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Knurów.

W krzyżu cierpienie,
w krzyżu zbawienie

Szedł wśród ulicznego hałasu. Zmęczony i obolały.
Krzyż ranił mu ramiona, cierniowa korona wbijała się
w czoło. Upadał i wstawał. Golgota czekała...

N

ie mamy odwagi by cierpieć, choć
ból otacza nas zewsząd. W piątek
ulicami miasta przeszła Droga Krzyżowa.
Knurowianie nieśli krzyż, rozważając
temat uczynków miłosierdzia względem
duszy. Procesję prowadzili księża oraz wizytujący knurowskie parafie ks. bp Marek
Szkudło, ks. dziekan Grzegorz Kusze i ks.
proboszcz Bogdan Reder. Wierni przeszli
drogę od kościoła pw. świętych Cyryla
i Metodego do kościoła Matki Bożej
Częstochowskiej. Na zakończenie drogi
wystąpiła Diakonia Teatralna z misterium
Męki Pańskiej.
Jb, foto: Robert Szkoda
życzenia

Żernica

Konna
procesja

Reaktywowana przed
trzema laty Żernicka
Konna Procesja
Wielkanocna zyskuje na
popularności. Najbliższa
w poniedziałek
wielkanocny, 28 marca
Tradycja ożyła po kilkudziesięciu
latach przerwy.
- Stało się tak dzięki wspólnemu
działaniu wielu społeczników, pasjonatów i mieszkańców Żernicy i Nieborowic – mówi Dagmara Dzida, sekretarz
gminy Pilchowice. - Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest żernicka
parafia, zaś Gmina Pilchowice włącza
się w realizację obchodów.
Tegoroczne obchody rozpoczną
się w świąteczny poniedziałek o godz.
12.30 zbiórką przy drewnianym kościele pod wezwaniem św. Michała
Archanioła w Żernicy. Uczestnicy
przemaszerują ulicami Żernicy i Nieborowic.
- Wszystkich miłośników tradycji
zachęcamy do udziału w procesji – dodaje pani sekretarz.
/bw/
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Knurów

nekrologi

Wycinka ponad miarę

Michałowi Nieszporkowi

Wykonawca żłobka ruszył z budową z kopyta. Ale się
zagalopował, wycinając więcej drzew niż powinien...

U

b. wieloletniemu
Staroście Gliwickiemu
szczere wyrazy
współczucia
po śmierci

Nowy żłobek powstanie
w pobliżu osiedla Cztery
Pory Roku i Zespołu
Szkół nr 1

MATKI
składają

Foto: Mirella Napolska

mowa na realizację jednej z
najbardziej wyczekiwanych
inwestycji w mieście została
podpisana 3 lutego. Inwestor (miasto)
przekazał plac budowy wykonawcy,
„panem” na tym terenie stał się kierownik budowy firmy odpowiedzialnej za budowę. Dogodna aura pozwalała na rozpoczęcie prac. Robotnicy
zaczęli je od wycinki drzew.
Dyrektor żłobka w ubiegłym roku
uzyskała dwa pozwolenia na wycinkę.
Pierwsze z nich dotyczyło 64 drzew.
Gdy w sierpniu weszły w życie nowe
przepisy ustawy o ochronie przyrody,
konieczne okazało się wystąpienie z
wnioskiem o kolejne pozwolenie – tym
razem na 30 drzew.
Wykonawca protokolarnie przejął
od miasta operat dendrologiczny z
planem 94 drzew do usunięcia. Wydawało się, że nie sposób się pomylić.
A jednak. Pod topór poszło więcej
drzew niż należało.
Że coś jest nie tak, dostrzegła
dyrektor żłobka. Natychmiast powiadomiła inspektorów. Sprawa została
niezwłocznie zgłoszona do Starostwa
Powiatowego w Gliwicach. Odbyła się
wizja terenowa. Na razie trwa procedura wyjaśniająca.
- Wykonawca był zaskoczony sytuacją – mówi Anna Misiura, dyrektor
Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie. – Później stwierdził, że owszem, popełnił błąd i będzie
się musiał z nim zmierzyć.
Za nielega lną w ycinkę groż ą
spore kary. W najgorszym wypadku

Radnemu
Powiatu Gliwickiego

może być mowa nawet o około 200
tys. zł. Kto za to zapłaci?
Najprawdopodobniej zostanie
nią obciążony wykonawca, bo to on
dysponuje teraz placem budowy. Na
razie wszyscy zainteresowani czekają
na decyzję Starostwa Powiatowego.
Co poszło pod topór? Gdy mowa
o ponad 90 w yciętych drzewach,
można sobie wyobrażać spory park.
W tym przypadku były to głównie
niewyrośnięte samosiejki, przypominające z wyglądu kępy gałęzi. Ich
brak niekoniecznie rzuca się w oczy,
ale prawo jest prawem.

Nowy żłobek ma zacząć działać
w styczniu przyszłego roku. Czy w
związku z całym zamieszaniem są
obawy, że jego otwarcie się opóźni?
- Przy takiej inwestycji niepokoju
nigdy nie brakuje – przyznaje Anna
Misiura. – Jednak nie ma w tej chwili
powodów, by domniemywać, że budowa jest zagrożona. Mamy nadzieję, ze
ta sprawa się wkrótce rozwikła.
Teren „nadprogramowej” wycinki
nie pokrywa się z obrębem przyszłego
budynku, toteż prace ziemne są prowadzone zgodnie z planem.
MiNa

Przewodniczący
Rady Powiatu
Gliwickiego
Andrzej Kurek
wraz z Radnymi

Starosta Gliwicki
Waldemar Dombek
z Zarządem
Powiatu Gliwickiego
oraz Pracownikami
Starostwa

Panu Michałowi Nieszporkowi
Radnemu Powiatu Gliwickiego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Knurów

Bank przejmie SKOK?

Do 5 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje
na zgłoszenia banków zainteresowanych udziałem w
procesie restrukturyzacji Powszechnej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Knurowie

22

marca KNF podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu
postępowania w przedmiocie przejęcia Powszechnej SKOK w Knurowie
przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-k redy tową. Powodem
takiej decyzji mogła być odmowa

Knurów. Program 500+

Wnioski
już są!

/g/

ŻONY
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

nekrolog

Pani Dorocie Piekiełko
z powodu śmierci

jb

Prezesowi OSP Knurów
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

nych na rachunkach kasy, bada możliwość przejęcia Powszechnej SKOK w
Knurowie przez bank. Do 5 kwietnia
czeka na zgłoszenia banków krajowych
zainteresowanych udziałem w restrukturyzacji knurowskiej kasy.

Wyrazy głębokiego współczucia

Od czwartku (24.03) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Koziełka 2 będzie
można odebrać formularz na
świadczenie 500 +. Wnioski do
odebrania na parterze. Więcej
informacji w siedzibie MOPS.

4

udzielenia pomocy z funduszu stabilizacyjnego przez Kasę Krajową albo
brak zgody innej kasy na przejęcie
knurowskiej placówki.
Komisja, uwzględniając potrzebę
ochrony stabilności rynku finansowego
i bezpieczeństwa środków zgromadzo-

Panu Benedyktowi Wróżowi

MĘŻA
składają
Dyrekcja oraz pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Ośrodka Wsparcia w Knurowie

Panu Benedyktowi Wróżowi
Prezesowi OSP Knurów
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY
składa
Zarząd Miejski
Związku OSP RP w Knurowie
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Knurów, Kraków

Żmudna praca policjantów przyniosła efekt:
zatrzymali podejrzanych o napady i kradzieże

Dawid odnalazł się!

Foto: KMP Gliwice

26-letni knurowianin, którego
zaginięcie zgłosiła rodzina, jest
cały i zdrowy. Najprawdopodobniej
przebywa w Krakowie. Policja
namierzyła samochód, którym
się poruszał. Dlaczego znikł bez
słowa? Odpowiedzi na razie brak...

Knurów. Z maczetą i bronią napadali na sklepy

Szajka w rękach policji
Z

atrzymania są efektem pracy
knurowskich policjantów oraz
śledczych z Wydziału Kryminalnego
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
14 marca (poniedziałek) o godz.
15.00 funkcjonariusze z psami siłą
dostali się do wynajmowanego mieszkania przy ul. Wita Stwosza. Znaleźli
tam narkotyki, maczetę oraz pistolet.
Owocne były także kolejne przeszukania: śledczy znaleźli kominiarki
oraz części szuflad skradzionych kas
f iskalnych. Dowody przestępczej
działalności wskazują, że podejrzani
mają na sumieniu napady na sklepy,
do jakich doszło 12 i 13 marca przy ul.
Puszkina i Niepodległości.
- Sprawa należy do rozwojowych

- mówi enigmatycznie oficer prasowy KMP Gliwice, nadkom. Marek
Słomski.
Śledczy zbierają, porównują i
weryfikują dowody na popełnienie
przez aresztowanych 23- i 27-latka
innych, podobnych przestępstw. Może
tu chodzić m.in. o napady na starsze
osoby, do jakich doszło na ul. Mieszka
I i Puszkina, i o kradzież w salonie gier
przy ul. Szpitalnej.
Przypomnijmy, że do serii przestępstw w ścisłym centrum Knurowa
doszło pod koniec stycznia.
Trzeci z zamieszanych w sprawę to
20-latek. On również odpowie za szereg przestępstw, m.in. za kradzieże z
włamaniami do sklepów jubilerskich.

Foto: KMP Gliwice

Potwierdziły się nasze ustalenia. Policjanci zatrzymali
trzech knurowian podejrzanych o napady na sklepy,
którzy podczas rozbojów używali przemocy, gazu
pieprzowego i broni

Sprawa należy do rozwojowych.
Wszystkim podejrzanym grożą kary
do 12 lat pozbawienia wolności.
W ubiegłą środę, na wniosek Prokuratury Rejonowej Gliwice – Zachód,
sąd aresztował tymczasowo dwóch z
zatrzymanych mężczyzn.

Pożar w gospodarstwie
ogrodniczym
Pilchowice

Jar

P

rzypomnijmy. W poniedziałek (14
marca) o godz. 18.40 Dawid żegna
się z mamą i wychodzi z domu. Mówi,
że jedzie do siostry w Gierałtowicach.
Ostatni raz kontaktuje się z rodziną
dwie godziny później - wysyła do siostry sms, że będzie u niej za 15 minut.
Nie przyjeżdża.
We w torek ktoś podrzuca do
skrzynki pocztowej telefon knurowianina. Zaniepokojona rodzina
zgłasza na policję zaginięcie. Znajomi i
przyjaciele Dawida angażują się w jego
poszukiwania. Wszyscy zadają sobie
jedno pytanie: co się stało z Dawidem?
Dokładnie tydzień od zaginięcia

Dawida, policja namierza samochód,
którym jechał do siostry - granatowego renault laguna. Auto jest w
Krakowie. Funkcjonariusze docierają
do mężczyzny. Żyje, jest cały i zdrowy,
ale... nie wraca do domu. Dlaczego?
- Dawid skorzystał ze swojego prawa, nie chciał, aby rodzina wiedziała,
gdzie przebywa – tak to tłumaczy Aneta Nowak z Biura Detektywistycznego
„Damka”.
Policja zatrzymała samochód.
- Auto należy do brata Dawida,
więc będzie sprowadzone do Knurowa
- dodaje Aneta Nowak.
jb

Knurów

Policja szuka
świadków

22 marca około godz. 19.30
na ul. Kosmonautów nieznany sprawca
potrącił kobietę. 70-latka prowadziła
rower. Kiedy próbowała przejść
na drugą stronę ulicy, poczuła silne
uderzenie. Kierowca samochodu
nawet się nie zatrzymał....

U

ciekiniera z miejsca wypadku poszukują funkcjonariusze. Policja
apeluje o pomoc: jeśli byłeś świadkiem
zdarzenia lub masz podejrzenia co do
tożsamości sprawcy, zgłoś się!
Policjanci czekają na informacje

pod całodobowym numerem telefonu: 32 33 69 255. Wiadomość można
także przesłać poprzez anonimową
skrzynkę mailową na stronie gliwickiej policji.
jb

podpatrzone

O

gień pojawił się w gospodarstwie
ogrodniczym przy ul. Trześniówka. Z niewiadomych przyczyn zapaliła
się wiata magazynowa. Do akcji gaśniczej natychmiast przystąpili strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Pilchowic, wspierani przez dwa zastępy
Jednostki Ratowiczno-Gaśniczej z
Knurowa.
Ze względu na zadymienie strażacy pracowali w aparatach chroniących
drogi oddechowe. Po zlokalizowaniu
pożaru ratownicy, dogaszając pogorzelisko, znaleźli butlę z tlenem technicznym. Natychmiast ją schłodzili,
a następnie umieścili w pobliskim
silosie z wodą, by całkowicie wystygła.
Na szczęście w wyniku pożaru
nikt nie ucierpiał.
/g/

Foto: Paweł Gradek

W piątek, tuż po godz. 10.00, dyżurny Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie odebrał
zgłoszenie o pożarze, jaki wybuchł w Pilchowicach

Kierowca tego samochodu najwidoczniej zbłądził na krętej i wyboistej ulicy
Szybowej prowadzącej do Regionalnej Instalacji i Przetwarzania Odpadów
Komunalnych. Wjechał samochodem do rowu. Jego „wyczyn” uwiecznił,
a później podzielił się z nami zdjęciem pan Przemek.

informacja własna

Akcję gaśniczą przeprowadzali strażacy
JRG Knurów i OSP Pilchowice
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Knurów. Tajemnica zaginięcia Bolesława Nowaka

Kto rozwiąże zagadkę
sprzed lat?

W obecnych wnętrzach przychodni łatwo
nabawić się... klaustrofobii...

Foto: Arch. prywatne

D

zwoniący telefon to dla pani
Edwiny nadzieja, że może
zgłosi się ktoś, kto pamięta
jej brata i pomoże wyjaśnić tajemnicę
jego zaginięcia.
- Pogodziliśmy się z najgorszym.
Rodzice już nie żyją, przedwcześnie
odeszli z tego świata. Po zaginięciu
brata moje beztroskie dzieciństwo
prysło. W rodzinie zawsze były łzy i pytanie, co się z nim stało - mówi siostra
Bolesława.
Wiadomo, że 21-latek był zatrudniony w śląskich kopalniach, gdzie
odrabiał służbę wojskową. Ostatnim
takim zakładem była kopalnia „Szczygłowice”. Pracował w niej jako górnik
od 16 stycznia do 13 maja 1967 roku.
Mieszkał w hotelu robotniczym, a jego
młodszy brat Roman w pobliskim
Domu Górnika.
Wieczorem, 16 maja, Bolesław

przyszedł do niego pobity. Twierdził,
że przez patrol ORMO. Brat poradził
mu, by poszedł do sztygara na nocną
zmianę i poprosił o skierowanie do
pracy w łaźni. Nowak tam nie dotarł,
nie wrócił też do hotelu robotniczego.
Odtąd ślad po nim zaginął.
Z ustaleń Prokuratury Powiatowej
w Rybniku wynikało, że mężczyzna
przez jakiś czas „wałęsał się po terenie
miasta Knurowa”. 17 maja rzekomo
miał ukraść 400 zł górnikowi Kazimierzowi Pawlokowi. Wszczęte w sprawie
dochodzenie przez posterunek MO
w Knurowie zostało po jakimś czasie
zawieszone, ponieważ podejrzany
„oddalił się w nieznanym kierunku”.
- Z podanych danych (...) wynika, iż
Bolesław Nowak nie zaginął w tajemniczych okolicznościach, lecz poprostu
(sic!) ukrywa się przed wymiarem
sprawiedliwości.
Jagoda Machulik, ówczesny prokurator Prokuratury Powiatowej w
Rybniku dodała, że za Nowakiem
zarządzono poszukiwania ogólnokrajowe. Poza tym sprawę uznała za
zakończoną.
W odpowiedzi na list matki zaginionego, komendant posterunku MO
w Knurowie, st. sierż. Antoni Kempny
wyjaśniał, że 21-latek miał dopuścić
się kradzieży dwa dni wcześniej niż
ustaliła prokuratura, czyli 15 maja.
- Wtedy to dowód osobisty został
mu chwilowo zatrzymany w celu dokonania formalności meldunkowych,
jednocześnie syn został zobowiązany,
aby zgłosił się do tutejszego posterunku
MO, czego nie uczynił - czytamy dalej.

Foto: Justyna Bajko

- Zawsze, kiedy zdmuchuję świeczki na torcie, mam
takie samo marzenie: dowiedzieć się, co się stało
z moim bratem - mówi Edwina Miłowska, siostra
zaginionego prawie 50 lat temu Bolesława Nowaka
Milicja odesłała więc dowód Nowaka do Komendy Powiatowej MO w
Człuchowie.
W liście nie ma ani słowa o pobiciu
Bolesława. Pojawia się za to informacja, jakoby Roman Nowak ostatni raz
widział brata nie 16, a 19 maja 1967
roku.
- Wiadomo nam, że w dniu zaginięcia brat miał jakąś styczność z ORMO.
Był pobity, miał zabrany dokument
tożsamości, który po około 6 miesiącach został przesłany do Człuchowa z
adnotacją „znaleziony na tamtejszym
terenie” - wspomina pani Edwina.
Kiedy powstał portal nasza-klasa, siostra zaginionego znalazła tam
swoją imienniczkę, która na dodatek
nosiła jej rodowe nazwisko. Miejscem
zamieszkania Edwiny Nowak były
Mysłowice. W tamtejszej kopalni
przez pół roku pracował brat Edwiny
Miłowskiej.
- Napisałam do niej i zapytałam,
czy przypadkowo nie ma po mnie imienia, bo przecież to jest bardzo rzadkie
imię, i rodowego nazwiska. Niestety,
konto zostało natychmiast zlikwidowane - opowiada.
Dziś Bolesław Nowak miałby 70
lat. Niewiele więcej mogą mieć świadkowie zdarzeń sprzed prawie 50 lat.
Może żyje ktoś, kto wie, co stało się z
młodzieńcem ze zdjęcia?
- Pamiętam jeszcze, że mój brat
miał na lewym barku duży ślad po
złamaniu obojczyka - dodaje pani
Edwina.
Rodzina czeka na każdy sygnał.
/pg/

Knurów

Kino w nowej odsłonie

Szczygłowice. Plany Zakładu Opieki Zdrowotnej

Przychodnię

czeka przeprowadzka
Na początku kwietnia poznamy firmę, która
adaptuje na potrzeby Przychodni Rejonowej
nr 3 pomieszczenia w bloku przy ul. Staszica 1

O

becnie przychodnia mieści się w
ciasnej przestrzeni blokowego
mieszkania. Takie rozwiązanie nie
służy ani lekarzom, ani pacjentom.
Z końcem 2016 roku mija czas na
dostosowanie placówki do wyśrubowanych norm, narzuconych przez
ministerialne rozporządzenie. Dla
knurowskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej był to ostatni dzwonek, by
uchronić przychodnię przed likwidacją i znaleźć dla niej nowe miejsce.
Z kilku rozwiązań wybrano najkorzystniejsze - pomieszczenia w budynku przy ul. Staszica 1. Udało się
to przy zaangażowaniu miejscowych
radnych oraz Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji. Zadowolenia z takiego obrotu
spraw nie kryje dyrektor MZGLiA
Mieczysław Kobylec. Przyznaje, że
mimo początkowych problemów,
udało się znaleźć optymalne rozwiązanie przy pełnym zrozumieniu
każdej ze stron.
Dostosowanie do w ymogów
pomieszczeń zwolnionych przez
dotychczasow ych najemców nie
wiąże się z dużymi wydatkami. ZOZ

ogłosił już przetarg na przebudowę.
Rozstrzygnięcie przewiduje się na
początek kwietnia.
Wiadomo, że do nowej przychodni prowadzić będą zewnętrzne
stalowe schody. Na udogodnienia
w postaci platformy mogą liczyć
niepełnosprawni pacjenci. Powstaną dwa gabinety lekarskie, jeden
diagnostyczno-zabiegow y, dwie
poczekalnie, rejestracja, toalety dla
mężczyzn, kobiet i osób niepełnosprawnych oraz pokój socjalny dla
personelu i pomieszczenie porządkowe.
Projektant zadbał, by wszystkie
pokoje były dostępne z korytarza i
doświetlone światłem naturalnym.
Wyjątkiem będzie poczekalnia i
korytarz.
Henryk Hibszer, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych ZOZ Knurów,
zapewnia, że do czasu zakończenia
remontu pomieszczeń przy ul. Staszica pacjentów przyjmować będzie
przychodnia przy al. Piastów.
/pg/

reklama

Na razie Centrum Kultury nie udało się uzyskać dotacji na przebudowę
elewacji kina. Nie oznacza to, że zniszczony szyld nadal będzie straszyć.
- W najbliższych dniach, jeśli dopisze pogoda, zawiśnie nowy - zapewnia
kierownik Kina Sceny Kultury, Justyna Kosik

lat temu w nowo wybudowanym
obiekcie rozpoczęło działalność
kino „Śląskie”. Kilka lat później zmieniło
nazwę na „Wanda”, by w czasie wojny
stać się „Casino-Lichtspiele”. Kino pod
nazwą „Casino” działało do 2008 roku,
kiedy postanowiono zmienić formułę i
charakter placówki. Odzwierciedleniem
tych pomysłów był nowy szyld „Kina Sceny Kultury”. Upływ czasu obszedł się z
nim bezlitośnie. Zamiast być wizytówką,
szyld stał się antyreklamą kina.
Lada dzień powinno się to zmienić,
bo Centrum Kultury wybrało już projekt
nowego szyldu oraz jego wykonawcę.
Reklama będzie estetyczna i spójna z
elewacją budynku. Zawiśnie, kiedy tylko
pozwoli na to pogoda.
/g/, foto: arch. Kino Scena Kultura
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Tak będzie wyglądał nowy szyld kina

Wizualizacja: Archiwum CK
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Mógł żyć jak król
Knurów. Jak pomóc komuś, kto pomocy potrzebuje, a nie chce jej przyjąć...

- Miał chałupę, miał żonę, miał emeryturę, miał wszystko - tak o panu Czesławie mówią
działkowcy. - Chałupę przepieprzył i tu siedział. Sprowadzał pijusów, kartę mu zabrali,
pożyczki podpisywali, a on bulił, więc nie miał pieniędzy. I tak łaził...
Po przeprowadzeniu eksmisji wszyscy rozjechali się
w swoje strony. Dokąd poszedł pan Czesław, ciągnąc
za sobą wózek?

Mieszkając stale na działce, pan
Czesław od kilku już lat łamał regulamin Polskiego Związku Działkowców.
Dotychczas każda próba umieszczenia
go w noclegowni kończyła się fiaskiem
- uciekał stamtąd po kilku dniach pobytu i wracał do swojej altany.
Tydzień temu nadszedł kres tej
zabawy w kotka i myszkę. Na terenie
Rodzinnych Ogrodów Działkowych
im. ks. Dzierżona zjawili się przedstawiciele zarządu, okręgu PZD w
Katowicach i komornik z policyjną
asystą, by wyegzekwować wyrok Sądu
Rejonowego w Gliwicach mówiący o
eksmisji pana Czesława z działki.
- Działka to nie miejsce, które zaspokaja potrzeby mieszkaniowe tego
pana. On ma mieszkanie - słyszymy
od komornika.
Czym innym jest stan formalny,
czym innym szara rzeczy wistość.
Działkowicze, którzy od lat chcąc nie
chcąc śledzą losy pana Czesława, o
jego mieszkaniu mówią w czasie przeszłym: - Miał chałupę, miał żonę, miał
emeryturę, miał wszystko. Chałupę
przepieprzył i tu siedział. Sprowadzał

Foto: Paweł Gradek

On ma mieszkanie

pijusów, kartę mu zabrali, pożyczki
podpisywali, a on bulił, więc nie miał
pieniędzy. I tak łaził...

Tylko się powiesić

Kolejny działkowicz: - Pieniądze
miał tylko dwa dni od wypłaty emerytury. Przychodzili koledzy i razem
pili. Chodzi czasem do Bojkowa, do
Albertów, ale zawsze wraca, bo tam
nie można pić.
Pierwszy raz mieliśmy styczność z
panem Czesławem w 2012 roku, kiedy
ze Strażą Miejską i pracownikami
socjalnymi odwiedzaliśmy miejsca, w
których koczują bezdomni. Już wtedy
mężczyzna był mocno zadłużony,
ponieważ żyrował komuś kredyt na
kilka tysięcy złotych. Syn zerwał

kontakt z ojcem alkoholikiem, więc
ten urządził sobie życie w piętrowej
altanie. Od tego czasu odwiedzali go
okoliczni menele. Ulatniali się, gdy
panu Czesławowi kończyła się gotówka, a na odchodne potrafili mu solidnie przyłożyć. Bywało, że po takich
spotkaniach emeryt trafiał do szpitala.
Mężczyzna na początku milczeniem przyjął wiadomość, że musi
opuścić swoją działkę. Kiedy dostał
15 minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy, dał upust emocjom
– krzyknął, że nigdzie nie idzie. Nieco
później powiedział, że nie zostaje mu
nic innego, tylko się powiesić.
Przed zarządem ROD im. ks.

Woda bez zmian, o 48 groszy więcej za ścieki
- Czy nie dałoby się sprowadzać
wody z bliższa niż z Goczałkowic? Może
Knurów dogada się z którąś miejscowości po sąsiedzku, żeby wspólnie zainwestować w nowe ujęcia. Przecież pod
ziemią wody jest wiele, trzeba się tylko
dokopać. Jeśli nie w samym Knurowie,
to w pobliżu. Opłaciłoby się...
Knurowianin

A co z ciepłą wodą?

- Z zainteresowaniem przeczytałam wywiad z prezesem PWiK o
podwyżce ścieków. Jednak brakuje mi

informacji w Przeglądzie o kosztach
ciepłej wody. Kiedyś, sporo czasu
temu, były takie artykuły. Teraz nie.
Mieszkam na jednym z knurowskich
osiedli i jestem żywo zainteresowana
tą sprawą. Proszę, by temat ponownie
rozeznać i napisać.
Czytelniczka

Od redakcji: Postaramy się uczynić zadość oczekiwaniom – artykuł
powinien pojawić się w jednym z
najbliższych wydań PL.

Dziwne prawo

- Uważam, że woda jest droga.
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Noclegownia czeka

No właśnie – pomocy trzeba
chcieć. Pomoc nie pobiegnie za panem
Czesławem do jego krainy bez adresu, „Żytnią” płynącej. W Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej słyszymy, że gdyby ktoś w sytuacji pana Tadeusza zgłosił się tam po skierowanie
do noclegowni, bez problemu by je
otrzymał. Fakt, że jest zameldowany,
nie byłby w tym żadną przeszkodą. Co
prawda noclegownia jest dla bezdom-

Generalnie, nie tylko w Knurowie.
Co do wywiadu: wydaje się, że prezes
wodociągów sensownie wybronił się
z podwyżki. Ale chcę słówko o tym,
czego w tekście nie ma: po jakiego
diabła nad podwyżką wody/ścieków w
całej Polsce doktoryzują się, a potem
głosują, rady gmin i miast? Przecież
w praktyce ich zdanie nie ma znaczenia! Nawet gdyby się nie zgodziły, to
wodociągi i tak postawią na swoim.
Tyle że chyba z 2-3-miesięcznym
opóźnieniem, bo pozwala im na to
prawo. Dziwne to prawo...

nych, ale liczy się tu stan faktyczny.
Gdy pod adresem z dowodu nie ma
warunków do życia, można przyjść
do MOPS-u.
Jednak wiemy, że pan Czesław nie
wytrzymywał długo w noclegowni.
Można się domyślać, dlaczego – alkohol jest tam wykluczony. A skoro
tak – wykluczone również, aby osoba
przyzw yczajona do nieustannego
rauszu zamieszkała tam tak, po prostu,
bez żadnego detoksu.
Można się domyślać, że noclegownia byłaby dla pana Czesława odpłatna
– mając przyzwoitą emeryturę, musiałby uiszczać comiesięczną składkę.
To symboliczne kwoty, jednak i one
mogą go dodatkowo zniechęcać. Jego
dochody byłyby też przeszkodą w uzyskaniu finansowej pomocy z MOPS-u.
Zresztą taka pomoc przepadłaby
równie szybko jak każda inna suma.
Swoją drogą, jeśli prawdą jest, co ludzie
mówią o jego emeryturze, mógłby
sobie za nią żyć jak panisko, wynajmując choćby i hotelowy pokój. Byleby
skończył z nałogiem i przypadkowymi
koleżkami. Tylko czy jest w stanie poradzić z tym sobie w pojedynkę?
Po przeprowadzeniu eksmisji
wszyscy rozjechali się w swoje strony.
Dokąd poszedł pan Czesław, ciągnąc
za sobą wózek? W brew obawom
zarządców nie próbował, jak dotąd,
wrócić na nie swoją już działkę. Tam
z kolei w ciągu kilku dni sporo się
zmieniło. Posprzątano altankę. Wreszcie bez problemu można tam wejść
– z niewielkiego terenu wywieziono
13-tonowy kontener niemal pełen
śmieci. Miejsce jest przygotowywane
do wyceny, która będzie przeprowadzona wkrótce po Wielkanocy.
Imię bohatera zostało zmienione.
Paweł Gradek, Mirella Napolska

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Były ostrzeżenia

śladem naszych publikacji
Wspólnie po wodę?

Dzierżona stoi teraz niemałe wyzwanie. Działkę po panu Czesławie należy
uprzątnąć, zabezpieczyć przed jego
ewentualnym powrotem, a następnie
znaleźć na nią kupca.
- Pieniążki ze sprzedaży, pomniejszone o koszty postępowań sądowych
i komorniczych oraz uprzątnięcia
działki, wypłacimy panu Czesławowi
bo przecież jest właścicielem nasadzeń i
altany - zapewnia przedstawiciel okręgowego PZD w Katowicach i dodaje, że
na 100 tys. działkowców w województwie to są jednostkowe przypadki.
W ROD im. ks. Dzierżona to jedyna tego typu sytuacja na tak dużą
skalę. Jak słyszymy, problem z panem
Czesławem ciągnął się od jakichś 6-8
lat. Wtedy pojawiły się pierwsze skargi
działkowiczów na uciążliwego sąsiada.
– W sumie cztery kolejne zarządy
prosiły go, aby się poprawił – mówi
prezes ROD im. ks. Dzierżona, Zbigniew Dziubiński. – Miał wielokrotne
ponaglenia, by zaprzestał pomieszkiwania na działce. Miał też informacje,
że jeśli niczego nie zmieni, czeka go coś
takiego. W końcu, gdy to nie skutkowało, sprawa trafiła do sądu. Przykre
to wszystko, w końcu to jakaś krzywda
ludzka. Ten człowiek jest chory, ale nie
da sobie pomóc.

32 332 63 77

Podwodny
parking

- Drodzy radni ze Szczygłowic, w imieniu mieszkańców zwracam waszą uwagę
na parking samochodowy
przy bloku 8B na Alei Piastów. Po opadach deszczu
tworzy się w tym miejscu
ogromna kałuża. Kierowcy,
którzy tu parkują, muszą
wychodzić z samochodów od
strony pasażera. Najwyższa
pora, by ktoś się tym tematem zajął.
Bogdan Danielak
Not. pg

Foto: Bogdan Danielak

„K

lasyczna”, „Żytnia”, „Staromiejska”, „Krupnik”
w zawrotnych ilościach
- taki arsenał zwraca uwagę już od
progu altany pana Czesława. W środku
śmierdzi spalenizną, panuje półmrok
i bałagan. Podłoga usłana jest butelkami, puszkami po piwie i resztkami
jedzenia. Jak odnaleźć się w tym barłogu, wie tylko gospodarz. Niepewnym
krokiem porusza się między stertą pudeł a skłębionymi szmatami. Podobny
rozgardiasz panuje na działce, gdzie
walają się deski i złom.
Na szczęście iglaki osiągnęły słuszny rozmiar, tworząc zasłonę dla ciekawskich oczu.
To, co niewidoczne z głównej
alejki, kłuje w oczy sąsiadów pana
Czesława. Dla nich posiadanie działki
wiąże się z rekreacją i wypoczynkiem,
a nie z libacjami alkoholowymi.

informacja własna

M.
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Rozmowa PL: Himalaista Jacek Czech, uczestnik zimowej wyprawy na Nanga Parbat

W górach nie ma
miejsca na strach

- Często mówię, że góry są tak nieprzewidywalne jak kobieta – każdego dnia inne. Jeśli coś
sobie zaplanuję w stosunku do nich, wcale nie znaczy, że tak będzie – mówi Jacek Czech, alpinista, himalaista, trener wspinaczki, instruktor alpinizmu, nauczyciel wychowania
fizycznego w knurowskim „Paderku”

Mirella Napolska: – Zimowa wyprawa na Nanga Parbat to już Twoja
trzecia ekspedycja himalajska. Takie
wyzwania wiążą się z ogromnym
ryzykiem. Co jakiś czas słyszy się
przecież o kolejnych ofiarach wśród
himalaistów, alpinistów. Co jest takiego w górach, że decydujesz się ryzykować? Co Cię w nich tak pociąga?
Jacek Czech: - Na pewno nie
adrenalina, ryzyko czy strach – to są
sprawy nie do zaakceptowania. Jeżeli
miałbym jeździć w góry po to, żeby
się bać, czuć adrenalinę, to bym tam
nie jeździł. Gdybym wyjeżdżając w
góry, czy nawet na treningu, czuł lęk,
panikę, to by znaczyło, że znajduję się
w niewłaściwym miejscu. Jestem instruktorem alpinizmu, szkolę młodych
wspinaczy, sam jestem zawodnikiem.
Jeżdżąc na mistrzostwa świata czy
Europy spotykałem się z najlepszymi
zawodnikami-wspinaczami na świecie
i robię wszystko, żeby również być dobrym: trenuję, trenuję, trenuję. Jestem
też opiekunem kadry narodowej we
wspinaczce wysokogórskiej w Polskim
Himalaizmie Zimowym, zajmuję się
sprawami technicznymi treningu,
unifikacją wiedzy praktycznej i teoretycznej i przez to też się rozwijam, cały
czas pracuję dla Polskiego Związku Alpinizmu. Podchodzę profesjonalnie do
zawodu. Mój strach pod górską ścianą
znaczyłby, że nie powinienem tam iść.
reklama
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- Ważne jest pozytywne nastawienie.
- Konieczne. Ostatnio jadąc z
Adamem Bieleckim na Nanga Parbat
wierzyliśmy w nasz plan. Nadal zresztą wierzę, że mieliśmy szansę zdobyć
tę górę, ale okoliczności zewnętrzne
związane z pogodą czy ze zdrowiem
uniemożliwiły próbę ataku.
- Czy warto przed wyjazdem robić dokładne plany, skoro tak wiele
zależy od okoliczności zewnętrznych?
- Trzeba mieć wiodące założenie,
które jest jakimś celem. Ale jednoczesnie trzeba być plastycznym. Góry są
piękne także dlatego, że są nieprzewidywalne. Często mówię, że są tak nieprzewidywalne jak kobieta – każdego
dnia inne. Jeśli coś sobie zaplanuję w
stosunku do nich, wcale nie znaczy, że
tak będzie. Ale dzięki temu, że trenujemy w różnych miejscach i warunkach,
na różnych ścianach, jesteśmy przygotowani. A w sytuacjach, w których nigdy nie działaliśmy, dzięki naszej bazie
jesteśmy w stanie podjąć właściwą decyzję. Przynajmniej do tego dążymy. Bo
nie mamy ochoty przez głupie decyzje
być słynni tylko przez trzy dni, kiedy by
napisano, że właśnie ten a ten zginął i
że będzie pogrzeb.
- Można sobie wyobrazić, że dla
niektórych adrenalina i ryzyko liczą
się we wspinaczce.

Obóz pod Nanga Parbat
Jacek Czech (z prawej)
i Adam Bielecki

- W momencie, gdybym spotkał
partnera, dla którego by to były czynniki motywujące, nie chciałbym się z
takim partnerem wspinać, bo dla mnie
wyjście w góry jest czymś radosnym.
To wcale nie znaczy, że będzie łatwo.
Mam respekt przed górą, wyprawą,
trudnościami, warunkami, pogodą.
Liczę się z nią, bo wiem, że to może być
niebezpieczne, ale robię wszystko, żeby
się dopasować do natury. I całą przyjemnością dla wspinacza jest właśnie
umiejętność współgrania z naturą i to,
że czasami udaje się osiągnąć cel.
- Czy kiedy człowiek się wspina,
głowa jest wtedy wolna i można sobie
myśleć o różnych sprawach, czy sam
akt wspinaczki pochłania totalnie?
- Wspinaczka pochłania mnie
całkowicie. Nawet nie muszę się o to
starać, to przychodzi naturalnie. I to
zaangażowanie sprawia mi radość. To
takie rozwiązywanie łamigłówek bieżących. Wcześniej, przed przyjazdem
w góry, trzeba na wyprawę spojrzeć
globalnie – i tu już są swojego rodzaju
łamigłówki, bo trzeba załatwić pozwolenia, zorganizować transport, przelot,
sprzęt, dopasować podejścia. Później
przyjeżdżasz do jakiegoś dzikiego
kraju, w którym na ogół jesteś po raz
pierwszy w życiu, i zaczynasz określać
sprawę lokalnie – jaka jest pogoda, jak
ta ściana wygląda – już nie na zdjęciu,
ale realnie. Kolejne łamigłówki to te,
które musisz rozwiązać w danej chwi-

li. Musisz zaplanować ruch w ciągu
najbliższych pięciu minut, ale i pięciu
sekund – czy tę rękę położysz tu, czy
bardziej na lewo. Każdy moment jest
istotny. Uczę moich kursantów, żeby
się angażować zawsze w stu procentach.
Bo wypadek pojawia się wtedy, kiedy
się nie spodziewamy. Stuprocentowa
koncentracja jest niezmiernie ważna,
zwłaszcza że na ogół jeździmy na inną
górę. I za każdym razem jest inaczej.
Musimy być przygotowani i to nam
sprawia radość. Nie mamy żadnej
gwarancji, że będzie łatwo. Na ogół jest
ciężko, ale to nam sprawia radość, że się
umiemy do natury dopasować.
- Jednak każdemu czasem zdarzają się błędy.
- One są nieuniknione, ale gdy
wskutek błędów coś się zdarzyło, powinniśmy mieć wiedzę, która pozwoli
nam na wyjście z tarapatów. Można
taką wiedzę zdobyć, ale to wymaga
praktyki. Większość ludzi jest bardzo
niecierpliwa. Kupi sobie sprzęt i myśli,
że to wystarczy.
Staramy się, żeby nie było wypadku. I dzięki Bogu, nie miałem żadnego
w górach. Ale teraz mam kontuzję
karku, bo jechałem sobie zwykłą ulicą,
przepuszczałem pieszych na skrzyżowaniu, a pani z tyłu wpadła w poślizg i
dobiła do mojego samochodu.
Obok umiejętności wyjścia z tarapatów ważna jest też zdolność do
powiedzenia sobie „pas”. To chyba

nie jest łatwa sprawa.
- Ja nie mam z tym problemu.
Bywają lata, że mamy bardzo dużą
skuteczność – pięć wyjazdów w roku
na pięć różnych gór i wszystkie je uda
się zdobyć. Ale było i tak, że przez trzy
sezony, mimo że się dużo wspinałem,
żadne wejście nie kończyło się zdobyciem szczytu. Ktoś by powiedział, że to
stracone lata. Ale to był bardzo owocny czas, tyle że on te owoce przyniósł
później. Bo ja wtedy bardzo dużo się
wspinałem, analizowałem przyczyny,
które sprawiły, że się nie udało. Często
opowiadam kursantom, że nie jest
wstydem wycofać się, ale głupotą jest
dążyć do czegoś, co do czego przewidujemy, że się niedobrze skończy. Póki
mam zdrowe ręce, głowę, całe ciało, to
mogę przyjechać pod każdą górę na
świecie. Dzięki Bogu żyjemy w kraju,
który jest bogaty. Fundusze, które
możemy zgromadzić, pozwalają na
podróżowanie po całym świecie, mamy
wsparcie państwa. Jedynie wojna pod
daną górą wyklucza wyjazd.
- Czy naprawdę podczas wypraw
nie pojawiają się chwile zwątpienia?
- No wiesz, jak idziesz z plecakiem,
który ma dwadzieścia kilka kilogramów w śniegu do ud, zapadasz się, to
jesteś wkurzony, ale to jest chwilowe. To
trochę tak, gdy zrobisz sobie wspaniałą
kanapkę i ona spadnie ci na spódnicę.
Jesteś wściekła, ale to wcale nie znaczy,
że nie będziesz jadła takich kanapek i
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chodziła w spódnicy.
- Pojawiają się takie myśli: „kurczę, po co ja się znowu w to bawię”?
- No, nie aż tak. Czasem się wkurzam i myślę sobie: „ten zakichany
śnieg”. Ale nie mogę być zły na śnieg,
skoro jestem zimą w górach. Gdy na
terenie o zagrożeniu lawinowym od
kilku godzin jest słońce, to nie mogę się
dziwić, że tam schodzą drobne lawiny.
To są rzeczy, które cię denerwują, taki
odruch chwili, ale racjonalnie możemy
to sobie wytłumaczyć. Teraz dwa miesiące spędziliśmy non stop z Adamem
[Bieleckim – przyp. red.]. I były takie
sytuacje, że byłem zdenerwowany, że
jest zimno, ale jak mogę się tym denerwować, skoro jest zima? Ale i tak przez
cały czas wierzyłem w plan i w to, że
nam się powiedzie.
- Przed w yprawą w Himalaje
wielokrotnie byliście razem z Adamem Bieleckim w Alpach i Andach.
Musicie się dobrze znać.
- Adam jest osobą, dla której byłbym w stanie w razie konieczności
poświęcić czas i zdrowie, by mu pomóc.
I wierzę, że on jest w stanie to samo zrobić dla mnie. Nie pojechałbym w góry
z kimś, kto budziłby moje wątpliwości
co do fachowości, kunsztu i bezpieczeństwa. Wiem, że Adam jest dobrym
wspinaczem, zna się na metodach autoratownictwa. Według mnie jest etyczny,
wiem, że jego postawa byłaby właściwa.
Adam w każdej chwili mógłby sobie
dobrać dziesięciu innych na tę wyprawę. Ja też jestem takim wspinaczem, że
bez problemów znalazłbym partnerów,
którzy by chcieli ze mną jechać. Nie jesteśmy więc na siebie skazani, wspólne
wyprawy to nasz świadomy wybór. I
czujemy się ze sobą bardzo dobrze.
- Pewność, że przyjaciel Cię nie
zostawi, jest chyba podstawą współpracy.
- Samo przebywanie przez miesiąc
na ograniczonej przestrzeni, w jednym

namiocie, jest możliwe tylko z kimś,
kogo towarzystwo ci odpowiada.
- Dla niejednego małżeństwa
taki miesiąc byłby wyzwaniem. No
właśnie – jak rodzina znosi długie
rozłąki? Pod Nanga Parbat spędziliście Boże Narodzenie, Nowy Rok.
Pewnie bliscy woleliby mieć Cię
wtedy blisko?
- Niestety, to są koszty związane ze
specyfiką naszej pracy. Na szczęście i ja,
i Adam mamy wspaniałe żony.
- Twoja żona też się wspina, jest
instruktorem, więc łatwiej jej to zaakceptować.
- Wszystkie decyzje związane ze
wspinaniem są konsultowane z moją
żoną. Ona się na tym bardzo dobrze
zna, kibicuje nam, wie, co to są góry, co
to jest zima i lato w Tatrach, wspinała
się w Alpach, była na górach lodowcowych. Jako instruktor zna też środowisko wybitnych alpinistów, himalaistów,
to nasi wspólni koledzy. Oni już się
nauczyli, że ja po usłyszanej propozycji
mówię zawsze: spokojnie, porozmawiam z żoną, zastanowimy się.
Żona Adama wspina się tylko
rekreacyjnie, pasjonuje ją co innego,
ale jest też dla niego wspaniałą, mądrą
towarzyszką. Widać, że jest w niej zakochany, tak jak ja w mojej żonie.
- A jak dzieci podchodzą do Twojej pasji?
- Najstarszy syn jest dorosły, ma
23 lata i tak jak ja jest zawodowym
instruktorem. On się wspina już od
20 lat – całe życie spędził na ściance
wspinaczkowej. Po pracy zabieraliśmy
go ze sobą na ściankę i siedział tam do
wieczora. Podobnie nasze dwie córki.
- Wszyscy się wspinają! I nie trzeba nikogo przekonywać.
- Mam niesamowite wsparcie. W
gronie największych moich kibiców
jest moja mama. Wyłapuje różne artykuły nie tylko o mnie, ale na temat
alpinizmu i himalaizmu w ogóle. Re-

lacjonuje mi programy telewizyjne z
tym związane.
- Czyli też jest pasjonatką.
- W moim rodzinnym domu, w
latach 80., kiedy polscy himalaiści,
Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka,
odnosili ogromne sukcesy, zawsze nam
to było bliskie. Dorastałem w klimacie
górskich wypraw i gdy później zacząłem uprawiać taternictwo, to z myślą
o tym, żeby kiedyś w te Himalaje pojechać. Nie jakoś fanatycznie, bo te niższe
góry sprawiają mi więcej satysfakcji,
ale w tych Himalajach też działam.
Uczestniczę w wyprawach.
- Biorą też w nich udział dziennikarze. Jak oni sobie radzą w tych warunkach? Dla nich to może być szok.
- To dla nich totalny kosmos, ale
wspieraliśmy ich, a oni świetnie sobie
poradzili. Robert Jałocha i Maciej
Cepin „Luźny”, kamerzysta, zasłużyli
na brawa. W naszej bazie, na wysokości 4200 m n.p.m. żyliśmy ze sobą
przez miesiąc. Przez pierwsze dni
byli załamani, bo wiadomo – wysoko,
zimno, ciemno. Musieli sobie wszystko
zorganizować. Wywiesić maszt satelitarny, który wiatr w kółko przewracał,
ładować baterie słoneczne, realizować
te materiały do TV, montować, wysyłać, potem robić poprawki. Paluchy im
marzły, ale chcieli i robili, co trzeba.
Wykazali niesamowity hart ducha.
- A jak uczniowie odbierają Twoje
wyprawy? Czy dzięki nim jesteś dla
nich większym autorytetem?
- To nie ma chyba większego przełożenia. Jeśli ktoś jest pasjonatem, to
przyjdzie na prelekcję, którą mam za
chwilę w ramach szkolnych rekolekcji.
Ale to jest indywidualna sprawa.
- Domyślam się, że siła mięśni we
wspinaczce to mało. Potrzebna jest
też siła ducha. Jaką rolę dla Ciebie
odgrywa w tym wszystkim religia?
– Dla mnie pan Bóg jest wszechpotężną siłą w każdej dziedzinie mojego
życia. Góry nie są w moim życiu najważniejsze. Owszem, to moja pasja
i praca zawodowa. Ale dla mnie na
pierwszym miejscu w każdej dziedzinie
życia jest Pan Bóg, na drugim miejscu
rodzina, a na trzecim miejscu góry.
Jak dbam o właściwą hierarchię, to
wszystko mimo potknięć mi się w życiu
układa.
- Wyprawa w góry może być doświadczeniem religijnym?
- Podczas wypraw, szczególnie
tych w małych składach, często mam
czas na wyciszenie się. Większość tych
wypraw to dla mnie takie osobiste rekolekcje. Zabieram literaturę religijną,
Pismo św. I staram się codziennie jakiś

Wyprawy są też okazją do
nawiązania nowych znajomości

rozdział przeczytać, rozważyć. To czas
spotkania z Bogiem, podjęcia osobistych decyzji. Czasami rozmowa z
innymi ludźmi, nawet innych wyznań
też jest dla mnie ważna, też mnie rozwija. Ciekawa sprawa – byliśmy teraz
w Pakistanie, gdzie islam jest wiodąca
religią. Jest to islam różnoraki, od
ludzi wspaniałych, pełnych miłości i
dobroci po takich, którzy czują nienawiść do drugiego muzułmanina, bo
jest z innego plemienia i się wyrzynają
między sobą. Jak wracaliśmy, był tam
zamach, w którym zginęło kilkadziesiąt osób, muzułmanów. I był tam
pewien bardzo religijny muzułmanin,
który zaprosił nas w Islamabadzie do
jednego z największych meczetów w
Azji. I tam czułem sacrum. Tam się
modliłem. I nikt mi nie chciał poderżnąć gardła. Ale spotykam się również
z ludźmi z Polski, którzy nie chodzą do
kościoła i też są wspaniali. To też jest
doświadczenie, które mnie wzmacnia.
- Czy w tym sporcie sam na sam z
górami ważni są kibice?
- Wbrew pozorom tak. Jesteśmy
bardzo wdzięczni wszystkim osobom, które nas wspierały trzymaniem

kciuków, modlitwą. Znakiem sympatii
na portalach społecznościowych. Gdy
jesteśmy w górach i wiemy, że nasza
strona ma 90 tysięcy polubień, to jest
to dla nas wtedy bardzo ważne. Albo
kiedy oglądalność relacji telewizyjnych
z naszej wyprawy osiągała 3 miliony.
Oczywiście tego co robimy, nie robimy
dla sławy, ale wsparcie sympatyków
to dodatkowa rzecz, za którą jesteśmy
bardzo wdzięczni. Wiem też, że to jest
potrzebne samej wyprawie, aby się to
wszystko kręciło. Jednak bycie celebrytą
to nie dla mnie. Zresztą jak spotykasz
drugiego człowieka, który też pasjonuje
się górami, to nieważne, czy już był na
Evereście, czy jeszcze nie. Siedzicie w
schronisku przy zupie i rozmawiacie. I
to jest piękne.
Korzystając z okazji życzę wszystskim Czytelnikom Błogosławieństwa
Bożego na czas Świąt. I jeszcze raz
wielkie podziękowania dla wszystkich
naszych kibiców za trzymanie kciuków
, modlitwy oraz wszelkie wsparcie.
Rozmawiała Mirella Napolska
Foto: Nanga Stegu Revolution/
Adam Bielecki/Jacek Czech
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Zdolne jak Marzenie – młode tancerki podbijają sceny i serca publiczności

Knurowscy reprezentanci sportów walki zwykle rządzą i dzielą na matach i ringach

Nagrodzeni i wyróżnieni przez prezydenta Knurowa:

Knurów. Gala Sportu i Kultury - prezydent wręczył nagrody za rok 2015

Wyróżniają się,
miasto ich docenia
Honory gospodarza uroczystości
czynił prezydent Adam Rams

W wypełnionej po brzegi widowni knurowskiego kina odbyła się kolejna
edycja Gali Sportu i Kultury. W jej trakcie prezydent Adam Rams wręczył
nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia kulturalne i sportowe w roku 2015.

W

gronie nagrodzonych znaleźli się artyści i sportowcy,
zespoły muzyczne i kluby
sportowe, a także trenerzy i działacze.
Nim jednak pierwsze nagrody znalazły
się z rękach laureatów, prezydent Adam
Rams opowiedział o prowadzonych
inwestycjach kulturalno-rekreacyjno-

-sportowych. Wspomniał o oddaniu do
użytku nowej biblioteki, opowiedział o
tym, że niespełna sto dni dzieli nas od
otwarcia nowego kąpieliska Zacisze,
a także o pracach prowadzonych na
Stadionie Miejskim.
Wejście na scenę ponad stu nagrodzonych osób było przeplatane

występami artystycznymi. Swój talent
zaprezentowały członkinie zespołów
Marzenie I i Marzenie II, wokalistka Julia Hemerling oraz specjalnie na tę okazję stworzony duet w osobach Martyny
Wolsztyńskiej i Adama Sobierajskiego.
Ten ostatni był gwiazdą wśród
artystów, z kolei miłym akcentem

sportowym było zaproszenie i wyróżnienia byłego olimpijczyka i uczestnika
mistrzostw świata i Europy, pięściarza
Józefa Gilewskiego.
Galę na deskach Kina Sceny Kultury prowadzili: Jolanta Szafraniec i
Piotr Skorupa.
(s)
Foto: Bogusław Wilk

Młodym, zdolnym gratulowali też przewodniczący Rady
Miasta Tomasz Rzepa z wiceprzewodniczącym Jerzym
Pachem i Joachimem Machulikiem – przewodniczącym
Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia
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Zespół Marzenie I, Zespół Marzenie II, Chór Slavica Musa,
Zespół Badreqest, Krzysztof Gołuch, Sylwia Lipka, Julia Hemerling, Alicja Powiecka, Dawid Dybcio, Monika Bajorska, Franciszek Podsiadły, Sławomir Tokarz, Anna Cora, Igor Szkodny,
Adam Witkowski, Mateusz Kręplewski, Olivia Kaczor, Bartosz
Lubczyk, Jakub Dziekanowski, Grzegorz Sobierajski, Marcin
Maziarz, Jakub Stanik, Bartosz Sacha, Sylwia Mularczyk, Paulina Mularczyk, Paweł Jur, Szymon Szwarczyński, Sebastian
Jonda, Patryk Ludwiczak, Artur Rużycki, Zbigniew Gulajski,
Emilia Flis, Dawid Ożga, Eugeniusz Mehlich, Agnieszka Skowrońska, Nikola Zaborowska, Krystian Majdziński, Kacper Romanów, Dorota Tomaszewska, Przemysław Grochal, Damian
Durkacz, Wojciech Czarkowski, Małgorzata Turek, Martyna
Surówka, Wiktoria Furtak, Małgorzata Wasilewska, Weronika
Morciszek, Julia Świstuń, Magdalena Wolny, Tomasz Sosna,
Maja Dziublińska, Mirosław Waśkowski, Katarzyna Kubik,
Kamil Wolski, Klasa mundurowa z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie, Marek Powiecka, Jadwiga Janowska, Julia
Powiecka, Ernest Śmiałek, Robert Czechmann, Tomasz Tomaszewski, Askaniusz Sobierajski, Martyna Jaśkiewicz, Andrzej
Kołyszko, Bartosz Kata, Grzegorz Mirecki, Karol Kapłanek,
Bartosz Dzikowski, Kamil Sałata, Ignacy Osmala, Amadeusz
Krzemiński, Mateusz Podgórczyk, Piotr Kalisz, Patryk Kabczak,
Jan Kowalczyk, Bogdan Danielak, Dawid Janiczek, Paweł Niemczyk, Mikołaj Tucki, Michał Młynarczyk, Oliwia Linek, Kacper
Michalczyk, Szymon Mątewski, Agata Marek, Aleksandra
Suchanek, Magdalena Ociepa, Jarosław Król, Szymon Kaliszewski, Mariusz Nowak, Ireneusz Przywara, Zbigniew Matuszek,
Damian Mehlich, Damian Jakubowski, Mariusz Jagieniak,
Tomasz Nowosielski, Mateusz Boryga, Kacper Guzera, Dawid
Papiernik, Sebastian Ryba, Alicja Matuszek, Ryszard Tyczyński,
Anna Idzikowska, Alicja Idzikowska, Karolina Kaleta, Joanna
Stanek, Katarzyna Dzieżok, Grzegorz Skopek, Jakub Mleczko,
Karolina Szołtysek, Sebastian Ślósarczyk, TKKF Szczygłowice
sekcja piłki siatkowej, Marek Budzik, Klaudia Bartela, Marlena
Bartosik, Natalia Blacha, Zuzanna Klasa, Wiktoria Kłosowska,
Oliwia Majchrzak, Monika Siedlaczek, Dżesika Trzebuniak,
Anna Wojnowska, Ewa Magiera, Marcelina Studnik, Marek Siwek, Sebastian Szendzielorz, Daniel Lepich, Patryk Dąbrowski,
Jakub Naczyński, Maciej Mikłos, Bartosz Jabłoński, Mateusz
Glagla, Kamil Wojdat, Wojtek Zaręba, Łukasz Półchłopek,
Sebastian Szczerba, Dawid Herzig, Maciej Wtorkowski, Patryk
Nieradzik, Łukasz Pelcner, Rafał Czerwiec, Miłosz Stańczyk,
Szymon Owczorz, Adrian Czerwiec, Zbigniew Rabczewski,
Akademia Piłki Nożnej w Knurowie, Rodzina Cebula (Arkadiusz, Justyna i Magdalena), Józef Gilewski, APN Knurów
rocznik 2006, Krzysztof Nieradzik, Concordia Knurów rocznik
2000, Martyna Wolsztyńska, Adam Sobierajski.
– Mierzymy wysoko, naszym limitem jest tylko niebo
– zdawali się mówić siatkarze i siatkarki TKKF

Klasa mundurowa zawsze się wyróżnia – zwracała uwagę
również na gali
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Knurów. Edukacja

foto-migawka

Ćwierć wieku MZJOś

Bez niego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie
knurowskiego szkolnictwa – Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych obchodził 25-lecie

J

uż od ćwierćwiecza Miejski Zespół
Jednostek Oświatow ych koordynuje działalność knurowskiej
oświaty, czuwając nad sprawami
administracyjnymi, finansowymi,
prawnymi, inwestycyjnymi. Został
powołany do życia uchwałą Rady
Miejskiej 5 lutego 1991 roku – zastąpił
dotychczasowy Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.
Jego pierwsza siedziba była skromna
– mieściła się przy ul. Słoniny, w bocznym skrzydle MSP nr 1. Jeszcze tego
samego roku jednostka przeniosła
się na ul. Kosmonautów – do obecnej
siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ogrom i różnorodność
spraw, którymi zajmował się MZJOś,
wymagały jednak większej przestrzeni – w 2000 roku nastąpiła kolejna
przeprowadzka – do obecnej siedziby
na Al. Lipową.
Uroczystość jubileuszową MZJOś
urządził w piątek, 18 marca, w Klubie
Kultury Lokalnej „Sztukateria”. W
niemal rodzinnej atmosferze spotkali
się jego byli i obecni pracownicy.
Wśród gości były władze miasta z

Jubileusz podkreślał
efektowny (i smaczny) tort

w siedzibie OchotBlisko 70 pań świętowało w miniony wtorek Dzień Kobiet
panie zarząd
niczej Straży Pożarnej w Przyszowicach. Do zabawy zaprosił
w i Inwalidów pod
przyszowickiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistó
zucie uczestniczek
przewodnictwem Bogusławy Kuklińskiej. O dobre samopoc
obdzielał bawiące się
humorem
dobrym
i
Swadą
.
Centrum
Duet
zespół
zadbał
pani Mirosław Kalus.
/bw/ Foto: Iwona Kobryń

prezydentem Adamem Ramsem, zastępcą prezydenta Piotrem Surówką i
wiceprzewodniczącym Rady Miasta
Jerzym Pachem. Kuratorium Oświaty
reprezentowała dyrektor jego gliwickiej
delegatury, Jadwiga Króliczek. Zaproszono też przedstawicieli publicznych
i niepublicznych placówek gminnych i
powiatowych. Były gratulacje i życzenia

dalszych sukcesów przyjmowane przez
dyrektor Annę Misiurę.
Było też nieco wspomnień i coś dla
ducha – występy tenora Adama Sobierajskiego oraz młodzieży przygotowanej pod kierunkiem Jacka Żyły. A na
koniec – wspaniały tort urodzinowy!
MiNa

Foto: Mirella Napolska

W imieniu instytucji i jej pracowników gratulacje przyjmowała
dyrektor Anna Misiura

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 zostały wyróżnio
ne w ogólnopolskim
konkursie edukacy jnym pn. „Portret Wodnego Superbohatera,
którym chcę
być”, zorganizowanym w ramach programu edukacy jnego
„Mamo, tato, wolę
wodę!”. Przedszkolaki otrzymały dyplom i nagrodę – tablicę
edukacy jną z
nakładkami tematyc znymi. Gratulujemy!

MiNa

Knurów

Nieobecność

25 marca (piątek) o godz. 19.30 w Kinie Scenie
Kulturze niezwykły seans filmu dokumentalnego
autorstwa Magdaleny Łazarkiewicz „Nieobecność”
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Film „Nieobecność” to czuły portret zmarłego w 2008 roku Piotra
Łazarkiewicza, męża reżyserki. Łazarkiewicz z fragmentów filmów,
wywiadów i spektakli telewizyjnych

ułożyła mozaikę-wspomnienie - obraz człowieka zakochanego w kinie i
otwartego na świat.
Bilety w cenie 10 zł. Trzech szczęśliwców otrzyma książkę „Drogi Piotra Łazarkiewicza”.
/-/

Martyna Ciostek z Knurowa

ur. 15.03.2016 r., 3100 g, 53 cm

Nadia Dziedzic z Knurowa

ur. 17.03.2016 r., 3180 g, 54 cm

Wiktoria Dragan z Czerwionki-Leszczyn
ur. 20.03.2016 r., 4050 g, 53 cm

24.03.2016 r.
CZWARTEK
Zwierzogród 2D
- godz. 16.15
Niewinne
- godz. 18.15
Londyn w ogniu
- godz. 20.15
25.03.2016 r.
PIĄTEK
Bernadetta. Cud w Lourdes
- godz. 17.15
Nieobecność
- godz. 19.30
26-17.03.2016 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Kino nieczynne

Hanna Kruk z Ornontowic

ur. 20.03.2016 r., 3500 g, 52 cm
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Joanna Jarocka z Rybnika

ur. 21.03.2016 r., 3000 g, 50 cm

Oliwia Niźnikiewicz z Knurowa

ur. 21.03.2016 r., 3650 g, 52 cm

28.03.2016 r.
PONIEDZIAŁEK
Jill i Joy
- godz. 14.00

Bernadetta. Cud w Lourdes
- godz. 15.30
Batman v Superman. Świt sprawiedliwości 2D Dubbing
- godz. 17.30
Planeta Singli
- godz. 20.15
29.03.2016 r.
WTOREK
Jill i Joy
- godz. 10.00
Batman v Superman. Świt sprawiedliwości 2D DUBBING
- godz. 11.45
Bernadetta. Cud w Lourdes
- godz. 17.00
Planeta Singli
- godz. 19.00
30.03.2016 r.
ŚRODA
Bernadetta. Cud w Lourdes
- godz. 17.00
Planeta Singli
- godz. 19.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Wilcza. Wspomnienie o Horście Pawliczku

Horst od wszystkich świętych

Malował tak jak żył: ze spokojem, cierpliwie kładąc farby na poranionych przez czas
twarzach świętych, dbał o każdy szczegół. Horst Pawliczek zostawił po sobie
ołtarze, obrazy i trzy córki, które nauczył, jak szarość życia przyozdobić złotem
Ewa Ogaza z czułością
wspomina ojca

Ostatnie dzieło
pana Horsta
i nieodłączny pies
Takim zapamiętała tatę pani Ewa
- na rusztowaniach w otoczeniu
swojej brygady

Pan Horst był bardzo cierpliwym i dokładnym
artystą. Kochał swoją pracę

E

wa Ogaza, córka Horsta Pawliczka, zawsze, gdy wchodzi
do kościoła w Pilchowicach,
widzi ojca skaczącego po rusztowaniach, z nieodłącznym pędzlem w
dłoni i malarską czapką, zrobioną
czasem ze starej gazety. Widzi, jak
zdobi hostię, delikatnie przyciskając
wacikiem wcześniej nałożone złoto.
Słyszy jego żarty, które rzucał, gdy
chciał nieco rozluźnić atmosferę przy
żmudnej pracy. Pan Horst rzadko
się denerwował. Bóg obdarzył go
darem cierpliwości. Godziny spędzał
na rusztowaniach, wpatrując się w
twarze świętych – chciał, aby były
piękne, cieszyły serca tych, którzy
przyjdą do kościoła na modlitwę.
Popatrzą w oczy Boga, muśnięte
pędzlem Pawliczka. Przywracał do
życia zmurszałe krzyże przydrożne,
reperował oberwane nogi baranka,
który gościł w stajence, restaurował
figurki.
Zmarł nagle. Z tęsknoty za żoną.

Pasja i miłość

Horst Pawliczek urodził się w 1938
roku w Bojkowie, ale cały jego świat
rozpościerał się między Pilchowicami,
gdzie dorastał, i Wilczą, gdzie założył
rodzinę. Pani Ewa wspomina, że ojciec
od dziecka miał talent do rysunku.
- Po prostu się z tym urodził. To
była jego pasja i wielka miłość. Przy
malowaniu odpoczywał i zapominał
o Bożym świecie – mówi pani Ewa.
– Nawet, kiedy wysyłał listy z wojska
do mamy, to zawsze przyozdabiał je
rysunkiem.
Pan Horst jeździł po okolicznych
kościołach: malował ołtarze m.in.
w Bojkowie, Pilchowicach, Stanicy i
Raciborzu, restaurował figurkę Jezusa
stojącą przed kościołem w Wilczy i

wszystkie krzyże przydrożne w pilchowickiej gminie.
- Jak ktoś się dowiedział o Pawliczku, to zaraz przyjeżdżał i pytał, czy by
się nie podjął. Był bardzo szanowany i
ceniony. Także przez mieszkańców, bo
nieraz malował im ściany. Ludzie do
tej pory mnie zaczepiają i mówią, że
mają ściany jeszcze przez mojego ojca
pomalowane – wspomina wilczanka.
To nie były łatwe czasy dla artystów – po materiały nie szło się do
sklepu, ale trzeba było ich szukać,
załatwiać. Nieraz też się zdarzało, że
zbliżał się wyjazd, samochód zapakowany, a nie ma paliwa. W czasie
wakacji pan Horst zabierał córki w
delegację. Pani Ewa szczególnie pamięta pobyt w Makowie Raciborskim
i Tłustomostach, gdzie ojciec tworzył
ołtarze w kościołach.
- Poznałam wtedy fajne koleżanki.
Do dziś się przyjaźnimy. To był piękny
czas, bardzo radosny. Nieraz byłam do
późna w kościele z tatą jako „przynieś,
podaj, pozamiataj” – śmieje się pani
Ewa.
Córki czasami pomagały ojcu przy
zdobieniach.
- Oj, to bardzo żmudna praca… wdycha wilczanka. - Zanim nałoży się
złoto albo srebro trzeba przygotować
podłoże, czyli posmarować je miksjonem. Gdy wyschnie, za pomocą małego
pędzelka nakłada się kawałeczki złota
lub srebra i przyciska wacikiem.
Przy większych realizacjach pan
Horst brał pod swoją pieczę uczniów.
Na jednym z zachowanych zdjęć fotograf utrwalił brygadę w czasie pracy
w Makowie Raciborskim. Panowie
zeszli z rusztowań i nieco skrępowani
zapozowali przed ołtarzem.
- Było ich czterech: Adam, Arnold,
Hubert i Janek. Do dziś pamiętam tych
młodych chłopców, którzy już pewnie
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mają daleko po 50-tce – wspomina
pani Ewa.
Dawni uczniowie pana Horsta zawsze serdecznie się z nim witali.
- Już z daleka krzyczeli: O, dzień
dobry majster! – opowiada wilczanka.
Życie dziwnie się plecie: jeden z
członków brygady, Arnold, pracuje
obecnie w przedsiębiorstwie pogrzebowym. Przyszło mu przygotować
dawnego majstra na ostatnią drogę…

Miłość silniejsza niż
śmierć

Dom pani Ewy był miejscem niezwykle ciepłym i otwartym na ludzi.
Rodzice rzadko się kłócili i wciąż
powtarzali córkom – Zenobii, Klaudii
i Ewie, że muszą się kochać.
- Czasami myślę, że aż za dobrze
nas wychowali. Nauczyli nas dobroci,
a czasami człowiek musi być twardy…
Ciocia mówi, że jestem taka jak oni: do
mnie też ciągle ktoś przyjeżdża – śmieje
się pani Ewa. – Ale ja się bardzo z tego
cieszę: bo tu, w moim domu, jest miejsce
dla każdego.
Pan Pawliczek czasem malował w
domu. Miał pracownię na poddaszu.
Lubił pracować w nocy: przygotowywał wtedy farby, układał pędzle i zasiadał przed sztalugą, malując obrazy
dla bliskich.
- Każdy obraz był o czymś, opowiadał jakąś historię. Często malował
leśne knieje, zimowe pejzaże. Ukochał
zwierzęta. Na każdym obrazie musiał
być koń lub ptak, choćby taki mały,
skubiący coś na gałązce - tłumaczy.
Mama pani Ewy – Gabriela ukochała pianino. Nieraz zasiadała za
instrumentem, prezentem od męża, a
po domu niosły się piosenki.
- Pamiętam, jak w każde święta,
śpiewaliśmy kolędy. My, wszyscy, razem

koło pianina. Czasami na urodziny
przyjeżdżał wujek, wirtuoz, i wspólnie
z mamą, na cztery ręce grali zabawne
melodie. Ogromnie nam się to podobało…- wspomina pani Ogaza.
Pan Horst grał na waltorni, skończył nawet szkołę muzyczną i przez
pewien czas był członkiem orkiestry
wojskowej. Ale w domu rzadko sięgał
po instrument, wolał słuchać jak żona
gra. Byli bardzo ze sobą zżyci – wciąż
razem.
Pani Gabriela odeszła pierwsza,
zostawiając pustkę, którą mimo starań
córek nie udało się wypełnić.
- Bardzo przeżyliśmy śmierć mamy.
Tata przez pół roku był zupełnie nieobecny. Kiedyś przy obiedzie powiedział: „Dobrze, że was mam, bo inaczej
człowiek by zwariował, ale zakończył
się ważny etap w moim życiu i choćbyś,
dziecko, nie wiem, co robiła, nie zastąpisz mi jej. Teraz wiem, że jestem sam”
- opowiada pani Ewa.
Ratunkiem była sztuka, przyroda
i… owczarek niemiecki. Na jednym
z ostatnich zdjęć pan Horst dumnie
niesie przed podwórko szczeniaka –
prezent od rodziny.

- Tak się cieszył tym psem… Suczka
nie opuszczała go ani na chwilę. Gdzie
on tam i ona – śmieje się pani Ewa.
– Nawet gdy odnawiał swoją ostatnią
figurkę świętego, była obok.
Pan Horst zmarł nagle, w wieku
73 lat – tydzień przed rocznicą śmierci
pani Gabrieli. Coś zabolało go w piersi.
- Za bardzo tęsknił za mamą. Widocznie nie potrafił bez niej żyć – mówi
pani Ewa.
Córki włożyły mu do trumny
pędzle i okulary, aby się nie nudził w
drodze na tamten świat.

Świat po odejściu

Ślady po panu Horście są w całym
domu. Na ścianach wiszą leśne krajobrazy i wizerunki świętych, namalowane dla córek. Przed domem rosną
drzewa, które zasadził. Pies nie przypomina już zabawnej, puszystej kulki,
ale jest wielkim owczarkiem… Tylko
czasem brakuje wesołego uśmiechu
pana Horsta, cierpliwości i spokoju,
którego nauczył się pewnie od swoich
świętych.
Justyna Bajko,
foto: arch. rodzinne
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Docieplanie domów, malowanie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190

10-13/16

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
poddasza, ścianki, kafelkowanie, elewacje.
Tel. 785 948 716

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe. Okazyjna cena. Tel. 602 638 719

10-12/16

Przyjmę ekspedientkę do sklepu mięsnego
w Knurowie. Mile widziane doświadczenie.
Praca na pełen etat. Tel. 608 073 212

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie, 33m 2,
Szczygłowice. 75 000 tys. do negocjacji.
Tel. 508 416 370

Zatrudnię do prac biurowych na część etatu.
Tel. 602 775 756

11-13/16

11-12/16

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

3-13/16

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625

3-13/16

Meble na wymiar. Tel. 792 727 353

4-15/16

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

1-13/16

12-13/16

Zatrudnię kelnerkę. Tel. 602 775 756

10-13/16

Malowanie, tapetowanie, panele, inne wykończeniowe. Tel. 507 102 386

12-13/16

Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.

12-13/16

Zatrudnię pracownika do obsługi klienta na
stacji paliw w Żernicy. Tel. 504 261 060

12-14/16

Zatrudnię przedstawiciela handlowego –
branża spożywcza. Tel. 602 775 756

12-15/16

Zatrudnimy osoby z Knurowa na stanowisko
doręczyciela/kuriera. Tel. 506 033 215,
795 127 161

11-13/16

3-22/16

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

1-13/16

WYSOKIE ODSZKODOWANIE. Wypadki
drogowe, na chodniku, w pracy, błędy medyczne. Tel. 666 038 835

EDUKACJA

2-13/16

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

12/16

SZUKAM PRACY
Emerytka – sprzątanie sklepów, mniejszych
przychodni, poradni lekarskich w Knurowie, Gierałtowicach, Przyszowicach. Tel.
781 719 783

11/16-odw.

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

3/16-odw.

SPRZEDAM
SPRZEDAM MEBLE IKEA MAMUT: dwie
komody (czerwono-różowa i niebieska),
szafa (czerwono-różowa), regał (czerwony). CENA 250 ZŁ. Tel.. 695 614 334
4-11/16M

NIERUCHOMOŚCI

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

1/16-odw.

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

Szukam pracy w charakterze opiekunki
dla dzieci (15 lat doświadczenia). Tel.
664 134 399
1/16-odw.

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

1/16-odw.

DAM PRACĘ
Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarza, murarza, stolarza i ogrodnika mile widziani emeryci. Tel. 696 413 216
lub 660 795 216

INFORMACJA

11-15/16

P.W. SAMTRANS zatrudni kierowcę kat. C+E
transport krajowy. Tel. 602 314 300
Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą o pow. około 80 m2. Knurów, ul. Ks.
Koziełka 12, parter, parking, do remontu.
1200 zł. Tel. 696 444 726
11-17/16Y

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
PRZEPROWADZONEGO DNIA 16 i 17.03.2016 R.
W SIEDZIBIE MZGLiA PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE

11–12/16

Przyjmę ekspedientkę do pracy w sklepie
spożywczym w Knurowie. Praca na pełen
etat. Tel. 608 073 212
12-13/16

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 23.03.2016 r.
do 12.04.2016 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 - jedną część działki
nr 1700, stanowiącą fragment targowiska miejskiego.

Lp.

Oznaczenie lokalu

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
odrzuconych
ofert

1.

Szpitalna 8 – pok. 419
(pow. 21,97m2)

0

0

2.

Szpitalna 8 – pok. 417
(pow. 15,32m2)

0

0

3.

Szpitalna 8 – pok. 409
(pow. 16,50m2)

1

1

4.

Szpitalna 8 – pok. 222
(pow. 22,13m2)

2

2

5.

Szpitalna 8 – pok. 217
(pow. 9,64m2)

1

1

6.

Szpitalna 8 – pok. 214
(pow. 19,29m2)

2

2

7.

Szpitalna 8 – pok. 104
(pow. 16,63m2)

1

1

8.

Staszica 1 pok. 128
(pow.17,00m2)

9.

Staszica 1 pok. 101
(pow. 18,32m2)

10.

14

Floriana 5
(pow. 43,74m2)

Na przetarg nie wpłynęła
żadna oferta.

Wysokość wywoławcza stawki
czynszu za najem lub dzierżawę 1m2
powierzchni

Najwyższa
osiągnięta
stawka

Osoba
wyłoniona jako
najemca

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

---

---

---

---

1. W przypadku działalności
usługowej- 3,49 zł,
2. w przypadku działalności
handlowej detalicznej oraz apteki,
banku, lombardu - 8,84 zł
1. W przypadku działalności
usługowej- 3,49 zł,
2. w przypadku działalności
handlowej detalicznej - 8,84 zł
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Wśród najlepszych

Aneta Kowalska

PiSk

Foto: APN

foto-migawka

Spartan gościł kadrę

Już po raz kolejny knurowski klub Spartan gościł na
swych obiektach członków kadry narodowej. Juniorzy i ka-

deci przebywali w Knurowie na
konsultacji szkoleniowej, którą
prowadzili trenerzy Stanisław
Łakomiec i Ireneusz Przywara.

Z rozgrywek w Klasie B wycofał się KS Bojków, natomiast
w meczu rezerw Concordii
Knurów z Pogonią Ziemięcice

klasycznym hat-trickiem popisał się Mateusz Gajek.
PiSk

Mateusz Gajek
(na pierwszym
planie) popisał
się klasycznym
hat-trickiem

W Chudowie odetchnęli
z ulgą, bo zespół Gwiazdy po
pięciu porażkach z rzędu zanotował wysokie, 4:0 zwycięstwo
z Piastem Pawłów.
17. KOLEJKA:
Walka M akoszow y - Dra ma Kamieniec 2:2, Gwiazda
Chudów - Piast Pawłów 4:0,
Zamkowiec Toszek - Tęcza
Wielowieś 0:1, Naprzód Żernica - Młodość Rudno 1:3,
Carbo Gliwice - Ruch Kozłów
1:1, Społem Zabrze - MOSiR
Stal Zabrze 1:2, Sokół Łany
Wielkie - MKS Zaborze Zabrze
2:0, Gwarek II Ornontowice Jedność 32 II Przyszowice 2:0.

Odmienne nastroje panują
w Żernicy, gdzie tamtejszy Naprzód wydłużył serię porażek
do trzech meczów z rzędu.
PiSk

1. Rudno
2. Łany Wielkie
3. Carbo
4. Stal
5. Zaborze
6. Ornontowice II
7. Kozłów
8. Walka
9. Toszek
10. Kamieniec
11. Wielowieś
12. Żernica
13. Chudów
14. Przyszowice II
15. Społem
16. Pawłów
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PiSk

Wielki Tydzień
W kalendarzu wiosna, za
chwilę święta, a dziś mamy
Wielki Czwartek. Ze sportem może i ma to niewiele
wspólnego, ale trudno przejść
obojętnie obok dwóch osób,
które w Wielkim Tygodniu obchodzą swe urodziny. 21 marca
życzenia przyjmował Józef Gilewski. Bardzo dobry niegdyś
pięściarz, który rozpoczynał
swą barwną karierę w Knurowie. To stąd - jak to się mówi
- wypłynął na głębsze wody, w
tym przypadku między innymi
na ring olimpijski w Atlancie.
Dwa dni później w roli
solenizanta wystąpił Jerzy
Dudek, kolejny sportowiec,
który pierwsze szlify zdobył w

Knurowie, a następnie o jego
grze i sukcesach mówił cały
piłkarski świat.
Dwie żywe legendy sportu,
których mogą nam inni pozazdrościć. Nic tylko korzystać z
ich doświadczenia. I głośno o
nich mówić, bo najmłodsi tych
wszystkich sukcesów nie pamiętają, a dla nich przykład Józka
i Jurka może być pozytywnym
„kopem” i zachętą do żmudnej i
ciężkiej pracy na treningach. Bo
jak solenizantom z Wielkiego
Tygodnia się udało, to dlaczego
ma się nie udać przedstawicielom młodego pokolenia.
Smacznego święconego i
dużo wiary!
Piotr Skorupa

informacja

14. KOLEJKA:

Gwiazda wreszcie
zwycięska

i profesjonalnie wyposażoną
salę treningową - podkreśla
Sławomir Tokarz ze Spartana.

Bojków się wycofał

Trwa cykl turniejów organizowanych z okazji 10-lecia Akademii Piłki Nożnej. Tym razem do rywalizacji przystąpiło
osiem zespołów z rocznika 2008: Gwarek Zabrze, MKS
Zaborze, Pniówek Pawłowice, Górnik Zabrze, AP Bielik,
APN Paniówki, Pogoń Ruda Śląska i gospodarz - APN
Knurów.
Trener młodych knurowian - Marcin Klaczka podkreśla, że
każdy zawodnik zaprezentował ambitną postawę, a organizatorzy z APN-u tak poprowadzili rozgrywki, że liczyła się
dobra zabawa, a nie wynik.
PiSk

Klasa A

- Jest nam bardzo miło, że
mogliśmy gościć kadrowiczów,
którzy mieli do dyspozycji bardzo dobre warunki szkoleniowe

Klasa B

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

nurowianka Aneta
Kowalska w wiosennej rundzie piłkarskich rozgry wek prowadzi w roli sędziego
m.in. mecze żeńsk iej
Ekstraligi.
Kowalska jest jedną
z dwudziestu kobiet sędziujących na najwyższym krajowym szczeblu ligowym. Od rundy
w iosen nej wsz yst k ie
mecze są nag r y wa ne
co, jak podkreśla były
sędzia międzynarodowy Michał Listkiewicz,
pr z y n i e s i e k o r z y ś c i
szkoleniowe.
Obok Anety Kowalskiej spotkania w Ekstralidze sędziują trzy
inne reprezentantki Śląskiego Związku Piłki
Nożnej: Magdalena Figura, Patrycja Marek i
Sonia Zawisz.

Foto: Spartan

K

Concordia II Knurów - Pogoń Ziemięcice 5:0
Bramki: Gajek 3, Bajer, Nowosielski.
Concordia II: Widera (46 Burliga), Lipka, Karwowski, Steiman,
Bociek, Gałązka, Hałas (46 Juzwuk), Nowosielski, Lewandowski,
Bajer (66 Kominiak), Gajek.
1. Rudziniec
29
Ruch II Kozłów - Leśnik Łą2. Borowa Wieś
28
cza 2:2, Amator Rudziniec
3. Pławniowice
28
- Olimpia Pławniowice 2:1,
4. Sierakowice
27
Q u o Va d i s M a ko s z o w y 5. Kleszczów
26
St ar t K leszc zów 6:1, Na 6. Bujaków
22
7. Concordia II
20
przód Świbie - Start Siera8. Quo Vadis
19
kowice 0:1, Burza Borowa
9. Ziemięcice
17
Wieś - KS Bojków (nie odbył
10. Świbie
17
się - Bojków wycofał się z
11. Łącza
14
rozgrywek), LKS 45 Bujaków
12. Kozłów II
13
- Victoria Pilchowice (nie
13. Bojków
10
odbył się).
14. Pilchowice
2

III Liga kobiet
10. KOLEJKA:
UKS Gamów - KKP Mikołów
10:0, Rekord II Bielsko-Biała - Gimnazjum Istebna 0:0,
Wilki Wilcza - MKS Żory (nie
odbył się), Wisła Skoczów Granica Ruptawa 9:0, Polonia
Tychy - Gwarek Ornontowice
(przełożony).

1. Tychy
2. Istebna
3. Wilcza
4. Skoczów
5. Gamów
6. Rekord II
7. Ornontowice
8. Żory
9. Ruptawa
10. Mikołów

Godziny otwarcia obiektów MOSiR Knurów
w okresie przerwy świątecznej
w dniach od 24-29.03.2016 r

PŁYWALNIA KRYTA i KASA
Knurów ul. Górnicza 2

24-25 marca: 14.00-22.00
26-28 marca: – NIECZYNNE
29 marca: - 14.00-22.00

(godziny ogólnodostępne zgodnie z harmonogramem)
SIŁOWNIA czynna od otwarcia KASY do 1 godz. przed
zamknięciem KASY MOSiR Knurów
SALKA DO TENISA czynna w godzinach pracy KASY
MOSiR Knurów.
SAUNA czynna godzinę po otwarciu KASY do zamknięcia
KASY MOSiR Knurów
HALA SPORTOWA czynna codziennie po wcześniejszej
rezerwacji i wykupieniu biletu w KASIE MOSiR Knurów

PŁYWALNIA KRYTA „aQuaRelax” i KASA
27
23
21
19
16
14
9
6
6
0

Knurów ul. Szpitalna 23

24-25 marca: - 10.00 – 22.00
26 marca: 10.00 – 20.00
27 marca: NIECZYNNE
28 marca: 10.00 – 20.00
29 marca: 10.00 – 22.00
KOMPLEKS SPORTOWY
Knurów Aleja Lipowa 12
27-28 marca: NIECZYNNE
15

Foto: Krzysztof Gołuch

www.przegladlokalny.eu
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Statuetki
dla zasłużonych

Prezentacja zespołu seniorów była okazją do podziękowania osobom od lat
związanych w knurowskim
futbolem. Pamiątkowe statuetki Concordia przyznała
następującym osobom: Adam
Rams, Piotr Surówka, Krzysztof Stolarek, Jerzy Pach, Janusz Król, Stanisław Szelejewski, Zbigniew Gałkowski,
Helmut Sobocik, Grzegorz
Grzybowski, Adam Tąpała,
Eugeniusz Jurczyga, Ryszard
Kempa, Jan Korus, Janusz Litwin, Józef Nieradzik, Robert
Wolsztyński.

Foto: Krzysztof Gołuch

Pi ł k a noż na dost a rcz a
knurowianom emocje od niespełna 93 lat. W tym czasie
rozegrano tysiące spotkań,
w których uczestniczyli późniejsi reprezentanci Polski,
a nawet zwycięzca Ligi Mistrzów. Wszyst ko to przez
dziesiątki lat dokumentował
zmarły w 2000 roku Zygmunt
Wiercioch, tworząc kroniki z
prawdziwego zdarzenia. Stosunkowo niedawno żona kronikarza - Krystyna Wiercioch
przekaza ła k lubow i opasłe
tomy zawierające piłkarską
historią Concordii. Działacze
wyrażając wdzięczność za ten
gest, wręczyli pani Krystynie
bukiet kwiatów i pamiątkowe
podziękowania.

Prezydent
wychowawca
reprezentanta

Na zaproszenie Concordii
odpowiedział swą obecnością m.in. zastępca prezydenta

Knurowa Piotr Surówka, dzięki
czemu przybyli na prezentację dowiedzieli się, że obecny
samorządowiec był przed laty
trenerem. I dzisiaj z satysfakcją
może mówić o tym, że jedne
z pierwszych kroków piłkarskich stawiał pod jego okiem
późniejszy reprezentant Polski
i zawodnik kilku klubów ekstraklasy - Michał Zieliński.

Nowi i starzy

Prezentacja zespołu to
przede wszystkim okazja do
tego, by poznać nowych zawodników ściągniętych do klubu w
zimowym okienku transferowym. W tym gronie znaleźli
się prawdziwi debiutanci, jak
i zawodnicy doskonale znani
z wcześniejszych w ystępów
w Concordii. Debiutanci to
Karol Pstuś z Górnika Zabrze i
Marcin Stasiowski z Zielonych
Żarki. Do grona zawodników,
którzy kiedyś grali już w Knurowie należy zaliczyć Michała
Szczurka (ostatnio BKS Stal
Bielsko-Biała) oraz nieobecnych na prezentacji Bartłomieja
Krzywickiego, Łukasza Bączkiewicza, Piotra Karwowskiego
i Mateusza Widerę.

Dzięki Sali, że jesteś
spoko kumpel

Foto: Krzysztof Gołuch

Nim na scenie pojawili się
piłkarze, swój program artystyczny przedstawiła grupa
„Bez Nazw y”, przypominając m.in. przeboje Republiki i
Wandy Kwietniewskiej.
W roli gościa specjalnego
wystąpił 91-krotny reprezentant Polski i jednocześnie medalista igrzysk olimpijskich
oraz mistrzostw świata - Wła-

dysław Żmuda. Utytułowany
defensor w czasie swej kariery
występował m.in. w nowojorskim Cosmosie, ale pytany o
najważniejsze sukcesy najpierw
wymienił te osiągnięte w wieku młodzieżowca, a dopiero
później odniósł się do medali
wywalczonych na najbardziej
prestiżowych turniejach piłkarskich.

Foto: Krzysztof Gołuch

„Bez Nazwy”
i Władysław Żmuda

Foto: Krzysztof Gołuch

Impreza rozpoczęła się od
mocnego uderzenia. Dosłownie, bowiem na scenie pojawił
się pięściarz Spartana - Damian
Durkacz. Wraz ze swym szkoleniowcem Ireneuszem Przywarą
zaprezentował publiczności
fragment treningu bokserskiego, tak zwaną „tarczę”.
W imieniu piłkarzy, podziękowania za uświetnienie
imprezy złożył Michał Mikulski, który w zamian za proporczyk Concordii dostał od Ireneusza Przywary miniaturowe
rękawice bokserskie.

Podziękowania dla
Krystyny Wiercioch

Foto: Krzysztof Gołuch

Foto: Krzysztof Gołuch

Foto: Krzysztof Gołuch

Mocne uderzenie

Kierownik drużyny żaków
Mariusz Jagieniak przygotował
wraz z podopiecznymi nie lada

14 godzin później

Impreza w Domu Kultury zakończyła się 14 godzin
przed pierwszym tegorocznym
meczem o punkty. Mając na
uwadze modernizację Stadionu
Miejskiego, Concordia swe mecze w roli gospodarza rozgrywa
na posiadającej certyfikat FIFA
2 STAR, sztucznej murawie
przy ul. Ułanów 8.
W roli gości wystąpiła Polonia Poraj i był to rewanż za
jesienną konfrontację, którą
knurowianie przegrali 1:4. W
ubiegłym sezonie Concordia
również uznawała wyższość
Polonii przegrywając 0:4 i 1:3.
Jak było tym razem?

Niewykorzystany
karny
Foto: Piotr Skorupa

Dokładnie 16 godzin przed pierwszym wiosennym
gwizdkiem sędziego, w Domu Kultury w Szczygłowicach
odbyła się prezentacja piłkarzy Concordii przed IV-ligową
rundą rewanżową

nie wrócą już do gry. Przerwa
w meczu trwała od 2 do 13
minuty, później poszkodowani
w pozycji leżącej czekali na
przyjazd dwóch karetek, którymi zostali przewiezieni do
knurowskiego szpitala.
Po badaniach i zszyciu ran
na głowach zawodnicy zostali
zwolnieni do domów, ale nie
wiadomo kiedy wrócą do treningów.

Dramatyczny
początek

Foto: Piotr Skorupa

Gość z... Cosmosu

niespodziankę. Adresowana
była do Solomona Mawo, sympatycznego Kameruńczyka,
który od kilku sezonów reprezentuje barwy Concordii. Młodzi knurowianie wręczyli starszemu koledze flagę z napisem
„Sali the best friend”, a jeden z
nich wziął mikrofon, podszedł
do Solomona i z uśmiechem na
twarzy powiedział „Dzięki Sali,
że jesteś spoko kumpel”.
Zawodnik rodem z Czarnego Lądu nie krył radości i
wzruszenia przybijając z żakami „piątkę”.

Niek tórz y pi ł ka rze nie
zdążyli jeszcze dotknąć piłki, a
na murawie doszło do groźnie
w yglądającego zdarzenia z
udziałem Mateusza Mikulskiego i Michała Szczurka.
Defensorzy Concordii w walce o górną piłkę zderzyli się
głowami i po tym, jak upadli
na murawę wiadomo było, że

Po dramatycznym początku, mecz ułożył się po myśli
knurowian, chociaż zdarzały
się chwile zwątpienia w końcowy sukces. Jedną z nich był
rzut karny podyktowany w 38
minucie. Obrońca gości faulował Solomona Mawo i Kameruńczyk, jakby zapomniał
o starym piłkarskim porzekadle, które mówi, że poszkodowany nie powinien strzelać
„11”. Napastnik Concordii
wzią ł f utbolówkę, strzelił,
ale zamiast wybuchu radości
złapał się za głowę, bowiem
zwycięsko z tego pojedynku
wyszedł bramkarz Polonii.
Solomonow i Mawo nie
ud a ło się w pi s a ć na l i s t ę
strzelców, ale zrobił to Łukasz
Czajka wykorzystując przywilej korzyści zastosowany przez
sędziego po faulu na Młynku,
który miał miejsce w środkowej strefie boiska.
Gospodarze objęli prowadzenie w 46 minucie i nie
oddali go do końca meczu.
Piotr Skorupa

Więcej zdjęć z prezentacji
i meczu na naszej stronie
internetowej:
www.przegladlokalny.eu
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IV liga

astin Bartasiewicz potrzebował zaledwie kilku
minut na strzelenie gola w
ligowym debiucie w barwach
Jedności 32 Przyszowice.
- W wyjazdowym meczu z
Gwarkiem Ornontowice Dastin
dostał szansę gry od 78 minuty,
natomiast siedem minut później
ustalił wynik meczu na 1:1.
Wcześniej mieliśmy wiele dogodnych sytuacji bramkowych,
jednak szwankowała skuteczność - poinformował nas trener

Jedności, Wojciech Kempa.
W zespole z Przyszowic
debiutowali też Łukasz Spórna,
który ostatnio bronił barw
Czarnych Pyskowice, a wcześniej przez lata związany był z
Concordią oraz Paweł Gogolok
sprowadzony z Piasta Pawłów.
Warto dodać, że w wyjściowym składzie Jedności znalazł
się Denis Chojnacki, który w
rundzie jesiennej był bramkarzem Concordii.
PiSk

16. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - Polonia Poraj 1:0
1:0 Czajka (46)
Concordia: Kuczera, Mateusz Mikulski (13 Gałach), Bąk, Szczurek
(13 Michał Mikulski), Knot,
1. Gwarek T.G.
39
Mawo (90 Gajek), Buchalik,
2. Radzionków
32
Górka, Szewczyk (76 Stasiow3. Myszków
32
ski), Czajka, Młynek.
4. GKS II K.
29
Raków II Częstochowa - Gór5. Poraj
27
6. Grodziec
27
nik Wesoła 2:1, Górnik Pia7. Sarmacja
27
ski - Ruch Radzionków 0:1,
8. Concordia
24
Przemsza Siewierz - Gwarek
9. Raków II
23
Tarnowskie Góry 0:2, GKS II
10. Slavia
21
Katowice - Zieloni Żarki 1:2,
11. Ząbkowice
19
Sarmacja Będzin - Slavia Ruda
12. Wesoła
17
Śląska 3:2, Unia Ząbkowice 13. Piaski
16
RKS Grodziec (nie odbył się),
14. Przemsza
16
MKS Myszków - Przyszłość
15. Żarki
12
Ciochowice 2:0.
16. Ciochowice
0

16. KOLEJKA, GRUPA II:
Gwarek Ornontowice - Jedność Przyszowice 1:1
1:0 Stebel (41), 1:1 Bartosiewicz (85)
Jedność: Chojnacki, Zabawczuk, Szaruga, Pilc, Wolniewicz,
1. Turza Śląska
Kiełtyka, Rozumek (55 Szołty2. Polonia Ł.G.
sek), Mrozek (90 Gogolok), Ha3. Pszczyna
4. Krupiński
jok, Spórna (78 Bartosiewicz),
5. Tychy II
Nalepa (70 Modrzyński).
6. Radziechowy
Radziechowy Wieprz - Spójnia
7. Drzewiarz
Landek 1:1, Polonia Łaziska
8. Landek
Górne - GTS Bojszowy 0:1, Kru9. Szczakowianka
piński Suszec - Szczakowianka
10. Ornontowice
Jaworzno 3:1, Drzewiarz Ja11. Przyszowice
sienica - Forteca Świerklany
12. Racibórz
0:1, GKS II Tychy - Unia Turza
13. Ruptawa
Śląska 2:1, Granica Ruptawa
14. Bojszowy
- ROW II Rybnik 3:2, Unia Raci15. Świerklany
bórz - Iskra Pszczyna 0:0.
16. ROW II

34
30
29
29
27
23
23
22
21
21
20
20
19
16
15
9

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Dominacja Zbigniewa
Ciszewskiego
To było przedstawienie jednego „szkaciorza” - Zbigniewa
Ciszewskiego, który wygrał
WYNIKI
Z 15 MARCA:

1. Zbigniew Ciszewski
2. Jan Pikus
3. Bernard Musiolik
4. Kazimierz Fąfara
5. Marian Szczepaniak
6. Janusz Kopeć
7. Leonard Spyra
8. Bernard Wróbel
9. Henryk Jaworek
10. Edward Nowak
11. Piotr Arent

- 2.547
- 2.038
- 1.947
- 1.937
- 1.936
- 1.918
- 1.883
- 1.786
- 1.773
- 1.763
- 1.754

ubiegłotygodniowy turniej i
umocnił się na pozycji lidera.
PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Zbigniew Ciszewski
2. Piotr Palica
3. Wojciech Napierała
4. Leonard Spyra
5. Czesław Antończyk
6. Kazimierz Fąfara
7. Jerzy Niewiadomski
8. Tadeusz Kamczyk
9. Dariusz Skowron
10. Stefan Wroblowski

- 14.715
- 13.829
- 13.747
- 12.885
- 12.857
- 12.743
- 12.717
- 12.267
- 12.072
- 11.931

Kolejny turniej odbędzie się 29 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

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

wziął rewanż
P

o dwóch jednobramkowych porażkach z Tritechem drużyna Teamu Stalmet
wreszcie zrewanżowała się
swojemu rywalowi i wygrała
zasłużenie wykorzystując jego
braki kadrowe. „Stalowi” tuż
przed tym spotkaniem definitywnie stracili szansę, by po
raz trzeci z rzędu znaleźć się na
podium ligowych rozgrywek,
jednak nie przeszkodziło im
to pozbawić takich aspiracji
zespół Grzegorza i Krzysztofa
Górków, który po tej porażce
ma już tylko matematyczne
szanse na dogonienie Vibovitu.
Wspomniany dzięwięciokrotny mistrz Knurowa napotkał niespodziewany opór najmłodszej drużyny ligi TKKF-u

Mistral Intermarché. Młodzież
zajmująca przedostatnie miejsce w tabeli nie ustępowała
doświadczonemu rywalowi, a
w ostatniej minucie zmarnowała dwie doskonałe okazje do
zdobycia wyrównującego gola.
Walczące o mistrzostwo
drużyny IPA i DFK zgodnie
wygrały swoje mecze i w pozostających do końca rozgrywek
trzech kolejkach będą toczyć
korespondencyjny pojedynek o
swój pierwszy w historii ligowy
triumf. Rywalami IPA będą
kolejno Bud-Expert, Vibovit i
Team Stalmet, natomiast DFK
zagra jeszcze z Keno Energy,
Tritechem i TKKF-em.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 18. KOLEJKI Z DNIA 14.03.2016
Vibovit - TKKF Mistral Intermarché 5:4 (3:2)
A. Niewiedział 3, K. Kijak, P. Jędrzejczak – P. Grzybek 2,
D. Jóźwik, M. Bogumiło
Team Stalmet - – Tritech 7:3 (1:1)
D. Kraska 3, D. Flis, B. Flis, , R. Adamkowski, G. Krusiński – B.
Lewandowski, D. Wiercioch, K. Górka
żółte kartki: B. Flis (Team Stalmet), K. Idziaszek (Tritech).
Keno Energy Team – IPA Knurów 1:14 (1:7)
Jacek Karmański – T. Dura 4, W. Kempa 3, D. Kozdroń 2, W. Rozumek 2, M. Rozumek, D. Tałajkowski, samobójcza
żółta kartka: Jakub Karmański (Keno Energy Team)
DFK Schlesien Rokita – Bud-Expert Team 7:1 (3:0)
A. Mnochy 5, M. Hutka 2 – M. Adamczyk

Fragment meczu Keno Energy
Team - IPA Knurów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IPA Knurów
DFK Schlesien Rokita
Vibovit
Tritech
Team Stalmet
Bud-Expert Team
TKKF Mistral Intermarché
Keno Energy Team

STRZELCY
Ariel Mnochy
Dariusz Flis
Rafał Hajok
Grzegorz Górka
Tomasz Dura

18
18
18
18
18
18
18
18

44
42
37
29
26
19
7
6

121-49 14
121-40 14
92-52 11
84-77 9
91-64 8
59-105 6
56-115 2
54-165 2

2
0
4
2
2
1
1
0

DFK Schlesien Rokita
Team Stalmet
DFK Schlesien Rokita
Tritech
IPA Knurów

2
4
3
7
8
11
15
16
56
31
30
27
26

PROGRAM 19. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 4 KWIETNIA):
Team Stalmet – Vibovit (18.00), Keno Energy Team – DFK Schlesien Rokita (18.45), TKKF Mistral Intermarché – Tritech (19.30),
Bud-Expert team – IPA Knurów (20.15).

Klasa okręgowa

Rozpoczął
Łukasz
Żyrkowski

P

o bramce Łukasza Żyrkowskiego drużyna Wilków Wilcza rozpoczęła rundę
rewanżową od zwycięstwa w
meczu z Zameczkiem Czernica.
16. KOLEJKA - GRUPA II:
Gwiazda Skrzyszów - Naprzód Syr ynia 2:1, Tempo
Paniówki - Jastrząb Bielszowice 0:0, Naprzód Czyżowice - Polonia Marklowice 2:2,
Rymer Rybnik - Wawel Wirek
3:2, Gwarek Zabrze - Urania
Ruda Śląska 0:0, KS 27 Gołkowice - Naprzód Zawada 2:1,
Górnik Pszów - Orzeł Mokre
1:1, Polonia Łaziska Rybnickie
- Przyszłość Rogów 2:0.

Pierwszą bramkę w tym roku dla Wilków strzelił
Łukasz Żyrkowski (w zielonym stroju)

Foto: Piotr Skorupa

D

Foto: Waldemar Jachimowski

Bramka w debiucie Stalmet

Od zwycięstwa zaczął również ŁTS Łabędy, zatem w grupie III trwa pasjonujący wyścig
o premię sezonu.
PiSk

1. Mokre
2. Skrzyszów
3. Marklowice
4. Rogów
5. Czyżowice
6. Rymer
7. Gołkowice
8. Polonia Ł.R.
9. Wawel
10. Paniówki
11. Syrynia
12. Urania
13. Pszów
14. Zawada
15. Gwarek
16. Jastrząb

36
35
29
29
28
28
24
24
21
21
20
20
16
13
9
4

16. KOLEJKA - GRUPA III:
LKS 1908 Nędza - Dąb Gaszowice 1:1, Zuch Orzepowice
- Rafako Racibórz 0:1, ŁTS
Łabędy - KS 94 Rachowice
3:0, Naprzód Rydułtowy - Silesia Lubomia 1:2, Wilki Wilcza - Zameczek Czernica 1:0,
Czarni Pyskowice - Jedność
Jejkowice 0:1, LKS Krzyżanowice - Zryw Radonia 7:1,
Fortuna Gliwice - Naprzód
Borucin 2:3.

1. Łabędy
2. Wilcza
3. Gaszowice
4. Borucin
5. Lubomia
6. Nędza
7. Pyskowice
8. Rafako
9. Rachowice
10. Jejkowice
11. Krzyżanowice
12. Rydułtowy
13. Czernica
14. Orzepowice
15. Radonia
16. Fortuna

38
38
35
29
29
28
25
24
22
21
20
16
15
15
5
3
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ROZMAITOŚCI
Z kart historii. 1921 rok:
wybuchy w fabryce prochu zabiły 24 osoby

Eksplozja
wstrząsnęła
żywymi

Zdjęcie ukazuje ogrom zniszczeń po eksplozji w lipcu 1921 roku

Foto: arch. Jana Furgoła

www.przegladlokalny.eu

tle historii Ziemi Gliwickiej”, Katowice
1937) pisał: „...nastąpiła w fabryce materiałów wybuchowych saletrzano-amonowych eksplozja, którą zaliczyć należy do największych, jakie zdarzyły się
tego czasu na
świecie. Wskutek wybuchu
utraciło życie
19 robotników
i urzędników,
między innymi kierownik
ruchu i werkmistrz. Poza
tym, wielu
robotników i
robotnic zostało ciężko poranionych. Część
budynków fabryki „Lignozytu” została
kompletnie
zniszczona,
pozostałe budynki były silnie uszkodzone”.
Kleine Knurower Nachrichten
zamieścił nazwiska osób (zachowując
pisownię niemieckojęzyczną). Byli to:
Ludwik Baluch, Izydor Biskup (lat 22),
Ignacy Bonk (lat 35), Agnieszka Czuga
(lat 21), Franciszek Grzelak (lat 23),
Franciszek Henel (lat 40), Franciszek
Jendryka (lat 55), Jan Kapol (lat 32),
Franciszek Kowalski, Paweł Malcherek (lat 65), Hugo Noszka, Rafał
Piontek (lat 22), Ludwik Podleśny, dr
Foto: Maria Grzelewska

Praca w fabryce prochu nie była
ani łatwa, ani bezpieczna. Aż nadto
wyraziście świadczą o tym eksplozje
i pożary w zakładzie w latach 1895,
1903, 1908, 1913, 1916 i 1918. Jednak
w pamięci
kr y wałdzian
szczególnie
mocno zapadł
rok 1921.
W niemieckojęzyczny m t ygodniku Kleine Knurower
Nachrichten
z 30 lipca
1921 rok u
(nr 20) cz ytamy (w tłum a c z en iu):
„We w t o r e k
około godziny 11 p r z e d
południem
nastąpiła silna eksplozja.
Słup dymu ,
unoszący się
na wysokość około 100 metrów, dał
znać, że w sąsiednim Krywałdzie
stało się straszne nieszczęście. Nie
przypuszczano, że okaże się ono
aż tak wielkie i tak rozległe. Straty
materialne wyniosły wiele milionów
marek. Eksplozja pociągnęła za sobą
19 ofiar śmiertelnych. Wiele osób było
również rannych”.
Ks. Alojzy Koziełek w swojej monografii („Knurów i Krywałd. Kronika na

Foto: Jan Furgoł

W 2016 roku minie 95 lat od tragicznych
eksplozji w krywałdzkiej fabryce prochu.
W następstwie wybuchów – w lipcu
i grudniu 1921 roku - zginęło w sumie
24 pracowników. W Niedzielę Palmową
zostały poświęcone tablice upamiętniające
wydarzenia sprzed prawie stulecia

Krywałd, 20 marca 2016 roku: poświęcenie tablic
upamiętniających ofiary tragedii w 1921 roku

Jerzy Ponndorf, Jan Schmidt (lat 42),
Józef Skarodek, Katarzyna Śmieja (lat
21), Wiktor Szendzielorz (lat 20), Józef
Zaik (lat 22).
Po eksplozji ciała pracowników
fabryki prochu złożono w ówczesnej
cechowni. W piątek, 29 lipca, 1921
roku w tej cechowni odbyły się ceremonie żałobne, którym przewodził ks.
Jan Gladisch.
Zachowane do dzisiaj zdjęcia pokazują ogrom zniszczeń. Ruiny budynków,
wywrócone wagony, plątanina metalowych prętów. Szokujący widok...
Pięć miesięcy później, 13 grudnia
1921 roku, tragedia się powtórzyła. W
mniejszym wymiarze, jednak bolesna

jak i lipcowa. W wyniku eksplozji dwóch
bębnów mieszalniczych śmierć poniosło
kolejnych pięciu pracowników: Sylwester Faber, Juliusz Kroczek, Józef Rozin,
JanCupok i Franciszek Bawoł.
Tragicznie zmarli w obydwu katastrofach zostali pochowani na okolicznych cmentarzach. Spoczywają
w Knurowie, Pilchowicach, Wilczy i
Wielopolu.
Miejscowa społeczność nie zapomniała o ofiarach. Wspomina się ich
w maju przy okazji Dnia Chemika i
w październiku, podczas rocznic poświęcenia krywałdzkiej świątyni.
Warto podkreślić, że kościół sam
w sobie w symboliczny sposób na-

wiązuje do tamtych wydarzeń. To
przecież budynek, w którym mieściła
się wspomniana wcześniej cechownia.
Śmierć pracowników fabryki stała się
duchowym fundamentem, na którym
potomni zbudowali wspólnotę jak
najbardziej realnego kościoła...
W Niedzielę Palmową zostały
poświęcone tablice upamiętniające
wydarzenia sprzed prawie stulecia.
Zastąpiły pamiątkowy obelisk, który
przez ćwierć wieku był formą hołdu
złożonego przez żywych tym, których
życie zostało brutalnie i nieodwołanie
przerwane...
Maria Grzelewska

z archiwum Przeglądu
W naszych przepastnych i zakurzonych archiwach znaleźliśmy
zdjęcia sprzed lat. W kadrach fotograf zatrzymał sceny z misterium Męki Pańskiej, moment tworzenia pisanek i święcenia palm.
Fotografie uświadamiają nam, że choć świat pędzi i tak wiele się
zmienia z każdym rokiem, wciąż tak samo jak przed laty świętujemy
Wielkanoc. Niezmienne są zwyczaje i tradycje.
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Autor: „Zele” Marek Zbigniew Lewczuk

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

kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się wydania PL (decyduje data
stempla pocztowego).
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówk i z nr. 10/2016 brzmiało:

Sponsorzy krzyżówki

PŁYWALNIA

Przegląd Lokalny Nr 12 (1201) 24 marca 2016 roku

„Wścibski”. Podwójny bilet do kina
otrzymuje Eugeniusz Chołuj. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.

/-/

Nagrody w krzyżówce świątecznej:
2 dwuosobowe zaproszenia na Charytatywny
Koncert Gwiazd (9 kwietnia);
4 karnety na 10 wejść (każdy) na basen
na Pływalni Wodnik w Paniówkach;
4 karnety na 8 wejść (każdy) na zajęcia
ﬁtness/siłownię w Klubie Fitness NJN;
5 trzywejściowych dwuosobowych karnetów
na seanse ﬁlmowe w Kinie Scenie Kulturze;
3 dwuosobowe zaproszenia na seans
ﬁlmowy w Kinie Scenie Kulturze
19
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kościele mieli okazję wysłuchać
pasji Hoppe’go, wyśpiewanej
przez prawie 70 chórzystów.
W p a r t i a c h s o l ow y c h
w ystąpi li: Sz y mon Musioł
(Chr ystus), Stefan Sk rzy pczyk (Ewangelista), Michał
Paśd zior (Pi łat), Zyg mu nt
Szołtysek (Piotr), Józef Długaj (Sługa) i Weronika Czech
(Służebnica).
Po ra z pier wsz y od lat
wśród aktorów nie było Aleksandra Wilczka, solisty Chóru
Mieszanego Słowik, przez lata
związanego z Operetką Śląską
w Gliwicach. Pan Aleksander,
dla przyjaciół Oleś, zmarł w
styczniu, przeżywszy 89 lat.
- Mawia się, że „nie ma ludzi niezastąpionych”, ale nam
bardzo brakuje tego wybitnego
artysty, a zarazem wspaniałego kolegi – mów i Stefa n
Skrzypczyk, chórzysta Słowika. – Ta dzisiejsza uroczystość
to również swoisty hołd jemu
złożony – wszak odszedł do
świata zmarłych z nadzieją na
Zmartwychwstanie...
W finale uroczystości połączone chóry zaśpiewały pieśni

Chórzyści dali piękne i wzruszające przedstawienie

Chudów

Pasja wzrusza do łez
- Opis męki Pana Jezusa znam na pamięć,
ale za każdym razem mocno ją przeżywam
i wzruszam się do łez – wyznała jedna
z parafianek słuchających „Pasji
wg św. Jana” w niedzielne popołudnie
w chudowskiej świątyni pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów
stwa Jana Sebastiana Bacha
należy do najsłynniejszych
dzieł genialnego kompozytora.
Jej premiera odbyła się w 1724
roku w Wielki Piątek. Przed
kolejnym wykonaniem w 1727
roku Bach opracował ją na
nowo. I to ta, nowsza, wersja
przedstawiana jest do dzisiaj.
Składa się składa się z 68 numerów podzielonych na dwie

Piękno cieszyło oczy

Piękne kroszonki i świąteczne ozdoby, smakołyki
domowej kuchni, warsztaty rękodzielnicze,
występy muzyczne i loteria fantowa
– to nie jedyne atrakcje niedzielnego
jarmarku świątecznego w Pilchowicach
ościnne wnętrza pilchowickiego Zespołu Szkół
od poranku po wieczór tętniły
życiem. Liczne stoiska wypełniły wielkanocne ozdoby, wyroby
rękodzielnicze i świąteczne
smakołyki. Prawdziwy raj dla
oczu i podniebienia.
Scenę opanowały dzieci i
młodzież. Szczery podziw gości
budziły „Obrazy igłą malowane”,
czyli wystawa rękodzieła Ewy
Pachowicz. Sporym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty tworzenia ozdób, nie tylko
świątecznych. Nie brakowało
chętnych do zakupu książek. Ani
przez chwilę pustką nie świecił
kącik kawowy – ukontentowani
byli zarówno smakosze kawy, jak
20

i doceniający walory pysznych
śląskich wypieków.
Gromk ie brawa zebra li
uczestnicy i laureaci dorocznego konkursu na najpiękniejszą
kroszonkę. Była okazja zobaczyć i podziwiać przepiękne
okazy.
- Niektóre z nich to wręcz
prawdziwe dzieła sztuki – podkreślali oglądający.
Ja rma rk był wspólny m
dziełem Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom,
Gminnego Ośrodka Kultury
oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej
w Pilchowicach. Honorowym
patronem imprezy był wójt
Maciej Gogulla.
/bw/

Tekst i zdjęcia:
Bogusław Wilk

części. Wykonywana w całości
trwa dwie godziny.
W wielu śląskich parafiach
od lat popularność zyskała „Pasja wg św. Jana”, powstała dwa
wieki później od Bachowskiej.
Dzieło organisty Karola Hoppe
(1883-1946) , całe dorosłe życie
związanego z Bogucicami,
śpiewane jest do dzisiaj.
Zebrani w chudowskim

Pilchowice. Jarmark wielkanocny

G

„Przy Twym krzyżu” i „To Ty
nasz Pan”.
- To było piękne i wzruszające przedstawienie – nie miał
wątpliwości Joachim Bargiel wójt gminy Gierałtowice. – Jestem pod wrażeniem twórczej
pasji chórzystów, ich talentu
i zaangażowania. Cieszę się,
że w naszej gminie śpiewacze
tradycje są tak pieczołowicie
podtrzymywane...

Zebrani w świątyni docenili
umiejętności śpiewaków

Laureaci konkursu
„Kroszonka 2016”

Informacja własna wydawcy

Dzieci szkolne: 1. Emilia
Szymkowska, 2. Julia Werwińska, 3. Kacper Kania;
w yróżnienia: Julia Ząbek
i Michał Robok.
Młodzież: 1. Katarzyna Sapik,
2. Hanna Kaszek, 3. Kacper
Hadasz; Dorośli: 1. Łukasz
Gwóźdź, 2. Angelika Miera, 3.
Gabriela Sapik. Prace zbiorowe: 1. Grupa „Muchomorki”
- Przedszkole w Wilczy, 2.
Grupa z Przedszkola w Pilchowicach, 3. Grupa z Przedszkola w Nieborowicach.

Na straganach roiło się od kolorowych
ozdób świątecznych

Foto: Bogusław Wilk

W

ystąpili śpiewacy
chórów Bel Canto z
Chudowa, Skowronek z Gierałtowic, Cecylia z Paniówek i Słowik z Przyszowic.
Osnową pasji jest męka i
śmierć Jezusa Chrystusa. Do
arcydzieł zaliczane są „Pasja
wg św. Jana” i „Pasja wg św.
Mateusza”.
„Pasja wg św. Jana” autor-

Po raz pierwszy od lat
wśród aktorów zabrakło
Aleksandra Wilczka
(zdjęcie z 2014 roku)
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