkoliła się w stolicy Finlandii

Sowie królestwo

Pustułka
znaleziona na
parkingu

Foto: Justyna Bajko

ROZMAITOŚCI
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odtwarzającego głosy sów. O godzinie
20.38 usłyszeliśmy samca puszczyka,
który odzywał się swoim charakterystycznym huczącym głosem. Samiec
zareagował na nagrany głos, myśląc,
że to jego konkurent.
Po chwili nad głowami nocnych
wędrowców bezszelestnie przeleciał
puszczyk.
- Najpierw zobaczyliśmy jego czarną sylwetkę, a gdy obrócił się w locie,
zdawał się być srebrny - dodaje ornitolożka.
W drodze powrotnej miłośnicy
sów natknęli się na szare ropuchy,
które „skakały” leśną drogą.
- Ropuchy szare wędrują do stawów
i niewielkich zbiorników wodnych po
to, aby złożyć tam skrzek, z którego
rozwiną się kijanki. Płazy te, w czasie
swojej godowej wędrówki, pokonują
nawet kilkaset metrów, tak więc musieliśmy bardzo ostrożnie stawiać kroki,
aby nie zrobić im krzywdy - tłumaczy
Aleksandra Sokół.
Nocny spacer był niezwykłym
doświadczeniem.
- To była wspaniała przygoda - śmieje się ornitolożka.
Dzikie zwierzęta coraz częściej
przenoszą się bliżej ludzkich siedzib.
Dostosowują się do panujących tutaj
warunków: hałasu, ciągłej obecności
człowieka i pędzących samochodów.
Wabi je łatwa dostępność pożywienia i
ciepło. Odstrasza największy szkodnik
w królestwie zwierząt - my.
jb

dużą autonomię z zakresie realizacji
podstawy programowej – zauważa
Barbara Przerwa. – W dyskusji nad
zmianami w zakresie zmian programowych zaangażowani są nie tylko
urzędnicy, ale brany jest pod uwagę
głos uczniów i nauczycieli.
Wymiana doświadczeń na tak
szeroką, międzynarodową skalę,
jest cennym doświadczeniem, które
zapewne zaprocentuje w codziennej pracy w szkole. Częste i śmiałe
stosowanie nowoczesnych narzędzi
oznacza ciekawsze, bardziej twórcze
lekcje, a co za tym idzie – efektywniejsze nauczanie. Owoce szkolenia
w Helsinkach powinny smakować i
nauczycielom, i uczniom.
Wyjazd do Finlandii to część
projektu „Podnoszenie jakości
kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
poprzez stosowanie nowoczesnych
technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz innowacyjnych
metod nauczania”, realizowanego
przez Miejskie Gimnazjum nr 1 w
Knurowie w latach 2014-2016, w
ramach europejskiego programu
„Erasmus + - Mobilność Kadry”.
oprac. MiNa

Pobyt nauczycieli MG-1 w Helsinkach to dla nich cenne
doświadczenie
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Skup samochodów. Tel. 791 544 346

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

6-25/15

ZDROWIE I URODA

Przychodnia Sanvita zatrudni sprzątaczkę
na 4 godz. dziennie – umowa zlecenie.
Tel. 32 336 26 14
15-17/15

Przyjmę kierowcę kat. C+E. Tel. 722 046 222
15-16/15

1/14-odw.

Pr z y j m ę p r a c ow n i k a z u m i e j ę t n o ś c i ą
gipsowania, malowania. Tel. 32 235 01 81,
515 234 488

D o c i e p lani e bu dy nków, e l ewac j e.
Tel. 665 639 146

13-21/15

15-17/15

Zatrudnię brukarzy. Tel. 609 775 488

14-15/15

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 600 942 056

14-17/15

Docieplanie domów, podbitki, ankrowanie,
gładzie, malowanie, poddasza, sufity podwieszane, kafelkowanie, remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190, 785 948 716

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

Docieplenia budynków, remonty i malowanie
elewacji. Tel. 607 969 200

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 9.04.2015 r.
do 29.04.2015 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - sześć części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

2-25/15

Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie,
panele. Tel. 501 815 416

EDUKACJA

15-19/15

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

Angielski – korepetycje. Tel. 792 237 177

10-17/15

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100

11-17/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201

11-17/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-17/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów,
J ęc zmienna 4, w w w.pb - group.c om.pl,
Tel. 882 066 201

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

2-odw.

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

Atrakcyjna pożyczka do 25 000 zł na dowolny
cel. Tel. 794 383 085
14-17/15

KOMUNIKAT !!!

3-odw.

11-17/15

FINANSE

INFORMACJA

15/15

15-17/15

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2015 r. prowadzony
przez Zakład Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej
S.A. punkt obsługi socjalno-węglowej w Knurowie
przy ul. Dworcowej 1 zostanie przeniesiony do Zabrza,
ul. Lompy 11.

DAM PRACĘ
Do roznoszenia ulotek. Tel. 793 602 405

15/15

Kobietę do punktu sprzedaży w Knurowie
zatrudnię. Tel. 531 965 459

15-16/15

Ponadto informujemy, że w celu umożliwienia wszystkim
uprawnionym osobom odebrania w terminie do 30.06.2015 r.
należnych asygnat węglowych od marca br. udostępniliśmy
emerytom i rencistom z KWK „Knurów-Szczygłowice”
możliwość pobierania należnych asygnat węglowych
również w naszym zamiejscowym punkcie obsługi w Zabrzu
przy ul. Lompy 11, telefon: (32) 717 01 20, (32) 717 01 21.

Praca dla Instalatora-serwisanta sieci teleinformatycznych. Tel. 505 089 859

14-15/15

NIERUCHOMOŚCI
KW S.A. Zakład Zagospodarowania Mienia

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych o pow.
30,10m2 i 15,31m2 przy ul. Szpitalnej 8, oraz o pow. 20,97m2 przy
ul. Kosmonautów 11.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone
na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18.

D o w y n a j ę c i a m i e s z k a n i e 7 5 m 2.
Tel. 501 008 959
14-15/15

Spr zedam duż y dom, ul. Wolności.
Tel. 601 462 766
13-16/15

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2,
WP II. Tel. 32 235 22 52

INFORMACJA

12-15/15

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 63 m .
Tel. 510 567 231
2

INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
PRZEPROWADZONEGO W SIEDZIBIE MZGLiA PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE

Sprzedam nowy dom, tanio. Tel. 508 192 750

Lp.

Sprzedam pawilon handlowy Al. Lipowa 8f.
Tel. 693 101 850

1.

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
13-21/15

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

2.
3.
4.
5.
6.

13-21/15

7.

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

8.

13-17/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

9.

3.04.2015

14-15/15

Data

13.04.2015

13-17/15

1.04.2015

13-17/15

Oznaczenie lokalu
Staszica 1 – I piętro
pok. 107 (pow. 17,14m2)
Staszica 1 – I p.
pok. 101 (pow. 18,54m2)
Staszica 1 – I p.
pok. 128 (pow. 16,99m2)
Kołłątaja 3b –
(pow. 14,00m2)
al. Piastów 4 –
(pow. 42,00m2)
Konopnickiej 1b
pow. 15,40m2
Szpitalna 9
pow. 9,10m2

Liczba
złożonych ofert

Liczba
odrzuconych ofert

1

0

0

0

Wysokość wywoławcza stawki czynszu
za najem lub dzierżawę 1m2 powierzchni

Najwyższa
osiągnięta stawka

Osoba wyłoniona
jako najemca

3,50 zł/1m2

Agnieszka Bąk

-

-

0

0

1. W przypadku działalności
usługowej - 3,49 zł,

1

0

2. w przypadku działalności
handlowej detalicznej - 8,84 zł.

2

0

4,70 zł/1m2

Julita Morawska

0

0

-

-

0

0

3,49 zł

-

-

Szpitalna 8 – I piętro
pok. 118 (pow. 22,33m2)

2

0

13,10 zł/1m2

CITYMEDIA NET Sp. z o.o.

Szpitalna 8 – III piętro
pok. 313 (pow. 36,31m2)

2

0

1. W przypadku działalności
usługowej- 3,49 zł,
2. w przypadku działalności
handlowej detalicznej - 8,84 zł.

16,50 zł/1m2

CITYMEDIA NET Sp. z o.o.

8,84 zł/1m2

Piotr Szkatuła

13-17/15
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N

i kola Z aborowsk a
przed kilkoma tygodniami spełniła jedno
ze swych sportowych marzeń.
W czasie krajowego czempionatu w Chorzowie wywalczyła
trzy złote medale mistrzostw
Polski w wyciskaniu sztangi.
Zawodniczka Uczniowskiego
K lubu Sp or towe go Eu gen
Knurów zdominowała rywalizację w kategorii wagowej do
72 kg, zdobywając mistrzowską koronę w juniorkach do lat
18, 20 i 23.
Wszystko wskazuje na to,
że trzy korony w y walczone
w Chorzowie dadzą uroczej
knurowiance możliwość startu
w mistrzostwach świata, które
odbędą się w kraju Trzech Koron, czyli w Szwecji.
- Sz an se na w y jaz d do
Skandynawii są bardzo duże i
nie ukrywam, że myślami już
przygotowuję się do tego najważniejszego startu w moim
życiu - mówi mistrzyni Polski. - Rywalizacja w Szwecji
zacznie się 20 maja i mam
nadzieję, że będę wtedy w wysokiej formie.
Wróćmy jeszcze na moment do Chorzowa i do walki o
medale mistrzostw Polski.
- Wrażenia po tych mistrzostwach mam bardzo pozytywne. Od początku byłam
pozytywnie nastawiona, mimo
że w mojej kategorii wagowej
były trzy bardzo mocne rywalki - kontynuuje knurowianka.
- Z jedną z nich szłyśmy łeb
w łeb. Ja podchodziłam do
ciężaru jako pierwsza i przed
ostatnią próbą trener zasugerował mi, bym poprosiła o
67,5 kg, jednak ja byłam na
tyle zdeterminowana i pewna
siebie, że zdecydowałam, iż
spróbuję wycisnąć 70 kg. No
i w yci snęłam , a koleż anki
mówiły później, że miałam
jeszcze zapas.
W ten sposób Nikola Zaborowska pobiła swój rekord
życiowy i jak się później okazało, zwyciężyła w aż trzech

kategoriach wiekowych. - To
uczucie trudno opisać. Była radość, satysfakcja i jednocześnie
uczucie spełnienia - opowiada
mistrzyni.
Po takim sukcesie następuje swego rodzaju rozprężenie, ale ów sukces staje się też
takim pozytywnym „kopem”,
impulsem do dalszej pracy.
Tym bardziej, że po zdobyciu
mistrzostwa Polsk i, czy mś
naturalnym stają się kolejne
marzenia. A skoro już niebawem odbędą się mistrzostwa
świata...
- Zdaję sobie sprawę, że
tam konkurencja będzie o wiele silniejsza, ale nauczyłam się
podchodzić do kolejnych wyzwań z pozytywnym nastawieniem - przekonuje. - Ważne,
by nie tylko być dobrze przygotowaną, ale i odpowiednio
skupioną, skoncentrowaną.
Niekiedy na rozgrzewce czuję się słaba, ale po udanym
pierwszym podejściu wszystko
się zmienia i później nie ma
już znaczenia, czy moje najgroźniejsze rywalki wyciskają
wcześniej, czy po mnie. Jak
trzeba „uciekać” to staram się
„uciekać”, a jak trzeba „gonić”
to „gonię”. Nie ma to dla mnie
większego znaczenia.

Foto: Piotr Skorupa

Trzy korony - dwa znaczenia

Nikola Zaborowska nie ma sobie równych
w trzech kategoriach wiekowych juniorek

lat są najlepsze w kraju, to po
ich sylwetkach nie widać, że
wyciskają ciężary.
- Na początku chyba każda
z zawodniczek rozmawiała z
trenerem na temat ewentualnych skutków ubocznych wyciskania sztangi - mówi Nikola.
- Dla nas to bardzo ważne, by
zachować kobiecą sylwetkę. Ja
trafiłam do Eugena, jako gim-

Nikola Zaborowska uprawia
wyciskanie sztangi od czterech lat.
W tym czasie zdobyła 15 medali
mistrzostw Polski
w rywalizacji indywidualnej
(5 złotych, 7 srebrnych, 3 brązowe)
Nikola Zaborowska podkreśla, że istotną rolę w tej
dyscyplinie odgrywa nie tylko
odpow ied nio u łożony t rening, ale i dieta. To zadanie
dla szkoleniowca Eugeniusza
Mehlicha, który wywiązuje się
z niego wręcz wzorowo. Nie
dość, że jego podopieczne od

nazjalistka. Wcześniej grałam
w siatkówkę, ale chciałam
uprawiać indywidualną dyscyplinę, w której niemal wszystko
zależy ode mnie. Trener po
pierwszych zajęciach zapewniał, że dzięki odpowiednim
przygotowaniu treningu i stosując dietę, nie będę narażona

na skutki uboczne. I miał rację.
Moż e się w yd aw ać , ż e
zawodniczki Eugena mając
na koncie niezliczoną liczbę
medali, żyją niczym pączki
w maśle. I tu zaczyna się problem. Wyciskanie sztangi nie
jest dyscypliną olimpijską, a
więc nie ma odpowiedniego
wsparcia finansowego. Nikola
Zaborowska i jej koleżanki
oraz koledzy nie czerpią z
tych, jakże prestiżowych sukcesów, korzyści materialnych.
- Ten temat co jakiś czas pojawia się w naszym środowisku,
bo rzeczywiście nie otrzymujemy graty f ikacji za na sze
starty. Jest to przykre, ale niezależne od nas więc cieszymy
się podwójnie, gdy osiągamy
kolejne sukcesy. Fajnie, że raz
w roku mamy w Knurowie galę
sportu i swoje nagrody wręcza
nam prezydent miasta - podkreśla młoda sportsmenka,
która marzy teraz, by pojechać na mistrzostwa świata,
stanąć na podium i uronić
łezkę, gdy zabrzmi Mazurek
Dąbrowskiego.
Piotr Skorupa

Pięć zwycięstw w Brzesku
Oskarem Półkoszkiem (Tiger
Tarnów), - waga 60 kg; Adrian
Materna wygrał 2:1 z Kacprem
Salaburą (Golden Team Nowy
Sącz), - waga 63 kg; Remigiusz Skoczyński przegrał 1:2
z Mariuszem Szurkiem (Górnik Wieliczka), - waga 63 kg;
Mateusz Wuzik wygrał w II
rundzie przez TKO z Przemysławem Drozdowskim (Klub
Bokserski Nowa Huta), - waga
66 kg; Tomasz Otworowski
zwyciężył w III rundzie przez
TKO z Dominikiem Górką
(Magic Brzesko), - waga 75 kg;
Marcin Trybalski wypunktował Kamila Szawarskiego (06
Kleofas Katowice).
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WYNIKI Z 7 KWIETNIA:
1. Janusz Myszka
2. Bogumił Wolny
3. Bernard Musiolik
4. Kazimierz Fąfara
5. Emil Kasperek
6. Janusz Kopeć
7. Piotr Palica
8. Jacek Zacher
9. Leonard Spyra

Sędzia ringowy ogłasza zwycięstwo
Mateusza Wuzika

- 2.217 pkt
- 2.200 pkt
- 2.077 pkt
- 1.839 pkt
- 1.784 pkt
- 1.758 pkt
- 1.729 pkt
- 1.710 pkt
- 1.708 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Edward Nowak
2. Janusz Myszka
3. Michał Foit
4. Bernard Musiolik
5. Piotr Palica
6. Joachim Makselon
7. Leonard Spyra
8. Jacek Zacher
9. Dariusz Skowron
10. Jerzy Makselon

- 17.333 pkt
- 16.877 pkt
- 16.769 pkt
- 16.242 pkt
- 16.041 pkt
- 16.029 pkt
- 15.759 pkt
- 15.574 pkt
- 15.548 pkt
- 15.471 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Klasa okręgowa

Niespodzianka
w derbach powiatu
W Wilczy doszło do derbowego spotkania na szczeblu
powiatu gliwickiego, w którym
miejscowe Wilki podejmowały
Tempo Paniówki. Gospodarze
przystępowali do tej konfrontacji w roli wicelidera, z kolei
przyjezdni byli po dwóch wiosennych porażkach.
19. KOLEJKA:

Foto: Garda

P

ięściarze Gardy Gierałtowice uczestniczyli w
„Niedzieli Bokserskiej”
zorganizowanej przez Magic
Brzesko.
- Do rywalizacji stanęło
70 zawodników z Małopolski i
Śląska. Nasz klub reprezentowało siedmiu, z których pięciu
wygrało, a dwóch stosunkiem
głosów sędziów przegrało - informuje trener Adam Spiecha.
Wy ni k i wa l k z ud ziałem zawodników Gardy: waga 46 kg; Krzysztof Żeno
jednogłośnie wypunktował
Oskara A ndrzejcz yka (06
Kleofas Katowice), - waga
57 kg; Dawid Nowok przegrał stosunkiem głosów 1:2 z

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Wyzwolenie Chorzów - MKS
Zabrze-Kończyce 4:0, Urania
Ruda Śląska - Zuch Orzepowice 1:3, Wilki Wilcza - Tempo Paniówki 0:1, Zamkowiec
Toszek - LKS 1908 Nędza
0:5, Energetyk ROW II Rybnik - ŁTS Łabędy 2:0, Wawel
Wirek - Sokół Orzesze 6:0, KS
94 Rachowice - Orzeł Mokre
7:1, Buk Rudy Wielkie - Czarni
Pyskowice 3:3.

Wskazanie faworyta nie
było trudne, jednak teoria nie
poszła w parze z praktyką i na
boisku doszło do sporej niespodzianki. Faworyzowane Wilki
zawiodły, a Tempo za sprawą
Macieja Kuca odniosło pierwsze w tym roku zwycięstwo.
PiSk

1. Energetyk II
2. Nędza
3. Wilki
4. Wyzwolenie
5. Urania
6. Wawel
7. Mokre
8. Zuch
9. Buk
10. Rachowice
11. Kończyce
12. Tempo
13. Łabędy
14. Zamkowiec
15. Czarni
16. Orzesze

45
38
36
34
32
30
27
25
24
24
21
20
18
14
14
5
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IV liga

Strzelają
aż miło
Mawo, Pawła Gałacha, Daw ida Wiel iczk i i Łu k asz a
Spórny. Mimo tych ubytków,
si ła ofensy w na Concord ii
nie zmalała i knurowianie
odnieśli pewne zwycięstwo
p o br a m k a c h K r z y s z tof a
Szewczyka, Bartłomieja Maciejewskiego i Marcina Modrzyńskiego.
Godne odnotowania jest
to, że odpowiedzialność za
strzelanie goli została rozłożona praktycznie na cały
zespół. Świadczy o tym fakt,
iż dotychczasowych 9 bramek
strzeliło siedmiu zawodników.
Warto również wspomnieć
o tym, że przy stanie 3:0 Bartłomiej Krzywicki obronił rzut
karny.
Najbliższy rywal Concordii - Górnik Piaski w trzech
wiosennych meczach zdobył
sześć punktów.
Do trzech razy sztuka to powiedzenie sprawdziło
się w przypadku Jedności 32
Przyszowice. Właśnie trzech
me cz ów p ot r z eb ow a ł ten
zespół, by odnieść pierwsze
zwycięstwo. Po porażce 2:4
z Drzewiarzem Jasienica i
bezbra m kow y m remisie z
Krupińskim Suszec, w sobotę
przyszowiczanie zwyciężyli
3:2 Iskrę Pszczyna.
Teraz Jedność czeka potyczka z Unią Turza Śląska,
która w niedzielę powstrzymała lidera - LKS Bełk.

Pilica Koniecpol - Concordia Knurów 0:3
0:1 Szewczyk 4 min, 0:2 Maciejewski 40 min, 0:3 Modrzyński 49 min
Concordia: Krzywicki, Śliwa, Mikulski, Cieślik, Zabawczuk,
Jaroszewski 71 min Kharchenko, Szewczyk, Żyrkowski, Maciejewski 63 min Gładkowski,
Młynek 78 min Bączkiewicz,
1. Ruch
36
Modrzyński 69 min Kozdroń.
2. Zieloni
33
Gwarek Tarnowskie Góry 3. Gwarek T.G.
29
Sarmacja Będzin 1:1, Ruch
4. Przyszłość
29
Radzionków - pauza, Unia
5. Concordia
28
6. Sarmacja
27
Z ąbkowic e - Slavia Ruda
7. Raków II
26
Śląska 3:1, Zieloni Żarki 8. Polonia
24
Przyszłość Ciochowice 1:0,
9. Unia
24
Górnik Piaski - Polonia Poraj
10. Woźniki
22
1:3, Raków II Częstochowa
11. Górnik
21
- RKS Grodziec 1:1, Fortuna
12. Pilica
17
Gliwice - MLKS Woźniki 0:3.
13. Grodziec
17
14. Slavia
15
15. Fortuna
3

19. KOLEJKA, GRUPA II:
Krupiński Suszec - Górnik
Pszów 3:0, Iskra Pszczyna
- Jedność Przyszowice 2:3,
Czarni-Góral Żywiec - Unia
Racibórz 0:3, Podlesianka
Katowice - Forteca Świerklany
1:2, Radziechowy Wieprz Drzewiarz Jasienica 0:2, GKS
II Katowice - Szczakowianka
Jaworzno 2:1, GTS Bojszowy Gwarek Ornontowice 1:1, Unia
Turza Śląska - LKS Bełk 0:0.

1. Bełk
2. Drzewiarz
3. Forteca
4. Krupiński
5. Gwarek O.
6. Jedność
7. Bojszowy
8. GKS II
9. Szczakowianka
10. Iskra
11. Turza Śląska
12. Racibórz
13. Góral
14. Radziechowy
15. Podlesianka
16. Pszów

45
37
36
32
30
28
27
25
24
21
20
20
19
16
12
11

Debiutanci
w natarciu
Foto: Piotr Skorupa

T

erminarz w iosennych gier Concordii
pr z y p om i na na r azie szwajcarsk i ser. Pełno
w nim dziur, czyli wolnych
terminów. Przy pomnijmy.
W pier wszej kolejce k nurow ia nie pau zowa li, bo z
rozgrywek wycofał się LKS
Kamienica Polska. W drugiej serii spotkań Concordia wygrała na wyjeździe z
Fortuną Gliwice 6:1, by w
trzeciej znow u pauzować.
Tym razem ze względu na
złe warunki atmosferyczne.
Wreszcie w miniony weekend
rozegrano mecze czwartej
wiosennej kolejki, po której knurowianie dopisali do
swego dorobku kolejne trzy
punkty, zwyciężając na wyjeździe 3:0 Policę Koniecpol.
Jak widać, częste przerwy nie
przeszkadzają podopiecznym
Wojciecha Kempy, którz y
w dotychczasowych dwóch
m e c z a c h z a pre z e nt ow a l i
ofensywny futbol, strzelając
rywalom aż 9 bramek. Fakt,
przeciwnicy nie należeli do
zbyt wymagających, bowiem
For t u na to z dec ydowa ny
outsider, natomiast Pilica nie
tak dawno złożyła wniosek o
wycofanie z rozgrywek, oddając punkty walkowerem w
meczu z rezerwami Rakowa
Częstochowa.
W składzie na Pilicę zabrakło pauzujących za żółte
kartki Marcina Rozumka i
Daw ida Gajewsk iego oraz
kontuzjowanych Solomona

Zza biurka

19. KOLEJKA, GRUPA I:

PiSk

informacja

Ivan Kharchenko z Ukrainy jest jednym z siedmiu
nowych zawodników Concordii, którzy otrzymali
szansę debiutu w dwóch dotychczasowych
meczach rundy wiosennej

P

o rundzie jesiennej nic
n i e z a p ow i a d a ł o k a drowej rewolucji w zespole
Concordii. Przerwa zimowa spowodowała jednak, że
wyjściowa jedenastka została
mocno przemeblowana. W
pierwszym tegorocznym meczu mieliśmy do czynienia
z pięcioma debiutami. Od
pierwszej minuty na murawie
przebywali: Krzywicki, Zabawczuk, Cieślik i Młynek, a z
ławki rezerwowych wszedł na
plac gry Szewczyk.
W drugim meczu, w wyjściowej jedenastce znalazło
się pięciu zawodników pozyskanych zimą, a po przerwie odnotowaliśmy kolejne
dwa debiuty: Gładkowskiego i
Kharchenki.
- Z nowych zawodników
jestem bardzo zadowolony, bo
w pełni wykorzystują otrzy-

14

maną szansę - podkreśla trener Wojciech Kempa. - W
dotychczasowych meczach
odgrywają ważną rolę zarówno
w defensywie, jak i w ataku.
Blok defensywny stracił tylko
jedną bramkę, natomiast do
siatki rywali trafili już Tomasz
Młynek i Krzysztof Szewczyk.
Ja k w id ać , debiut a nci
nie mają zamiaru być tłem
dla zawodników z dłuższym
stażem w knurowskim klubie. Nie da się jednak ukryć,
ż e now i z awod n ic y mają
nieco ułatwione zadanie ze
względu na wiele kontuzji. Z
tego powodu nie grają m.in.
Spórna, Wieliczko, Gałach,
Paśnicki i Mawo. Za kartki
pauzowali ostatnio Rozumek
i Gajewski, a z przyczyn osobistych nie gra Pilc.
PiSk

Jedni wpadli
pod „lokomotywę”,
inni utonęli w Wiśle
Sporo medialnego szumu
było ostatnio wokół piłkarzy
Błękitnych Stargard Szczeciński. To II-ligowa ekipa, można
nawet rzec, że to typowy średniak na tym szczeblu, który
w szerszym wymiarze trafił
na telewizyjne ekrany i łamy
gazet dzięki postawie w Pucharze Polski. W opinii wielu
ekspertów, po półfinałowym
dwumeczu z Lechem Poznań
zespół Błękitnych został wybudzony z pięknego snu. Ja
bym w tym przypadku nie
mówił o śnie, ale o kapitalnej
postawie reprezentantów małego klubu w konfrontacjach z
takimi tuzami, jak Cracovia,
czy wspomniany Lech.
Szum wokół Błękitnych
przypomniał mi kilka wyśmienitych meczów pucharowych ówczesnego Górnika
Knurów. Na stadionie przy
Dworcowej – knurowski klub
miał wtedy siedzibę przy ulicy
Prusa – z Pucharem Polski żegnały się takie firmy, jak GKS
Katowice, czy Śląsk Wrocław.
Takie „cuda” działy się u nas
w sezonie 1983/1984. Śląsk
Wrocław przyjechał do Knurowa w ramach 1/16 finału.
Z tego meczu zapamiętałem
kapitalną bramkę z dystansu
Ryszarda Tarasiewicza, obecnego trenera Korony Kielce.
„Taraś” huknął wtedy, jak z
armaty, ale jak się później
okazało, był to tylko gol honorowy dla Śląska, bowiem
wcześniej dwie bramki dla
Górnika Knurów strzelił Rajmund Krettek.
Gdy euforia po awansie
do kolejnej rundy opadła,
los sprawił, że do Knurowa
przyjechał GKS Katowice, w
którego szeregach grali m.in.
Furtok, Piekarczyk, Ficek,
Rzeszutek i Hetmański. Ich
kolega Matys otworzył wtedy
listę strzelców, ale szybko uzupełnił ją Rajmund Krettek,

który ponownie zaliczył dwa
trafienia i zapewnił „górnikom” grę w ćwierćfinale.
Knurowianie byli wtedy
„czarnym koniem” tych rozgrywek i awansując do najlepszej ósemki, znaleźli się w
wyborowym gronie obok Lecha
Poznań, ŁKS-u Łódź, Pogoni
Szczecin, Stali Mielec, Wisły
Kraków, Ruchu Chorzów i
Górnika Zabrze.
Wiem, że dzisiaj trudno w
to uwierzyć, ale takie są fakty.
Faktem jest też ćwierćfinałowy dwumecz z Wisłą Kraków.
I nie był to dla „Białej Gwiazdy” spacerek, chociaż grali w
niej m.in. Motyka, Budka,
Nawrocki, Targosz, Lipka, Banaszkiewicz, Iwan, Wróbel,
Skrobowski, Jałocha, Nawałka
i Świerczewski.
W pierwszym meczu pod
Wawelem gospodarz e w ygrali, ale zaledwie 3:2, zdobywając zwycięskiego gola
w ostatniej minucie meczu.
Prowadzili co prawda 2:0 po
trafieniach Iwana i Motyki,
ale do wyrównania doprowadzili Szlezak i Kret tek .
Ostatnie słowo należało do
Wróbla i Wisła na rewanż
przyjechała ze skromną, ale
zaliczką. W Knurowie festiwalu strzeleckiego nie było.
Padła jedna bramka, jej autorem był Krupiński, a to z kolei
oznacz ało, ż e ć w ie rć f inał
był szczytem możliwości dla
ówczesnych podopiecznych
Marcina Bochynka. I do dzisiaj pozostaje największym
sukcesem knurowskich piłkarzy w rozgrywkach Pucharu
Polski.
Błękitni Stargard Szczeciński zostali rozjechani przez
poznańską „lokomotywę”, z
kolei Górnik Knurów nie zdołał
„przepłynąć” Wisły. Tak te dwa
kluby kończyły swoją pucharową przygodę.
Piotr Skorupa

IV liga, Klasa okręgowa

Piłkarskie wtorki
Wydział Gier Śląsk iego
Związku Piłki Nożnej ustalił
nowe terminy odwołanej 18.
kolejki IV ligi i Klasy okręgowej
z 4 kwietnia. Czwartoligowcy
odrobią zaległości we wtorek
12 maja o godzinie 18.00, z
kolei zespoły Klasy okręgowej
wybiegną na boisko również we
wtorek - 28 kwietnia (g. 17.30).

W związku z finałem Ligi
Europy, który odbędzie się 27
maja (środa) na Stadionie Narodowym w Warszawie, Wydział
Gier Śląskiego Związku Piłki
Nożnej wyznaczył nowy termin
26. kolejki IV ligi i Klasy okręgowej przypadającej na dzień
finału. Mecze te odbędą się 26
maja (wtorek) o godz. 18.00.
PiSk
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Foto: Tadeusz Skwarczyński

Nazywa się Daniel Gdynia
i niedawno dołączył do grona
mieszkańców Knurowa, którzy
przebiegli maraton.
- Zaczęło od książki Deana
Keranzesa, Scotta Jurka oraz
Richa Rolla. Zmieniłem styl żywienia i styl życia. Wyszedłem z
domu, by wypocząć, poruszać się,
zrobić coś co sprawia mi radość.
I ku mojemu zdziwieniu, dieta
bezmięsna plus pozytywne nastawienie, zwiększały moją wytrzymałość. Z czasem pokonywałem
coraz to dłuższe dystanse. Nie
liczyłem czasu, ani kilometrów.
Liczyła się przyjemność. Nie czułem się zmęczony, zakwaszony,
po prostu byłem pozytywnie nastawiony i uśmiechnięty - mówi
kolejny mieszkaniec Knurowa,
który przebiegł maraton.
Do tego niecodziennego
wydarzenia doszło 22 marca w
Tychach, gdzie odbyła się XXIII
Perła Paprocan. Daniel Gdynia
w swoim debiucie uzyskał czas:
4 godziny 6 minut i 39 sekund.
- Regularnie biegam od półtora roku, ale ta przygoda zaczęła się dużo wcześniej, bo na
studiach - opowiada maratończyk z Knurowa. - Przyznaję, że
na początku nie spodziewałem
się, że z przyjemnością będę
pokonywał długie dystanse. To
co było dla mnie kiedyś marze-

Serio trwaj

Naprzód Żernica w 16 jesiennych meczach odniósł 4
zwycięstwa. W rundzie wiosennej do wygrania czterech
spotkań Naprzód potrzebował... czterech występów. Ta kapitalna seria rozpoczęła się od
pokonania 2:0 Społem Zabrze.
Później było 5:0 z Dramą Kamieniec, 2:0 z Orłami Bojszów
i 2:0 z Carbo Gliwice.
20. KOLEJKA:

niem, czy wręcz czymś nieosiągalnym, teraz stało się faktem.
Przygotowując się do tyskiego
maratonu, korzystałem z doświadczenia tych, którzy taki bieg
zaliczyli. Rozmawiałem m.in. z
Adamem Ramsem i Grzegorzem
Szopą, jak również z ultramaratończykami. Ponadto słucham
swojego organizmu i korzystam z
wiedzy, którą posiadam z okresu
studiów na katowickiej AWF.
Mam nadzieję, że zdrowie i czas
pozwolą na kolejne przygody
biegowe - mówi Daniel Gdynia,
który może liczyć na wsparcie
rodziny, a w szczególności żony.
PiSk

Piłkarskie propozycje
18 KWIETNIA, GODZ. 11.00
3 liga kobiet
UKS Gamów - Wilki Wilcza

18 KWIETNIA, GODZ. 13.30
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Naprzód Żernica - Gwarek Zabrze
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Victoria Pilchowice - Przyszłość II Ciochowice

18 KWIETNIA, GODZ. 16.30
4 liga, grupa I
Concordia Knurów - Górnik Piaski
4 liga, grupa II
Jedność 32 Przyszowice - Unia Turza Śląska
Klasa okręgowa
LKS Nędza - Wilki Wilcza
Wyzwolenie Chorzów - Tempo Paniówki

19 KWIETNIA, GODZ. 13.30
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Tęcza Wielowieś - Gwiazda Chudów
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Concordia II Knurów - Olimpia Pławniowice

19 KWIETNIA, GODZ. 14.00
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Jedność 32 Przyszowice II - Orły Bojszów

22 KWIETNIA, GODZ. 17.30
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Gwarek II Ornontowice - Victoria Pilchowice
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz
Podokręgu Zabrze.

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

Salveo Drama Kamieniec Jedność 32 II Przyszowice
1:1, Orły Bojszów - Młodość
Rudno 2:1, Społem Zabrze
- Walka Zabrze 1:2, Ruch Kozłów - MKS Zaborze Zabrze
1:1, Gwarek Zabrze - Sokół
Łany Wielkie 1:0, Carbo Gliwice - Naprzód Żernica 0:2,
Gwiazda Chudów - Zryw Radonia 3:3, Stal Zabrze - Tęcza
Wielowieś 7:1.

Zespół z Żernicy jest jedynym, który w tym roku nie
stracił jeszcze punktu i bramki.
Przed Naprzodem teoretycznie najtrudniejsze zadanie, czyli potyczka z liderem
- Gwark iem Zabrze, któr y
wiosnę rozpoczął od porażki,
później zanotował remis, a następnie dwukrotnie zwyciężał.
1. Gwarek
2. Zaborze
3. Zryw
4. Sokół
5. Młodość
6. Gwiazda
7. Jedność II
8. Naprzód
9. Orły
10. Stal
11. Walka
12. Carbo
13. Kozłów
14. Drama
15. Społem
16. Tęcza

44
40
38
35
34
31
29
29
26
25
25
24
22
19
18
3

Pierwsza porażka

której wygrana nad zespołem z
Knurowa była pierwszą od 26
października ub. roku, a więc
po sześciu kolejnych meczach
bez zwycięstwa.
PiSk

17. KOLEJKA:
Burza Borowa Wieś - Concordia II Knurów 1:0
Concordia II: Krasoń, Bylak, Grodoń, Smętek (czerwona kartka
w 38 minucie), Wiszniowski, Kutypa, Krusiński, Karwowski,
Malinowski, Wende, Walent ynowicz. Zagrali również
1. Pawłów
39
Sobczak i Szewczak.
2. Świbie
37
3. Pławniowice
34
Pogoń Ziemięcice - KS
4. Gwarek II
34
Bojków 3:0, Pr zyszłość II
5. Concordia II
32
Ciochowice - Piast Pawłów
6. Amator
26
2:1, LKS 45 Bujaków - Vic7. Ciochowice II
25
toria Pilchowice 2:0, Olimpia
8. Burza
24
Pławniowice - Quo Vadis Ma9. Quo Vadis
23
koszowy 2:1, Amator Rudzi10. Bujaków
20
niec - Gwarek II Ornontowice
11. Kleszczów
17
1:2, Naprzód Świbie - Start
12. Ziemięcice
12
13. Victoria
9
Kleszczów 3:0.
14. Bojków
8

Historyczny awans
koszykarek
Uc z e n n ic e M ie js k ie go
Gimnazjum nr 2 w Knurowie awansowały do półfinału
wojewódzkich rozgrywek w
koszykówce.
- To historyczny awans,
bo pierwszy w historii nie tylko naszego gimnazjum, ale i
całego miasta - podkreślają w
„Dwójce”.
W drodze do półfinału na
szczeblu województwa pod-

Fragment
meczu
Team
Stalmet
- Vibovit

PiSk

Klasa B

W czwartym wiosennym
występie rezerwy Concordii
zanotowały pierwszą porażkę.
Do straty kompletu punktów
doszło w spotkaniu z niżej notowaną Burzą Borowa Wieś, dla

Foto: Waldemar Jachimowski

Bo liczy się
przyjemność

Miejska Liga
Piłki Nożnej Halowej

Klasa A

opieczne Sylwii Surówki pokonały rówieśniczki z Gliwic
18:16.
Knurowianki wystąpiły w
składzie: Katarzyna Szczepanik, Paulina Ponikiewska, Julia
Modrzejewska, Nikola Grosek,
Julia Kuśmierska, Małgorzata
Mirecka, Kinga Roman, Natalia Kowalik, Marta Grychtoł i
Dominika Kulczycka.
PiSk

IPA wicemistrzem

W przedostatniej kolejce
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej rozstrzygnęły się losy drugiego miejsca w rozgrywkach.
Zgodnie z oczekiwaniami IPA
Knurów nie miała problemów z
pokonaniem ostatniego w tabeli
UKS Milenium II i przypieczętowała swój największy sukces
w 5-letniej historii startów w
lidze. Warto tutaj zauważyć, że
IPA notuje coroczny progres w
tabeli, zajmując kolejno miejsca
11, 9, 7, 4 i wreszcie 2.
Wygrana drużyny Marcina
Rozumka pozbawiła szans na
wicemistrzostwo Team Stalmet, który w najciekawszym
meczu kolejki spotkał się z Vibovitem. 9-krotni mistrzowie

Knurowa potraktowali mecz ze
„Stalowymi” prestiżowo i pokazali, że ciągle drzemie w nich
spory potencjał. Po dobrej grze
knurowscy weterani wygrali
6:3 i mają jeszcze szanse wyprzedzić pauzującą w ostatniej
kolejce Kadrę. Zajęcie 5. miejsca jest jednak dla Vibovitu
marnym pocieszeniem na zakończenie sezonu, gdyż zespół
ten po raz pierwszy od 1998
roku znajdzie się poza ligowym
podium. Team Stalmet zaś, który niedawno jeszcze liczył się
w walce o mistrzostwo, będzie
musiał bronić trzeciej lokaty
przed Tritechem, który posiada
identyczną ilość punktów.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 25. KOLEJKI Z DNIA 13.04.2015
Tritech – Olympiakos Gierałtowice 2:1 (1:0)
M. Szczurek 2 – Ł. Górczyk
żółte kartki: M. Szczurek, K. Idziaszek (Tritech).
TKKF Mistral Intermarché – Veritax Gumiland 7:3 (1:1)
A. Niewiedział 6, M. Boryga – T. Nowosielski, R. Nowosielski,
samobójcza
Team 98 Knurów - Nacynianka 3:9 (1:4)
M. Bociański 2, M. Dywański – T. Michalski 6, P. Zagórski 2, Ł. Baron
IPA Knurów – UKS Milenium II 13:4 (5:1)
D. Kozdroń 4, M. Rozumek 4, K. Kwietniewski 2, G. Klatka, W.
Kempa, M. Milczarek – J. Karmański 2, P. Gregorczyk, Roman Wala
UKS Milenium I – ZZ Kadra 5:8 (1:3)
M. Wardziński 3, D. Matuszek, W. Żur – P. Jędrzejczak 3, P. Mastyj
2, A. Majorczyk, K. Paczkowski, samobójcza
żółta kartka: P. Mastyj (ZZ Kadra), czerwona kartka: T. Kłopeć
(UKS Milenium I).
Team Stalmet – Vibovit 3:6 (0:2)
D. Kraska 2, G. Brózda – M. Sikora 4, R. Kasiński, Ł. Pilc
żółte kartki: D. Flis, D. Kraska, G. Brózda, G. Krusiński (Team
Stalmet).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TS 10ka.pl Zabrze
IPA Knurów
Team Stalmet
Tritech
ZZ Kadra
Vibovit
Nacynianka
TKKF Mistral Intermarché
Olympiakos Gierałtowice
UKS Milenium I
Veritax Gumiland
TKKF Team 98 Knurów
UKS Milenium II

23
23
23
23
24
23
23
23
23
23
23
23
23

63 206-54
59 158-84
51 144-79
51 123-78
43 122-95
40 134-96
34 106-110
29 121-107
27 100-125
16 65-120
15 71-126
12 98-156
3
47-263

21
19
17
17
14
12
11
9
9
5
4
4
1

0
2
0
0
1
4
1
2
0
1
3
0
0

2
2
6
6
9
7
11
12
14
17
16
19
22

PROGRAM 26 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 20.04.2015):
Nacynianka – UKS Milenium II (18.00), Veritax Gumiland – UKS
Milenium I (18.45), TKKF Team 98 Knurów – Vibovit (19.30), Olympiakos Gierałtowice – Team Stalmet (20.15), TS 10ka.pl Zabrze
– Tritech (21.00), IPA Knurów – TKKF Mistral Intermarché (21.45).
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Konfetti
z talentów
Szczygłowice. VIII Pokaz Zespołów Artystycznych

Brawa należą im się już za samą chęć spędzania
wolnego czasu na próbach i treningach. Owoców
wytężonej pracy grup tanecznych i zespołów
wokalnych można było posmakować podczas
niedzielnego koncertu w Domu Kultury
w Szczygłowicach

Z

anim zespoły działające pod
egidą Centrum Kultury rozpoczną sezon koncertowy, spotkały się na tradycyjnym pokazie.
Nie - jak w ubiegłym roku - w auli
Miejskiego Gimnazjum nr 3, ale na
profesjonalnej scenie szczygłowickiego Domu Kultury. W feerii świateł
nabrały wyrazistości i w końcu zyskały oprawę godną swoich umiejętności.
Publiczności złożonej w przeważającej części z bliskich młodych
tancerzy i piosenkarzy podobało się,
czemu dała wyraz entuzjastycznymi
oklaskami.
- Ta impreza łączy pokolenia - nie ma
wątpliwości Joanna Kusy-Szpotańska z
Klubu Kultury Lokalnej „Sztukateria”.

Widowisko połączyło różne style
taneczne: Marzenie I i Marzenie II
przedstawiły polkę, którą już wcześniej
zjednały sobie uznanie jury XVII Wojewódzkich Prezentacji Artystycznych
Dzieci i Młodzieży w Gliwicach, Hipnoteria zachwyciła hip-hopem, a Marzenie III pokazało szczęście w tańcu.
Na sympatię publiczności mogły liczyć
3 majoretki kadetki, które z powodzeniem zadebiutowały na wielkiej scenie.
Pola tancerzom nie ustępowały
zespoły: Music Band, Kolorowe Nutki, Happy Band, Szczygiełki i Bez
Nazwy oraz soliści: Wiktoria Jaros,
Paulina Kaleta i Michał Szymański.
Rockowe evergreeny w ich wykonaniu
zebrały burzę braw.

Marzenie III

Joanna Kusy-Szpotańska chce, by
z barwnym widowiskiem zapoznali
się uczniowie knurowskich szkół. Kto
wie, może znajdą się wśród nich kolejni uzdolnieni?
Zespoły Centrum Kultury nie spoczywają na laurach. Przymierzają się
do startu w turniejach i konkursach,
a ich terminarze powoli zapełniają się
planami koncertowymi.

Rozśpiewane Kolorowe Nutki
Marzenie II zatańczyło polkę

Hipnoteria

Tekst i foto: Paweł Gradek
Za sukcesem uczestników niedzielnego widowiska stoją ich instruktorzy: Joanna Kusy-Szpotańska,
Jacek Żyła, Agnieszka Bielanik-Witomska, Paulina Pr ze sdzing
i Sandra Kłosowska.

Widownia zapełniła się
do ostatniego miejsca

Knurów

Sałatka z Młodych Panów

Od 10 lat bawią Polaków, 1200 razy wystąpili na żywo, zdobyli
50 nagród i wciąż chcą więcej. W niedzielę Kabaret Młodych
Panów rozśmieszał knurowian. Jak zwykle - do łez...

K

abaret Młodych Panów należy
do najpopularniejszych w Polsce. Nie bez przyczyny. Niewymagający humor na granicy dobrego
smaku wciąż ma wielu zwolenników.
Choć KMP nawiązuje nazwą do
Kabaretu Starszych Panów, na tym
podobieństwa się kończą.
Motywem przewodnim jubileuszowego spektaklu pt. „10/10, czyli
urodziny” była sztuka kulinarna.
Kabareciarze zaprosili publiczność
do restauracji Młodych Panów.
- W menu nie przewidziano odgrzewanych kotletów, a jedynie skecze,
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przygotowane na bazie najświeższych
spostrzeżeń, ze szczyptą ironii. W
kabaretowej kuchni wykorzystane
zostaną tylko naturalne produkty, bez
konserwantów. Będziecie ugotowani ze
śmiechu! - zachęcali artyści.
Kabaret Młodych Panów przedstawił polską rzeczywistość w krzywym
zwierciadle. Oberwało się wszystkim:
politykom, kucharzom oraz ulubieńcom kabareciarzy policjantom. Mundurowy w wydaniu KMP to niedouczony, ledwo potrafiący czytać, prymityw,
który napada Bogu ducha winnych,
oczywiście znacznie od niego mądrzej-

szych, obywateli. Kucharz pluje klientom do zupy, czasami dodając również
odrobinę kataru. Polityk natomiast to
kwintesencja głupoty. Kabareciarze sięgnęli także po stereotyp napakowanego
mięśniaka, który nie wie, co to puree, a
kobietę traktuje przedmiotowo. Skecze
przeplatały piosenki.
Knurowianie nie żałowali dłoni,
oklaskując kabareciarzy.
- Śmiech to zdrowie - mówili po
wyjściu widzowie. - Człowiek jak
się trochę pośmieje to od razu jest
zdrowszy!

Tekst i foto: Justyna Bajko

Kabareciarze zaprosili na scenę gościa z widowni
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