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KNURÓW, WILCZA. MARATOŃCZYCY UDALI SIĘ DO WATYKANU

Przyklękną, gdy dobiegną

foto-migawka

Wśród milionów uczestników uroczystości kanonizacyjnych w Watykanie
będą knurowianie. Niektórzy z nich udali się do Stolicy Piotrowej na
własnych nogach

/bw/

- Chcemy poświęcić Ojcu Świętemu osobisty trud – mówili
przed startem maratończycy żegnającym ich kapłanom
i zebranym przy świątyni mieszkańcom

Gliwickiego Krzysztof Stolarek,
wójt gminy Pilchowice Joanna Kołoczek-Wybierek. Oczywiście także
najbliżsi, przyjaciele i znajomi maratończyków.
Start poprzedziły długie przygotowania.
- Aby być w dobrej formie, potrzeba przebiec od 50 do 100 km tygodniowo – przyznał Ryszard Zastawny.
Biegacze mają do pokonania około 1500 km. Przez pierwsze kilometry towarzyszyli im zaprzyjaźnieni
biegacze z Knurowa i okolic. Trasa
prowadzi m.in. przez Bratysławę,
Wiedeń i Padwę. Na miejsce chcą

dotrzeć w sobotę. Nazajutrz wezmą
udział w uroczystościach kanonizacyjnych.
Na tym maraton nie zakończy
się. Biegacze zamierzają bowiem
odwiedzić jeszcze polski cmentarz
wojskowy na Monte Cassino. Na
wzgórze o wysokości 519 m n.p.m.
dostaną się – a jakże by inaczej – na
własnych nogach...
Tekst &Foto: Bogusław Wilk

- Jesteśmy już 50 km przed włoską
granicą – powiadomił PL Czesław
Nowak w środę w południe. – Jeszcze dzisiaj będziemy w Italii.

Nad Biegiem Maratońskim honorowy patronat sprawują: metropolita
katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, prezydent Knurowa Adam Rams, wicestarosta powiatu gliwickiego Waldemar Dombek i wójt gminy Pilchowice
Joanna Kołoczek-Wybierek.
Głównym sponsorem jest firma Atex.

NASTĘPNE WYDANIE
KNURÓW. VII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU...

Zdasz PIT w urzędzie
Do końca kwietnia w knurowskim Urzędzie
Miasta dyżurują pracownicy II Urzędu
Skarbowego w Gliwicach. To okazja, by
złożyć zeznanie podatkowe za 2013 rok
Akcja odby wa się co rok od
p onad dek ady. Cie sz y się n iezmienny m powodzeniem. K nurowianie chwa lą sobie zarówno
możliwość złożenia formu larzy
podat kow ych na miejscu, ja k i
bezpośredni kontakt z urzędni-

kami skarbówki.
Wydzielone stanowisko czynne
będzie w czwartek, poniedziałek,
wtorek i środę w godz. 8-14.30, natomiast w piątek w godz.8-13.
/bw/

UKAŻE SIĘ W ŚRODĘ,
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Przewodniczącemu Rady Gminy Pilchowice
ANDRZEJOWI OGÓRKOWI
z powodu śmierci

30 KWIETNIA.
OGŁOSZENIA DROBNE

Do 31 maja można zgłaszać kandydatury
policjantów, którzy w szczególny sposób działają
na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej
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KNURÓW. TO JUŻ OSTATNIE DNI NA ROZLICZENIE SIĘ Z FISKUSEM

nekrologi

PRZEGLĄDU LOKALNEGO

Policjant,
który mi pomógł
- Istotą tego przedsięwzięcia jest
wyróżnienie funkcjonariuszy, którzy –
w ocenie społecznej – charakteryzują
się wyjątkowym profesjonalizmem
w zakresie indywidualnej pomocy
osobom pokrzywdzonym przemocą
w rodzinie – informuje podinspektor
Maciej Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie.
Kandydatów zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji). Procedura
odbywa się z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych dostępnych na
stronie internetowej www.policjant.
niebieskalinia.pl (tam też dostępne są
szczegółowe informacje), wysyłanych
do organizatora - Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec czerwca. Laureaci
otrzymają nagrody w lipcu podczas

Foto: Arch. SP Gierałtowice

Z pewnością zalicza się do nich
siódemka zawodników Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie. To
Czesław Nowak, Zbigniew Kopszak,
Krzysztof Kordyczyn, Leszek Kałuża,
Łukasz Nowak, Wacław Waligura i
Ryszard Zastawny.
W stronę Rzymu wyruszyli w
poniedziałek sprzed kościółka św.
Mikołaja w Wilczy, tuż po porannym
nabożeństwie.
- Fajnie jest wsiąść w samolot albo
do autokaru. Ale my chcemy poświęcić dla Ojca Świętego nasz osobisty
wysiłek – powiedział tuż przed startem Czesław Nowak, prezes AKB,
pomysłodawca i organizator tego
niezwyczajnego maratonu.
- Chcemy podziękować za zdrowie, pomodlić się za najbliższych i
wszystkich, którzy nas wspierają –
dodał Ryszard Zastawny.
- Polecaliśmy uwadze maratończyków zwłaszcza chorych i cierpiących – mówi ks. Bogdan Reder,
koncelebrujący wraz z ks. Ernestem
Grajcke, poniedziałkowe nabożeństwo. – Będziemy ich wspierać w
codziennych modlitwach.
Zarówno msza, jak i początek
niezwykłego maratonu, miały odświętną oprawę.
Biegaczy żegnało kilkaset osób,
zarówno z Wilczy, jak i ościennych
miejscowości. Byli wśród nich samorządowcy – wicestarosta Powiatu
Gliwickiego Waldemar Dombek,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ma dopiero sześć lat, a już „dor
obiła
się” pierwszej wystawy swoich
prac.
To Zosia Górska, uczennic a
I klasy
w szkole podstawowej w Gier
ałtowica ch. – Dzie wczynka wyk
azuj e
niesamowitą wrażliwość plas
tyczną
– podk reśla Graż yna Lubs
zczy k,
wychowawczyni Zosi, która
pomogła jej stworzyć ekspozyc ję.
- Żywa
koloryst yka, pewna kreska, dbał
ość
o deta le i star anno ść wyk
onan ia
to cechy charakteryst yczne
dzie ła
małej artystki.

PRZYJMUJEMY DO PONIE-

MATKI

DZIAŁKU, 28 KWIETNIA,
DO GODZ. 10.
Redakcja

składają
Wójt Gminy Pilchowice Joanna Kołoczek-Wybierek
z Pracownikami Urzędu
i Radni Gminy Pilchowice

KNURÓW

Głosuj na
Hakowicza
Grupa „Limfa” z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2, biorąca udział
w ogólnopolskim programie „Mam
haka na raka”, zachęca do udziału w
głosowaniu na Honorowego Hakowicza. Wśród kandydatów jest dr n.
med. Stefan Szulc, ordynator Oddziału Onkologii w Szpitalu Miejskim w
obchodów Dnia Policji.
Przedsięwzięcie odbywa się pod Knurowie. Głosy można oddawać do
patronatem Komendanta Głównego 30 kwietnia na stronie www.mamhakanaraka.pl.
Policji.
/bw/

Serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych
ś.p.

KATARZYNY SAŁYGI
składają
Rodzice i Siostra

jb
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Cios w nos
KNURÓW

śladem naszych publikacji
ZAMACH NA ŚWIĘTOŚĆ

Nie daj się
naciągnąć

Górniczy emeryci zwarli szeregi i walczą
o odzyskanie tony węgla, o którą uszczuplono
należny im deputat. Na ich zmaganiach
nieuczciwy biznes usiłują robić też...
naciągacze

− Gdyby nie śmiertelny wypadek w Gliwicach, byłyby
to najspokojniejsze święta od lat − przyznaje Policja.
W Knurowie świąteczny nastrój słabo udzielił się nastolatkom.
Doszło do dwóch przypadków pobić z ich udziałem
17 kwietnia o godz. 23.20 Policja zatrzymała dwóch krewkich
18-latków, którzy pobili na ulicy
Wilsona trzech mężczyzn: 31-, 34
- i 43-latka. Zarówno sprawcy jak
i ofiary to mieszkańcy Knurowa.
Nastolatków udało się złapać dzięki
interwencji świadka zdarzenia, który zadzwonił na Policję.
− Kiedy stróże prawa przejechali
na miejsce, sprawcy zaczęli ucie-

kać − relacjonuje Marek Słomski,
rzecznik Miejskiej Komendy Policji
w Gliwicach. − Jeden z nich, widząc,
że policjant go dogania, uderzył
funkcjonariusza w twarz.
18-latkowie trafili do policyjnej
izby zatrzymań. Grozi im utrata
wolności na 5 lat.
− Sprawca, który naruszył nietykalność cielesną policjanta zapłaci
także 1000 zł − mówi Marek Słomski.

Dwa dni później Policja ponownie otrzymała zgłoszenie o pobiciu.
Tym razem sprawczyniami były dwie
nastolatki z Gliwic. 16- i 17-latka
napadły na 14-letnią knurowiankę.
Dziewczynka wymagała pomocy
lekarskiej. Do zdarzenia doszło
około godz. 16 na ulicy Ułanów.
Postępowanie prowadzi Wydział d/s
Nieletnich.
jb

GÓRNICTWO

Przestój w kopalniach

Trudności ze sprzedażą węgla energetycznego zaważyły na
decyzji Zarządu Kompanii Węglowej o przestoju ekonomicznym.
Przerwa w pracy w potrwa od 28 kwietnia do 5 maja
W dziewięciu kopalniach należących do Kompanii Węglowej nastąpi całkowite wstrzymanie procesu
produkcyjnego. W sześciu będzie
prowadzone wydobycie węgla, na
który jest zbyt.
W nieco lepszej sy tuacji jest
kopalnia Knurów-Szczygłowice.
W tym przypadku zdecydowano
jedynie o częściowym ograniczeniu
wydobycia (w okresie: 28.04-5.05). W

czasie przestoju część pracowników
może być zwolniona z obowiązku
świadczenia pracy. Wynagrodzenie
w okresie przestoju miałoby wynosić
55-60 proc. dotychczasowej pensji.
Na korzyść knurowskiego zakładu przemawia też przesądzony już
jego „transfer” do Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Rozpoczęły się przygotowania do włączenia kopalni Knurów-Szczygłowice w struktury JSW SA.

Ju ż p onad 12 0 0 emer y tów
zgłosiło chęć przyłączenia się do
prawnej batalii o przy wrócenie
deputatu w uświęconym tradycją
wymiarze. Działania w ich imieniu
podjął się mecenas Michał Zapart
z kancelarii radców prawnych (ul.
1 Maja 24 w Knurowie). Aby mógł
to uczynić, emeryci udzielają mu
pełnomocnictwa.
- Zainteresowani mogą podpisać
i złożyć wniosek pełnomocnictwa
bezpośrednio w kancelarii – mówi
Franciszek Szafarz, jeden z inicjatorów emeryckiej kampanii. – Jednostkowy, wynikający z przepisów
prawa, koszt udzielenia takiego
pełnomocnictwa wynosi 10 zł.
Wydane pieniądze potwierdzane są rachunkiem, który każdy
z udzielających pełnomocnictwa
dostaje do ręki.
Ty mcz asem do i nicjatorów
przedsięwzięcia napływają sygnały,
że w mieście pojawili się naciągacze. To osoby, które chodzą po
domach i mieszkaniach, po czym

powołują się na organizatorów
akcji i zachęcają do wyłożenia 10
zł w celu załatwienia formalności
związanych z udzieleniem pełnomocnictwa.
- To oszu ści – nie ma wątpliwości Szafarz. – Nikt z grupy
inicjatywnej naszej akcji, ani też
nikt z kancelarii prawnej, nie dał
żadnego upoważnienia jakimkolwiek osobom do załatwiania naszej
sprawy w taki sposób.
Nasz rozmówca apeluje, by nie
dać się zmanipulować: – Ktoś pokątnie usiłuje sobie „dorobić”. Tymczasem nasza akcja jest całkowicie
legalna i przejrzysta. Na udzielone
prawnikowi pełnomocnictwa zawsze
są dowody w postaci rachunków.
W razie wątpliwości można
skontaktować się z kancelarią radców prawnych lub uzyskać informacje w siedzibie Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
przy ul. Szpitalnej 8 – w godzinach
jego działania.
Bogusław Wilk

reklama

Sytuacja w kopalniach KW SA jest
dynamiczna. W każdej chwili spodziewane są kolejne komunikaty. W
chwili przygotowywania tej informacji
w zakładach miały być prowadzone
masówki informacyjne. Nie zgadzający
się z decyzją kierownictwa związkowcy
żądają wycofania się zarządu z planów
przestojowych. Nie wykluczają bardziej radykalnych działań.
jb, bw

informacja
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KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Ogrody z laurem,
ciepło z... chłodni

Laur Knurowa 2014
Maria Grzelewska

Foto: Paweł Gradek

DOTACJE NA POMPY,
DOTACJE NA ŚWIATŁA

Rada zgodziła się na zaciągnięcie
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach pożyczki w wysokości
1,118 mln zł. Pieniądze zostaną
przeznaczone na wymianę stolarki
okiennej i instalacji c.o. w Miejskim
Gimnazjum nr 3 (II etap). Zobowiązanie zostanie pokryte z dochodów
miasta w latach 2015-2019.
Radni zdecydowali też o zaciągnięciu 418 tys. zł pożyczki w
WFOŚiGW na zastosowanie pomp
ciepła dla potrzeb budynku MOSiR-u
w Szczygłowicach (odbywałoby się to
poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej

kopalni). Oprócz pożyczki ośrodek
ma też możliwość otrzymania dotacji
na ten sam cel w wysokości 480 tys.
zł z WFOŚiGW.
Maksymalnie 175 tys. zł wyniesie
dotacja z budżetu miasta na rzecz
Powiatu Gliwickiego. To pieniądze
na budowę sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wilsona.
Rada zdecydowała się współfinansować inwestycję. Pomoc wyniesie 50
proc. kosztów budowy, ale nie więcej
niż 175 tys. zł.
78 tys. zł dochodu wypracowali
dyrektorzy placówek oświatowych
w Knurowie od listopada 2013 r.
do końca marca 2014 r. Za zgodą radnych pieniądze te zostaną
przeznaczone m.in. na: * zakup
niezbędnego wyposażenia i pomocy
dydaktycznych, * wykonanie bieżących remontów w celu poprawy
bezpieczeństwa i funkcjonalności
budynków szkół i przedszkoli, *
zabezpieczenie funduszy na planowane remonty i konserwacje w
czasie wakacji.
20 tys. zł – taka kwota trafi do
Powiatu Gliwickiego jako dotacja
na pokrycie wydatków związanych
z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu „Zaplecze
aktywnej turystyki rowerowej dla
mieszkańców zachodniej części Subregionu Zachodniego”. Knurów wraz
z pozostałymi gminami powiatu jest
beneficjentem tego projektu. Koszt
utrzymania tras rowerowych w 2014
r. wyniesie 180 tys. zł. Na miasto
przypada 1/9 tej kwoty.
Do tegorocznego budżetu miasta wprowadzono nowe zadanie
inwestycyjne. To budowa lokalnego
centrum przesiadkowego w rejonie
przystanku Foch. Opracowano już
projekt zmiany organizacji ruchu
w tym rejonie. Teraz potrzebne

jest pozwolenie na budowę. Rada
zabezpieczyła w budżecie 17 tys. zł
na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do
uzyskania tego pozwolenia i ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia
wykonawcy robót.
RM ustaliła, że usługi w zakresie
nauczania, wychowania i opieki,
świadczone przez przedszkola i
oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto, są
realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie (od poniedziałku
do piątku przez pięć dni w tygodniu). Za każdą rozpoczętą godzinę
sprawowania opieki nad dzieckiem
poza wspomnianym czasem opłata
wyniesie 1 zł.

DZIURAWE „NOWALIJKI”

W interpelacjach radni zgłosili
prawie 30 spraw i problemów. Mowa
była m.in. o: * potrzebie jak najszybszego załatania dziur w jezdniach,
* konieczności naprawienia ścieżek
rowerowych i chodników (garby,
nierówności, ubytki w kostce), * powtarzającym się zabrudzeniu jezdni
ul. Lignozy, * złym stanie nawierzchni
ulic (m.in. Kopernika, Mickiewicza,
Sienkiewicza), * skargach mieszkańców na hałas dobiegający ze strony autostrady A1, * dalszych losach postępowania proceduralnego dotyczącego
zamiaru budowy zakładu produkcji
sadzy technicznej i olejów w procesie
pyrolizy niskotemperaturowej.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości)
i w internecie - na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej (www.knurow.
bip.info.pl).
/b/

KNURÓW, GLIWICE. CHORZY NA STWARDNIENIE ROZSIANE TWORZĄ CENTRUM REHABILITACJI

Liczą na siebie
W Polsce na stwardnienie rozsiane choruje
około 60 tys. osób. Leczenie jest bardzo
drogie, a państwo ich w tym względzie
nie hołubi. – Umiesz liczyć, licz na siebie
– mawiają chorzy, starając się brać los
w swoje ręce
Gdyby skalę kraju odnieść do
Knurowa, liczba cierpiących na tę
niebezpieczną chorobę może sięgać
60 mieszkańców miasta. Biorąc
pod uwagę rodzinę i bliskich, krąg
osób, któr ych dot yka choroba,
rozszerza się do kilkuset.
Z myślą o nich, przed ośmiu
laty w Gliwicach powstało stowarzyszenie SezaM. Zrzesza ono oso4

by chore na stwardnienie rozsiane
(SM), ich rodziny i przyjaciół. Liczy
ponad 500 członków. Przeszło 30 z
nich to knurowianie.
- Naszą misją jest poprawa jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane, zapewnienie im jak
najlepszego dostępu do leczenia i
rehabilitacji – mówi Damian Miara,
działacz SezaM-u.

Rodzinny Ogród Działkowy
im. ks. Dzierżona
Foto: Paweł Gradek

Laur Knurowa AD 2014 trafi do Marii Grzelewskiej
i Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ks. Dzierżona
– zdecydowała Rada Miasta podczas środowej sesji
Laur Knurowa to najważniejsze
miejskie wyróżnienie, przyznawane
od 1995 r. Można je otrzymać za wybitne działania rozsławiające miasto
lub wpły wające na podniesienie
poziomu życia mieszkańców. Jest
przyznawane w dwóch kategoriach:
osób fizycznych i instytucji.
W tym roku wśród osób fizycznych rozważane były dwie kandydatury. Marię Grzelewską, emerytowaną nauczycielkę i niestrudzoną
propagatorkę historii, zgłosiła grupa
mieszkańców, natomiast Gizelę
Kensy-Reginek, znaną knurowską
lekarkę – stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat.
W kategorii instytucji i organizacji również były dwie kandydatury:
Miejskiego Gimnazjum nr 3 i ROD
im. ks. Dzierżona.
Po tajnym głosowaniu okazało
się, że tegoroczne Laury Knurowa
otrzymają Maria Grzelewska i ROD
im. ks. Dzierżona. Nagroda zostanie
wręczona w czerwcu podczas gali
inaugurującej Dni Knurowa.

Przez 35 lat nauczała historii – najpierw w
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2, później
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knurowie. Współpracowała z Centrum Edukacji
Środowiskowej w zakresie prowadzenia zajęć
z historii Knurowa i okolic. Od lat prowadzi
kronikę Parafii św. Antoniego w Krywałdzie.
Czas na emeryturze Maria Grzelewska nadal
poświęca swojej życiowej pasji – historii. To
niestrudzona propagatorka dziejów regionu
zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Jest
autorką licznych publikacji na łamach wielu
periodyków. Od ponad 20 lat współpracuje
z Przeglądem Lokalnym. Jej artykuły ukazywały się też m.in. w Zeszytach Knurowskich,
Nowinach Gliwickich i Dzienniku Zachodnim.
Teksty spod jej pióra przybliżają wiedzę o
wydarzeniach, miejscach i ludziach, o parafiach, organizacjach, nekropoliach, pomnikach.
- Jej wnikliwe docieranie do źródeł ujawnia fakty historyczne, które nie
do końca w przeszłości były upubliczniane – czytamy w uzasadnieniu do
zgłoszenia kandydatury Marii Grzelewskiej. – Jest jednym z nielicznych
pasjonatów, którzy pragną przekazywać swoją wiedzę i badania ogółowi
społeczeństwa naszego miasta.
Niezwykła pracowitość i osiągnięcia zostały dostrzeżone i docenione. Maria
Grzelewska została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną
Odznaką Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego i odznaką
Zasłużony Działacz Kultury.

- Stwardnienie
rozsiane to jeszcze
nie wyrok – przekonuje Damian
Miara. – Dopóki jest
nadzieja, nie wolno
się poddawać

Członkowie stowarzyszenia korzystają z pomocy psychologicznej,
medycznej i materialnej.
- „SezaM” współfinansuje wyjazdy swoich członków na turnusy
rehabilitacyjne i lecznicze, organizuje
spotkania i imprezy integracyjne,
prowadzi działalność oświatową i
informacyjną – wylicza Miara.
Gdy rok temu pisaliśmy o stowarzyszeniu, w jego szeregach było
21 mieszkańców Knurowa. Zarów-

Historia pierwszego ogrodu działkowego w Knurowie sięga 1932 r. Jego założycielem był ks. Dzierżon. Miał służyć poprawie warunków bytowych i dawać
wypoczynek. Początkowo ogród liczył 68 działek. W trudnych czasach kryzysu, wojny i pierwszych lat powojennych uprawa działki zwiększała szanse
przetrwania. Po wojnie idea ogrodów rozwinęła się. Wkrótce liczba działek
wzrosła do 363. Aktywność działkowców przyczyniła się do odnowy części
zdewastowanych terenów i ochrony środowiska przyrodniczego. Ogrody
dawały plony i... wytchnienie od codziennego trudu. Tak jest po dziś dzień.
ROD im. ks. Dzierżona wyróżnia się pozytywnie. Świadczą o tym liczne
osiągnięcia. W 2002 r. ROD wygrał krajowy konkurs na najlepiej prowadzony
i najładniejszy ogród działkowy w Polsce. Potwierdza to tablica pamiątkowa
na Domu Działkowca i puchary przyznane przez Radę Krajową Polskiego
Związku Działkowców w Warszawie i Radę Okręgową PZD w Katowicach. W
2007 r. ROD otrzymał puchar od Krajowej Rady PZD za najlepiej utrzymany
ogród Delegatury Gliwickiej PZD i okręgu Katowice. Jako jedyny w delegaturze posiada sztandar, ufundowany przez działkowców w 2007 r.
ROD im. ks. Dzierżona uczestniczy w przedsięwzięciach i uroczystościach
środowiskowych. Współpracuje z samorządem, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi. Inspiruje działania, których efektem są szkolenia
związane z uprawą obszarów zielonych, co służy poprawie estetyki terenów
miasta. Działa na rzecz rodzin, emerytów, osób niepełnosprawnych. Propaguje zdrowy tryb życia. Zdecydowanie wpływa na polepszenie jakości
życia mieszkańców Knurowa.

/bw/

Opracowano na podstawie wniosków o przyznanie nagrody Laur Knurowa

no im, jak i pozostałym członkom
stowarzyszenia, marzyło się zwiększenie dostępności do bezpłatnych
zabiegów rehabilitacyjnych. Planowali stworzenie Specjalistycznego
Centrum Rehabilitacyjnego dla
chorych na SM i osób z objawami
neurologicznymi.
Dziś można powiedzieć, że ich
starania idą w dobrym kierunku.
Z myślą o centrum wydzierżawili
w Gliwicach budynek. Kończą adaptację części pomieszczeń m.in. na
gabinety rehabilitacyjne, salę wykładową i sanitariaty. To pierwszy etap
ambitnego przedsięwzięcia.
- Do realizacji potrzebne są
ogromne pieniądze, którymi stowarzyszenie nie dysponuje – mówi Damian Miara. – Dlatego apelujemy o
pomoc w urzeczywistnieniu wspaniałej inicjatywy, która będzie pomocna
także mieszkańcom Knurowa.
Jak pomóc? Można to uczynić
przekazując 1 proc. podatku docho-

dowego. Wystarczy wpisać w formularzu PIT nr KRS (0000269884) i
jako cel podać: Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „SezaM”.
To nie jedyny sposób.
- Serdecznie zapraszamy na koncert charytatywny, podczas którego
gwiazdami będą zespół Universe,
formacja taneczna Salake i Karolina
Machu – mówi Miara. – Impreza
odbędzie 11 maja w Domu Kultury
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach (ul.
Kokota 170). Koszt biletu-cegiełki to
25 zł. Początek o godz. 17.
Cały dochód z imprezy zostanie
przeznaczony na realizację centrum
rehabilitacji.
Bogusław Wilk

Masz pytania dotyczące choroby, sposobu jej leczenia, radzenia sobie w gąszczu przepisów i
formalności – skontaktuj się ze
stowarzyszeniem „SezaM” – tel.
531 773 768 (w godz. 10-16). Wiele
przydatnych informacji znajdziesz
też na stronie www.sezamsm.pl.
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Asfalt na początku
Trwa odnowa nawierzchni ul. Wieczorka.
- Pierwszy większy deszcz i zaraz cała
praca pójdzie na marne – wieszczy jeden
z okolicznych mieszkańców
Ul. Wieczorka podczas
wyrównywania nawierzchni

Jednym się nie podobają, innym nie przeszkadzają „pajęczyny” nieprędko znikną z pejzażu polskich miast

KNURÓW. KONTROWERSJE WOKÓŁ BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ PRZY UL. WOLNOŚCI

Można osłupieć
i więcej nic

- Jak byłem bardzo mały, przy ul. Wolności stawiali
drewniane słupy na linię napowietrzną - wspomina
pan Andrzej. - Minęło 60 lat, a Tauron wymienia je na
betonowe. Czy nie szło poprowadzić linii kablowej?
Teraz przez następne 100 lat nasze wnuki będą
zaglądać na pajęczyny
4 lata temu energetycy wymieniali słupy wzdłuż ul. Wolności.
Pracę przerwali tuż przed posesją,
której właścicielem jest pan Andrzej
(nazwisko do wiadomości redakcji).
Knurowianin próbował dociec, dlaczego. Przygotowywał się wtedy do
budowy domu i interesowało go, w
jaki sposób podepnie się do sieci: linią
napowietrzną czy kablową.
- Byłem w urzędzie, w wydziale
geodezji. Powiedzieli mi, że wszedł
nowy plan zagospodarowania miasta,
z którego wynika, że przy ul. Wolności
jest zakaz budowania linii napowietrznej - opowiada pan Andrzej.
Usłyszał też, że Vattenfall (dziś
Tauron) nie wniósł zastrzeżeń do
zapisów planu, dlatego musi budować
linię kablową. Zanim jednak przystąpi do prac, konieczne są pieniądze
i nowy projekt, a to oznacza co najmniej 2-letnie opóźnienie.
- W energetyce usłyszałem, że
tym planem miasto przyblokowało
im inwestycję - dodaje pan Andrzej.
Posiadając tę wiedzę, przygotował się na linię kablową. W ubiegłym
roku przypadkowo spotkał projektantów z Żor, krzątających się przy
ulicy Wolności. Z krótkiej rozmowy
dowiedział się, że pracują nad projektem oświetlenia ulicy i że lampy
będą wisiały na... słupach. Zdziwiło
go, że Tauron wraca do budowy linii
napowietrznej, mimo że wcześniej
zabraniał mu tego zapis planu zagospodarowania przestrzennego.
Próbował dociec powodów tej
nagłej zmiany. W Urzędzie Miasta
czekało na niego kolejne zaskoczenie.
- Okazało się, że nie ma planu,
na jaki w 2010 roku powoływali się
urzędnicy! - knurowianin nie kryje

zdziwienia. - Gdzie zniknął, nie wiem.
Wszyscy mówią, że ostatni plan jest z
2004 roku. A przecież na własne oczy
widziałem dokument, który zaczął
obowiązywać w 2010 roku.
Podejrzewa, że miasto, by zaoszczędzić na stawianiu latarń, zezwoliło
Tauronowi na budowę linii napowietrznej, by móc później podwiesić
oświetlenie na jego betonow ych
słupach.
- To jest absurd! Dzielnica miasta,
która robi się coraz bardziej prestiżowa, skazana jest na pajęczyny. Takie
rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Zamiast iść do przodu, cofamy się - knurowianin nie szczędzi gorzkich słów.
Na dowód przytacza rozmowę,
jaką przeprowadził z pracownikiem
Tauronu. Na jego pytanie o miejsce
zamieszkania, bez wahania odpowiedział: Knurów.
- Ale konkretnie - dociekał pracownik.
- Knurów, ul. Wolności - doprecyzował pan Andrzej.
- To Knurów-wieś czy Knurów-miasto? - mężczyzna nie dawał za
wygraną.
Pan Andrzej osłupiał. Mieszka
w Knurowie od urodzenia i pierwszy
raz ktoś zadał mu takie pytanie.
Pracownik Tauronu, w idząc
minę knurowianina, pospieszył z
wyjaśnieniami.
- Pytam o to, jaka jest linia na tej
ulicy: napowietrzna czy kablowa? Jak
napowietrzna, to mieszka pan na wsi.
Jedynym dokumentem, na który
w rozmowie z panem Andrzejem
mogli w 2010 roku powoływać się
urzędnicy, jest uchwała Rady Miasta
w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego „Rejon Dymka” dla
obszaru w rejonie ul. Wolności.
W jednym z podpunktów dokumentu czytamy: nowo realizowane
linie średniego i niskiego napięcia
dopuszcza się wyłącznie jako kablowe; należy je lokalizować w obrębie
linii rozgraniczających istniejących i
projektowanych dróg.
Sęk w tym, że zapis nie dotyczy
tej części ulicy, gdzie mieszka pan
Andrzej.
Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Ewa Szczypka, tłumaczy, że w rejonie ul. Wolności plan dopuszczał,
z drobnymi wyjątkami, możliwość
prowadzenia linii napowietrznej.
- Przyznaję, że oświetlenie na
osobnych słupach wyglądałoby nieciekawie - uważa pani naczelnik.
- Mielibyśmy wtedy przy ulicy rząd
słupów. Między innymi dlatego zaprojektowaliśmy linię oświetleniową
na słupach Tauronu.
Nieoficjalnie mówi się, że prowadzenie linii kablowej nastręcza
Tauronowi sporych problemów i to
nie tylko finansowych. Ludzie nie
chcą, by energetycy przekopywali
ich posesje. Linia napowietrzna jest
tańsza, a jej budowa nie wymaga aż
tyle zachodu.
Pana Andrzeja zastanawiają
różnice między poszczególnymi rejonami miasta. Zauważył, że na osiedlu
Domki Fińskie odchodzi się od linii
napowietrznej na rzecz kablowej.
Ewa Szczypka tłumaczy to zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które w tym
przypadku zabraniają prowadzenia
linii napowietrznej. Podobnie jest
zresztą na terenie III Kolonii.

W ubiegłym tygodniu z naszą
redakcją skontaktował się jeden z
Czytelników, informując, że rozpoczęła się odnowa nawierzchni ul.
Wieczorka w Szczygłowicach.
- Ściągnięty został stary asfalt,
następnie dziury wypełniono hasiami i na koniec wszystko ubito
– mówi.
Nasz rozmówca obawia się, że
wykonana praca pójdzie na marne.
– To wszystko nie wytrzyma –
dodaje. – Pierwszy większy deszcz i
zaraz wszystko zostanie wypłukane,
a droga będzie wyglądać jeszcze
gorzej niż przed rozpoczęciem robót.
Efekt końcowy pewnie będzie taki,
jak w ubiegłym roku, czyli żaden.
Półśrodki to żadna metoda na rozwiązanie problemu.
O drodze pisaliśmy już przed
rokiem. Mieszkańcy wytykali, że
przez lata traktowana była jak trakt
drugiej kategorii. Ich zdaniem
prace nie przyniosły oczekiwanych
rezultatów.
- Dziury zasypano, ale ich nie
utwardzono. W konsekwencji zrobiły
się jeszcze większe niż były. Jak samochody tutaj jeżdżą, to wszystkie kamienie z tych dziur wpadają nam na
posesję. Zwykła fuszerka – mówili.
W sprawie tegorocznego remontu ul. Wieczorka skontaktowaliśmy się z knurowskim magistra-

tem. Jak poinformowała nas Anna
Lewandowska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska asfalt położony jest tylko na początku
ul. Wieczorka. Tej łączącej się z ul.
Lignozy.
- Reszta to tzw. destrukt asfaltowy – tłumaczy. – Stan drogi nie jest
gorszy niż przed rozpoczęciem prac.
W tej chwili mogę dodać, że dalsza
część odcinków drogi ma dodatkowo
zostać wzmocniona asfaltem.
Więcej szczegółów na temat
remontu zdradza Ryszard Wiercigroch, inspektor GKRiOŚ. – Ul.
Wieczorka jest naprawiana stopniowo od kilku lat – mówi. – Rok po
roku wymieniany jest inny odcinek
drogi. Zazwyczaj tam, gdzie droga
jest najbardziej zniszczona.
- Praca polega na tym, że ściągana jest stara nawierzchnia i nakładana nowa – wyjaśnia Wiercigroch.
– W tym roku ulica jest odnawiana
na dwóch odcinkach: na jednym z
zakrętów i tam, gdzie droga narażona jest na największy spływ wód.
Oprócz tego, że wymieniony zostanie
destrukt, z którego droga jest zbudowana, to w tych dwóch miejscach
zostanie ona wzmocniona asfaltem.
Remont powinien zakończyć się
z końcem kwietnia.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

reklama

Tekst i foto: Paweł Gradek
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Jak zapamiętali profesora Wojtyłę
Jego studenci? - Miał trudny
język filozoficzny, ale mimo to
lubiłem chodzić na jego wykłady
- wspominał śp. ks. Rajmund
Stachura, były proboszcz parafii
pw. świętych Cyryla i Metodego.
Ks. Stefanowi Gruszce przyszły
papież imponował wiedzą i
sposobem jej przekazywania

Pani Wioleta
– Dobrze pamiętam ten dzień,
choć byłam wtedy bardzo młoda.
Pamiętam, że siedziałam przed
telewizorem i czekałam. Bardzo
się wzruszyłam, gdy usłyszałam,
że to nasz rodak został Papieżem.
To była niezwykła i pamiętna
chwila. Już wtedy się czuło, że to
będzie wielki człowiek.

Był wymagającym
nauczycielem

Pani Genowefa

Pani Anna
– Włączyłam telewizor i nagle usłyszałam, że Polak został Papieżem.
Pierwsza reakcja? Niedowierzanie. Nie byliśmy z mężem do końca
pewni, czy to czasem nie jest jakiś
żart. Radość przyszła po chwili.
Wtedy trudno było powstrzymać
łzy. Byliśmy zaszczyceni, że Karol
Wojtyła został wybrany.
Not. JB

– Takie wydarzenia pamięta się przez
całe życie. Gdy wybierali Jana Pawła II
miałam 47 lat, dzieci jeszcze chodziły do
szkoły. Pamiętam jak siedzieliśmy przed
telewizorem wypatrując białego dymu.
Nikt się nie spodziewał, że to Polak zostanie Papieżem. A jak wyszedł do tego
okna i padły słowa, że Wojtyła nowym
Papieżem.... Popłakałam się. Bardzo się
z mężem cieszyliśmy. Ale chyba nawet
wtedy mało kto podejrzewał, że Jan Paweł II tak bardzo wpłynie na losy świata.

Papież zatrzymał
mnie w kraju

Do indeksu ks. Stachury profesor Wojtyła wpisał ocenę celującą

z teologii moralnej: - Nie używał
żadnego skryptu, notatek - wszystko
mówił z głowy, a po sali wykładowej
chodził z założonymi rękami.
Był wymagającym i sprawiedliwym w ocenie egzaminatorem. - 40
nas było. Tylko dwie albo trzy osoby
miały z egzaminu ocenę dobrą, reszta
otrzymała dostateczną.
Rocznik ks. Gruszki był ostatnim, który uczył profesor Wojtyła.
W oczekiwaniu na kanonizację
ksiądz senior przy pomina sobie
niektóre nauki papieża, którymi pokazywał drogę do Zbawienia.
- Wiedzieliśmy, że zajdzie daleko,
ale nikt się nie spodziewał, że aż tak
daleko - mówi ks. Stefan.
/pg/

Foto: Paweł Gradek

Na wykładach profesora Wojtyły
z katolickiej etyki społecznej nie
można było sobie pozwolić na chwilę
rozproszenia.
- Zaraz się można było pogubić w
tym, o co chodzi - wspominał przed
laty ks. Rajmund Stachura.
Do jego indeksu przyszły papież
wpisał i potwierdził swoim podpisem
ocenę celującą.
Po latach spotkali się m.in. na
pogrzebie przyjaciela kardynała
Wojtyły, ks. Jana Jeżowicza.
- Zapamiętał mnie. Wiedział nawet, w którym miejscu siedziałem na
jego wykładach - ks. Stachura chwalił
dobrą pamięć papieża.
Potwierdził ją ks. Stefan Gruszka,
uczęszczający na wykłady Wojtyły

Zdjęcie biskupa Wojtyły towarzyszy księdzu Stefanowi Gruszce od
kilkudziesięciu lat
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Sybilla Golec miała wtedy 27
lat. Rok wcześniej skończyła studia i
dostała nakaz pracy w instytucie Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Była
tu pierwszym tłumaczem przysięgłym języka angielskiego i spełniała
wszelkie kryteria, by podjąć pracę
w Centrum Prasowym, obsługującym pielgrzymkę Jana Pawła II do
ojczyzny.
Szef Interpressu uprzedzał, że nie
będzie łatwo - wizyta papieża nie była
na rękę komunistycznym władzom.
Sybilla Golec uznała, że da sobie radę.
Pojechała do Częstochowy, gdzie
poznała o. Konrada Hejmo, ówczesnego wicedyrektora Biura Prasowego Episkopatu Polski w Rzymie, a
następnie do Warszawy.
2 czerwca na placu Zwycięstwa
padły słynne później słowa: (...)
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia,
wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi
Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi.
Tej Ziemi!
- Stałam bardzo blisko ołtarza
- wspomina pani Sybilla. - Miałam
wrażenie, że wtedy zadziałał Duch
Święty. Wszyscy dostaliśmy gęsiej
skórki. Ludzie nabrali wtedy nadziei,
a to jest rzecz najważniejsza. Od tego
zaczęła się nasza wolność.
Zagraniczni korespondenci byli
zaskoczeni. Mówili, że nie było na
Zachodzie wydarzeń, które dorównałyby tłumom w Polsce.
Tłumacze dostawali przemówienia i homilie Jana Pawła II dzień
przed ich wygłoszeniem.
- Często papież w ostatniej chwili
zmieniał ich treść - opowiada Sybilla
Golec. - Naszpikowane były trudnym
językiem teologicznym, ale ojciec
Hejmo powtarzał: Dziewczyny, tłumaczcie jak potraficie. Dziennikarze
czekają.
Niektórzy korespondenci przychodzili do biura prasowego i prosili

1979 rok: Sybilla Golec z ojcem
Konradem Hejmo

jedynie o streszczenia słów papieża.
Pani Sybilli najbardziej podobały
się Apele Jasnogórskie, bo Jan Paweł
II wygłaszał je ad hoc.
- Wiele razy improwizował. Był
bardzo dobrym aktorem, który potrafi nawiązać kontakt z publicznością
- uważa knurowianka. - Jego mowa
ciała, wzorowa dykcja, intonacja
głosu wywoływały w ludziach radość,
płacz, zadumę.
W 1983 roku, podczas Apelu
Jasnogórskiego papież powiedział
młodzieży, że to od niej zależy jutrzejszy dzień. Te słowa zaważyły na
dalszym życiu Sybilli Golec, która
miała zamiar emigrować do rodziny
w Niemczech.
- Dzięki papieżowi jestem tym,
kim jestem - mówi. - Jego słowa
uzmysłowiły mi, że powinnam zostać
w kraju. Trwał stan wojenny, a On
mówi, żeby tu zostać i budować przyszłość opartą o wolność i demokrację.
To wtedy pięknie brzmiało.
II pielgrzymka do Polski (1983
rok) była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Knurowianka
wspomina, że przetłumaczone homilie i przemówienia przechodziły
przez cenzurę.
- Cały czas nanosiłyśmy popraw-

Foto: Arch. Sybilli Golec

W 1979 roku do knurowianki Sybilli Golec zadzwonił szef
Polskiej Agencji Interpress, Paweł Barteczko. Szukał ludzi
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, którzy
tłumaczyliby zagranicznym korespondentom przemówienia
i homilie papieża Jana Pawła II

ki. W homiliach przetłumaczonych
na niemiecki roiło się od słowa „verboten”, czyli zakazane. Z duszą na
ramieniu przekazywałyśmy zagranicznym dziennikarzom zarówno to,
co cenzura zaakceptowała, jak i to, co
wykreśliła.
2 metry dzieliły panią Golec od
papieża, gdy tłumaczyła dziennikarzom słowa, jakie wygłosił podczas
konsekracji kościoła w Nowej Hucie.
Zapamiętała łzy w Jego oczach.
- Nie zapomnę jeszcze jednego
zdarzenia. Zachciało mi się wtedy
siku, a najbliższa toaleta była za
ołtarzem. Tamtejszy proboszcz powiedział, że to toaleta papieska! - śmieje
się pani Sybilla. - Zapytałam, czy zwykli ludzie tam nie sikają, i poszłam, a
ze mną jeden dziennikarz, któremu
też się zachciało.
W toalecie papieskiej było jak
w... ogrodzie, wszędzie białe lilie. W
powietrzu unosił się zapach kwiatów.
Później od jednego z księży pani Sybilla dowiedziała się, że za każdym
ołtarzem stała taka papieska toaleta.
Obsługiwała 4 pielgrzymki Ojca
Świętego do ojczyzny. Pozostały jej
po nich przetłumaczone przemówienia i homilie, zdjęcia i wspomnienia.
Paweł Gradek
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Pamiętam strach

13 maja 1981

santo subito

8 czerwca 1979 roku Jan Paweł II przyleciał do ukochanego
Nowego Targu. Pomimo mobilizacji aparatu bezpieczeństwa
i atmosfery strachu prawie milion osób powitało papieża na
nowotarskim lotnisku. Wśród nich była nastoletnia Ewa, uczennica
szkoły średniej w Zakopanem. Tak wspomina tamten czas

– Drogą pantoflową usłyszeliśmy,
że papież przyjeżdża do Nowego
Targu. Nie było żadnych ogłoszeń ani
informacji na mieście. Mieszkałam
wtedy na stancji razem z koleżanką
Dorotą. 7 czerwca dyrekcja szkoły
zrobiła apel. Zazwyczaj odbywały się
one z ważnych przyczyn. Czekaliśmy
z niepokojem na dużym korytarzu. Wyszedł dyrektor i powiedział:
„Ostrzegam, że jutro wszyscy mają być
na lekcjach. Za nieobecności zostaną
wyciągnięte konsekwencje: obniżona
ocena z zachowania a nawet wyrzucenie ze szkoły”.

Jasno dał nam do zrozumienia,
że chodzi o udział w papieskiej pielgrzymce. Jeszcze wtedy nie myślałam
o tym, żeby pójść. Wróciłam na
stancję.
Nasz gospodarz był byłym pracownikiem urzędu miasta, wykształconym człowiekiem. Opowiedziałyśmy mu z Dorotą o apelu. Do dzisiaj
pamiętam jego mądrą radę, powiedział: „Dziewczyny, jeśli większość
z was pójdzie, nic wam nie mogą
zrobić”.
Wróciliśmy do pokoju, żeby pomyśleć. Miałyśmy straszną ochotę

Ma przyjechać, nie przyjeżdżo

W czerwcu 1991 r. śpiewacy gierałtowickiego chóru
Skowronek byli na audiencji generalnej na Placu
św. Piotra. Na tym spotkaniu się nie skończyło...
II przy grocie Matki Boskiej, zbudowanej
na wzór tej w Lourdes. To było wyjątkowe
przeżycie. Rozglądaliśmy się wszędzie z
ciekawością, ale o jakichś szczególnych
spacerach mowy być nie mogło – Gwardia
Szwajcarska na zbyt wiele by nie pozwoliła. Po nabożeństwie Ojciec Święty znalazł
chwilkę, by podejść i porozmawiać. To
właśnie ten szczególny moment utrwala
fotografia. Gdyby on zacierał się w pamięci (a z pewnością się nie zatrze), zdjęcie
przypomni o tym wyjątkowym spotkaniu
z Papieżem...
Not. bw

Foto: Arch. Chóru
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Pan Wojciech
– Byłem wtedy w domu z rodziną.
Wielki ból. Nie mogliśmy w to
uwierzyć. Przez prawie godzinę
nikt się do siebie nie odzywał.
Siedzieliśmy w ciszy, wpatrując
się w telewizor. Czy się baliśmy?
Tak, był strach, że Papież może
nie przeżyć. Przecież Ali Agca był
przeszkolony, żeby Go zabić. Czuliśmy, że dzieje się coś strasznego.

Not. jb

Skowronek zaśpiewał
w Ogrodach Watykańskich
Jednym z chórzystów był Janusz Zubek z Gierałtowic. Tak wspomina tamto
zdarzenie: - Do Watykanu pojechało 10, a
może i 12, autokarów z chórzystami z całego okręgu rybnickiego. Nasz chór wraz z
pozostałymi zaśpiewał podczas audiencji
generalnej. Może to ten śpiew, a może i
inne względy sprawiły, że papież zaprosił
nas i pozostałe zespoły na poranne nabożeństwo w Ogrodach Watykańskich.
Byliśmy ogromnie zaskoczeni. Oczywiście
ucieszyliśmy się. Nazajutrz stawiliśmy
się w ogrodach, gdzie uczestniczyliśmy
w mszy odprawionej przez Jana Pawła

Pani Grażyna
– To było nie do pomyślenia, że
ktoś mógł strzelać do Papieża!
Byliśmy wstrząśnięci...Ali Agca
przecież strzelał, aby zabić. Tylko
cud uratował Jana Pawła II. Najbardziej jednak utkwił mi w pamięci nie tyle moment samego zamachu, ale to co działo się później.
Kiedy Jan Paweł II odwiedził w
celi Ali Agcę i przebaczył mu! Już
wtedy czuliśmy, że tak mógł się
zachować tylko święty człowiek.
Jan Paweł II wszystkim ludziom
dał wtedy lekcję wybaczania i
miłosierdzia. Data zamachu łączy
mi się z datą śmierci Papieża. 2
kwietnia mój syn brał ślub. Akurat
trwało przyjęcie weselne, kiedy
na salę weszła kierowniczka
restauracji i powiedziała, że Jan
Paweł II umarł . Długo nie potrafiliśmy dojść do siebie. To był szok!
Radość z wesela mieszała się ze
smutkiem. Pamiętam, że zapaliliśmy świece i długo się modliliśmy.
Nawet dzisiaj, wspominając ten
czas, nie potrafię powstrzymać
łez. Takie wydarzenia pamięta się
do końca życia.
Not. JB

Pani Elżbieta
– Jeszcze dzisiaj chce mi się płakać, kiedy o tym pomyślę. To były
bardzo ciężkie dla nas wszystkich
chwile. W mediach ciągle o tym
mówiono. Cała rodzina długo nie
mogła dojść do siebie. Słowa nie
przechodziły przez gardło. Nie
myśleliśmy, że to koniec. Każdy
powtarzał, że będzie dobrze. I
udało się. Widocznie już wtedy
musiał za nas cierpieć.

- Zadzwoń do nas!
- te słowa płynące
z ust pielgrzymów
zgromadzonych 15
czerwca na lotnisku
gliwickiego Aeroklubu
były jedyne w swoim
rodzaju i zaiste
niepowtarzalne
Oficjalny komunikat o przeziębieniu Ojca
Świętego do głębi poruszył wszystkich Polaków
- najbardziej jednak zasmucił wiernych, którzy
przyszli na spotkanie z papieżem w Gliwicach.
Wszyscy podkreślali zgodnie, że obecność kilkuset tysięcy osób na płycie lotniska jest tego dnia w
dwójnasób ważna. Co niektórzy do końca wierzyli,
że Jan Paweł II niespodziewanie pojawi się na lotnisku. Około godz. 17.00 na placu przed ołtarzem
zgromadziło się ponad 430 tys. osób.
Dopiero słowa wikariusza generalnego biskupa
Gerarda Kusza sprawiły, że nieobecność papieża
stała się faktem. Na twarzach pielgrzymów rysował
się nieukrywany żal i smutek.
- Jest mi przykro nie tylko z tego powodu, że nie
będzie Ojca Świętego wśród nas, ale przede wszystkim dlatego, że jest chory - wyznała kobieta w średnim wieku, która na spotkanie z papieżem przybyła
z Kobióra już o godz. 7.00. Smutek pielgrzymów
zmienił się niebawem w żarliwą modlitwę o zdrowie dla Ojca Świętego.
Około godz. 18.00 zgodnie z planem rozpo-

Foto: arch. P. Gradka

O wyborze
kardynała
Wojtyły na
papieża
ówczesne
gazety
pisały dość
oszczędnie.
Na zdjęciu
wycinki
Expressu
Wieczornego,
które
pani Ewa
przechowuje
do dzisiaj

pójść, ale ten strach... To nie były takie
czasy jak teraz, kiedy cię wyrzucają i
idziesz do innej szkoły. Bałyśmy się.
W końcu chodziło o naszą przyszłość.
Leżąc w łóżku, wciąż myślałyśmy,
co zrobić. W końcu zdecydowałyśmy:
idziemy! Wyszłyśmy z Zakopanego o
4 rano. Żegnał nas nasz gospodarz.
Na odchodne wręczył nam lornetkę.
– Może wam się przyda – powiedział.
Nie miałyśmy żadnych wejściówek, dlatego chciałyśmy dotrzeć do
Nowego Targu jak najszybciej. Szłyśmy około 12 kilometrów bocznymi
drogami. Po drodze mijałyśmy rozśpiewane i rozmodlone pielgrzymki.
Niestety, wszędzie były kontrole,
nie wpuścili nas do sektorów. Ale
może nam to na dobre wyszło, bo siedziałyśmy na wzniesieniu i miałyśmy
piękne pole widzenia. Lornetka się
przydała. Dzięki niej zobaczyłyśmy
Jana Pawła II.
Pamiętam, że kiedy wracałyśmy
do domu, nad Tatrami rozpętała się
nawałnica. Górale mówili, że to góry
płaczą za papieżem.
Na drugi dzień w szkole nie było
mowy o pielgrzymce. Potem dowiedziałam się, że dziewczyny mieszkające w internacie uciekały przez okno na
spotkanie z papieżem. O pielgrzymce
rozmawiało się tylko w wąskim zaufanym gronie. Chyba ciągle bałyśmy się
mówić o tym głośno…

częły się Nieszpory - tron papieski pozostał pusty.
Wiele osób nadal żywiło nadzieję, że usłyszy
„swojego” papieża w czasie uroczystości. Niestety, pomysł na przekaz poprzez łącza satelitarne
spalił na panewce; lekarze nie zgodzili się na takie
rozwiązanie.
- Zadzwoń do nas! - te słowa skandowane raz
po raz pozostały bez odpowiedzi.
Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że za 48
godzin w tym samym miejscu Jan Paweł II pojawi
się naprawdę, stawiając na nogi ponad półmilionową rzeszę rozentuzjazmowanych Ślązaków.
/-/
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Pielgrzym świata był wśród nas

17 czerwca 1999

To co działo się w czwartek w Gliwicach, dziennikarze nazwali śląskim
pospolitym ruszeniem. W ciągu kilku godzin w mieście opustoszały
sklepy, biura i urzędy. Na spotkanie z Ojcem Świętym przyszły całe
szkoły i grupy przedszkolaków

Barbara Hankus: - Pracowałam
wtedy w Szkole Podstawowej nr
1. Tego dnia nie mogliśmy sięskupić. Na przerwach wszyscy
nasłuchiwali komunikatów, czy
Papież przyleci. Informacje często
zmieniały się. W końcu dyrektor
szkoły, pan Królicki, potwierdził
przylot Ojca Świętego. Zastanawialiśmy się, czy możemy skrócić
lekcje. Po pracy udałam się do
domu, zabrałam najpotrzebniejsze
rzeczy i ruszyłam na spotkanie z
Ojcem Świętym. Pamiętam tłumy
knurowian. Jedni biegli, drudzy szli
czarną drogą wśród pól w stronę
Bojkowa, a później lotniska. Towarzyszyli mi mąż i młodszy syn,
którego wieźliśmy w wózku, bo nie
potrafił tak szybko iść. Miałam wtedy ogromne poczucie wspólnoty.

Pani Marzena:
– Miałam wtedy 23 lata. Papież
miał przyjechać we wtorek, ale nie
przyjechał. W czwartek jechałam
akurat coś załatwić. Była 7 rano.
Nagle w autobusie zrobiło się
zamieszanie. Ludzie zaczęli mówić, że Papież przylatuje. Zaraz
wysiadłam i pobiegłam do domu
przebrać się w coś wygodniejszego. Wiadomość migiem rozeszła
się po mieście. W wielkim ścisku
pojechałam do Gliwic. Wysiadłam
koło Shella i poszłam za tłumem.
Pamiętam jak czekaliśmy na przylot Jana Pawła II. Niektórzy mieli
jeszcze chorągiewki z wtorku. Gdy
tylko nad naszymi głowami pojawił
się jakiś helikopter, tłum machał
tymi żółtymi chorągiewkami i krzyczał z radością. W końcu Papież
wylądował. Brakowało słów, więc
śpiewaliśmy pieśni. Kiedy Jan Paweł II się odezwał – euforia! Mówił
tak zwyczajnie, prosto do nas. Do
dzisiaj pamiętam Jego słowa i to,
jakim był wspaniałym człowiekiem.
Not. JB. /pg/
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Foto: A. Witwicki

Pani Zuzanna:
– Miałam wtedy 20 lat. Jestem z rejonu starego Koziełka, więc pamiętam jak wszystko przygotowywali.
Pierwszy raz się szło przez Bojków
- wtedy, kiedy miał być, a zachorował. Pamiętam ogromne tłumy.
Drugim razem to już było bardziej
na dziko. W nocy się dowiedziałam,
gdzieś koło 2. Chyba znajomi dali
mi znać, którzy przygotowywali
ołtarz dla Papieża. Pamiętam, jak
śmigłowiec krążył nad naszymi
głowami. Bezcenne przeżycie i nie
do uwierzenia, że wrócił, że chciał
się z nami spotkać.

Już w nocy na płycie lotniska pojawili się
ochotnicy, którzy do samego rana przygotowywali teren na powitanie Jana Pawła II.
- Kiedy się dowiedziałam, że papież jednak przyjedzie do Gliwic, nie mogłam uwierzyć. Myślałam, że to jakiś żart. Dopiero po
telefonie księdza proboszcza, nie zastanawiając się, ruszyłam na lotnisko - mówiła dziennikarzom Przeglądu mieszkanka Gliwic,
która na płytę lotniska przybyła o 6.00 rano.
Żadne słowa nie są w stanie oddać
emocji, które towarzyszyły podążającym
w pośpiechu tłumom uszczęśliwionych
Ślązaków. Ówczesny biskup opolski Alfons

Nossol określił zachowanie gliwiczan wspaniałą improwizacją.
- Na Śląsku lud zawsze jest gotowy. Gdyby
w Krakowie powiedziano wcześniej o decyzji
papieża, to studenci i fachowcy Politechniki
Śląskiej znaleźliby sposób na połączenie Kanału Gliwickiego z Popradem, by papież mógł
dopłynąć nawet kajakiem - żartował.
- Trzeba żyć tym, co niespotykane. Jesteśmy przykładem tej sytuacji - mówił do
oczekującego tłumu metropolita górnośląski arcybiskup Damian Zimoń.
Kilka minut przed 12.00 na płycie lotniska wylądował papieski helikopter...

Dialog Papieża z wiernymi

Bóg zapłać! Bóg zapłać za Waszą świętą
cierpliwość dla Papieża!
Dużo zdrowia!
Widać, że Ślązak cierpliwy i twardy. Bo
ja bym z takim Papieżem nie wytrzymał.
Ma przyjechać, nie przyjeżdżo, potem
znowu ni ma przyjechać - przyjeżdżo.
Nic nie szkodzi!
No to dobrze. Jak nic nie szkodzi, to
jakoś ze spokojnym sumieniem odjadę
do Rzymu.
Zostań z nami! Witaj doma!
Jeszcze pojadę Matkę Boską Częstochowską przeprosić i ze spokojnym sumieniem odjadę, bo mi Ślązaki z Gliwic
przebaczyły.

Zostań z nami!
Bogu dzięki, że choć padać przestało.
Nie padało!
Ale w Krakowie padało.
Zostań tutaj!
Wyście zawsze lepsi.
Kochamy Ciebie!
Bogu dzięki, że choć tyle. Na drugi raz
zobaczymy.
Jeszcze więcej! Możesz jechać!
Ślązaki umieją śpiewać. Wystarczy
przypomnieć te nieszpory na Górze św.
Anny. Umieją śpiewać. Bóg wam zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże! Do zobaczenia! Przyjedź
znowu!

Schodami do świętości

Anna Barchańska miała wtedy 9 lat. W śnieżnobiałej sukience komunijnej wspinała
się po krętych schodach do papieskich apartamentów. Ten moment przypomniał jej
się kilka lat później, kiedy zobaczyła, jak z tych samych schodów, po których ona
szła na spotkanie z Janem Pawłem II, teraz znoszą Jego ciało
Mała Ania w ręku trzymała album ze zdjęciami zrobionymi przez
tatę w czasie misji. Stała w tłumie,
kiedy ktoś, może mama, popchnął ją
delikatnie w kierunku papieża.
– Idź, Aniu – usłyszała.
Mówi, że się nie bała, tylko
niewiele pamięta, co było potem.
Jan Paweł II uścisnął dziewczynkę i
pocałował ją w policzek.
– Czasami sobie uświadamiam,
że przecież byłam tak blisko osoby
świętej i czuję, jakie to wyróżnienie
– mówi Anna Barchańska, która
dzisiaj ma już 22 lata.
Knurowiance towarzyszyli rodzice. Mama dziewczyny, Aleksandra Barchańska, doskonale pamięta
ten dzień.
– To była niedziela, 20 maja 2001
roku. Do spotkania doszło dzięki po-

mocy misjonarzy – wspomina. – Usłyszeliśmy, że zobaczymy się z Papieżem
na Apelu Jasnogórskim. Ogromna
radość! Pojechaliśmy do domu, tam
gdzie mieszkaliśmy, żeby się przebrać. Ania założyła białą sukienką
komunijną. Wróciliśmy na Plac św.
Piotra. Pamiętam, że musieliśmy
przejść kontrolę przed apartamentami
papieskimi. Była jeszcze z nami grupa
z Wadowic. Pytaliśmy siebie: „Czy my
naprawdę tutaj jesteśmy”.
Aleksandra Barchańska mówi,
że nie spodziewała się, że papież
ucałuje Anię.
– Miałam łzy w oczach i nawet
mężowi, któremu raczej nie zdarza się
poruszyć zdjęcia, wtedy ręka zadrżała
– wspomina knurowianka.
Podczas wizyty w Watykanie
Aleksandra Barchańska była w ciąży

Papież w otoczeniu pielgrzymów

Jan Paweł II całuje
9-letnią Annę
Barchańską

z synem.
- Daliśmy mu imię Karol - mówi
pani Aleksandra.
Jan Paweł II to postać ważna dla
całej rodziny Barchańskich.
– W 1983 roku, tuż po maturze,
byliśmy na Jasnej Górze na czuwaniu
z Papieżem. To wtedy padły te ważne
słowa: „Wymagajcie od siebie, choćby
inni od was nie wymagali”. Utkwiło
nam to na zawsze i często powtarzamy
to naszym dzieciom – mówi knurowianka.
Państwo Barchańscy czują błogosławieństwo Jana Pawła II. Byli na
prawie wszystkich polskich papieskich pielgrzymkach, między innymi:

na Muchowcu, w Częstochowie, na
Górze Św. Anny, w Tarnowie, Skoczowie, Zakopanem, Gliwicach i w
Krakowie. Teraz prawie całą rodziną
wybierają się na kanonizację. Nie
obawiają się tłumów.
– Jedziemy w pełnym zaufaniu
– mówią.
Wspomnienia ze spotkania z
Janem Pawłem II zostaną z nimi na
zawsze.
– Tak ważnych i pięknych momentów, kiedy łzy same płyną do
oczu, nigdy się nie zapomina – podkreślają.
Justyna Bajko
Foto: Arch. Państwa Barchańskich
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2 kwietnia 2005

Księga żalu

aktualności
santo subito

Po śmierci papieża Jana Pawła II w sali ślubów
Urzędu Stanu Cywilnego wystawiona została
księga kondolencyjna. Poniżej przytaczamy
zapis emocji, jakie towarzyszyły wtedy
knurowianom:

Pani Anna
– Byliśmy przyklejeni do telewizora. Czekało się na jakąkolwiek
wiadomość z Rzymu. Do końca
miałam nadzieję, że to jeszcze nie
czas, że Papież wyzdrowieje, że
jeszcze trochę z nami będzie. To
był wspaniały człowiek, godzien
podziwu. Kiedy usłyszałam, że
zmarł, czułam żal i smutek. Śmierć
Jana Pawła II przeżyłam bardziej
niż śmierć kogoś z rodziny.

Pan Tomasz
– Skończyłem wtedy 20 lat. To był
okres, kiedy byłem w szpitalu. Śmierć
Papieża była dla mnie bardzo osobistym przeżyciem. W pewnym sensie
był to dla mnie moment przełomowy.
Pamiętam jego ostatnie słowa, o tym,
że nie mamy się smucić, bo On jest
radosny. O 21.37 poczułem, że świat
się na chwilę zatrzymał. Jan Paweł
II to wzór do naśladowania. Zostawił
swoje słowa i przesłanie, zwłaszcza
dla młodego pokolenia. Zarażał swoją
otwartością. Czuję się częścią pokolenia Jana Pawła II.

Pan Jacek
– Zupełnie się nie spodziewaliśmy, że Papież umrze. Byłem
akurat na spotkaniu towarzyskim.
Siedzieliśmy ze znajomymi, słuchaliśmy muzyki. Nagle weszła
siostra jednego kolegi i powiedziała, że Jan Paweł II nie żyje. To
był szok. Chyba mało kto myślał,
że to stanie się tak szybko. Od
razu ściszyliśmy muzykę. Refleksje przyszły później.
Not. jb

Coraz bliżej sacrum

- Chcieliśmy nadać szkole tożsamość - tłumaczy dyrektorka Miejskiego
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Barbara Hankus. - Od 8 lat imię Papieża
wyznacza nam kierunek pracy i wychowania młodzieży

14 października 2006 roku rozpocząął się nowy etap w historii
szkoły
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nizacji Papieża, uczniowie obejrzą
filmy przybliżające Jego pontyfikat.
W niedzielę, 27 kwietnia, po mszach
o godz. 10 i 11.30 rozdadzą parafianom z Cyryla i Metodego karteczki z
myślami Jana Pawła II.
- Jestem z pokolenia, któremu
Papież towarzyszył przez większość
życia. Trudno się przyzwyczaić, że
Go nie ma. Dziś brakuje takich autorytetów, dlatego warto przypominać
uczniom kim był i co zrobił dla przemian w naszym kraju - mówi Barbara
Hankus.

/pg/

Kochany Ojcze Święty dziękuję za
wszystko, co dla nas uczyniłeś i będę
pamiętać o Tobie, i kochać Cię, i prosić
Pana Boga za Tobą, aby przyjął Cię do
życia wiecznego.
Augusta Szarf
Dziękuję za tak wspaniałego
Papieża, Nauczyciela i Przyjaciela,
którego nam Bóg dał, a którego nam
przedwcześnie zabrał. Kocham Cię
Ojcze Św. Zapewniam o modlitwie.
Zawsze będziesz w moim sercu. Żegnam, do zobaczenia.
Aniela Mordziołek
Ojcze Święty, dziękujemy za to, że
byłeś z nami, za to, że tak bardzo przyczyniłeś się do tego, żeby na świecie
wszyscy byli szczęśliwi, a także za to,
ze podniosłeś prestiż Polski i Polaków
na świecie.
Koło Seniorów SITG przy KWK
Knurów, Rudolf Kasza, Andrzej
Hadom
Dziękujemy Ci Ojcze Święty za
szczęśliwie wypracowaną emeryturę
przez cały Twój Pontyfikat, Ty, który
na zawsze zostaniesz w naszych sercach. Wiarą, miłością Żegnamy Cię
Umiłowany Ojcze Święty.
Marian, Władysława, Marek,
Justyna Gąsiewiczowie, Stanisław i
Grzegorz Lupowie

Ojcze Święty - dziękujemy za Twoje święte życie, za to, że życiem pisałeś
Swój Testament, że byłeś z biednymi i
potrzebującymi. Prosimy Cię, abyśmy
nie zmarnowali Twoich nauk.
rodzina Ruszkowskich
Ojcze Święty,
Zrozumiałam Kim Byłeś dopiero
wtedy, kiedy Cię zabrakło wśród
żywych. Żałuję, że dopiero teraz to
wiem. Wiem ile przez tę niewiedzę
straciłam.
Jadwiga
Z głębokim smutkiem i żalem żegnam Ojcze Święty. Byłeś i pozostaniesz dla mnie wielkim człowiekiem
i Polakiem. Jako nasz nauczyciel
powiedziałeś do nas: nie lękajcie się.
Ze wzruszeniem i przeżyciem oglądałem, Ojcze Święty, Twoje wszystkie pielgrzymki w naszym kraju i
za granicą. Osobiście byłem 4 razy
na spotkaniu z Ojcem Świętym w
Krakowie, Skoczowie i 2 razy w Gliwicach. W parafii N.M.P Królowej
Świata w Szczygłowicach prowadzę
różaniec, a teraz szczególnie przez
cały tydzień różaniec i koronkę
do „Miłosierdzia Bożego”. Także
staram się co miesiąc być na mszy
każdego 16. za Ojca Świętego. W
moim sercu pozostaniesz w pamięci
do końca moich dni.
70 -letni parafianin ze
Szczygłowic, Władysław

Prowincja w hołdzie Papieżowi

Do kanonizacji Jana Pawła II od kilku miesięcy przygotowywali się
artyści Teatru Prowincja. W hołdzie papieżowi stworzyli spektakl „Santo
Subito”. − To widowisko muzyczne, które za pomocą jedenastu utworów
obrazuje drogę Jana Pawła II do świętości − tłumaczą artyści
Spektakl łączy muzykę i słowo. Artyści
zabierają widzów w duchową podróż po najważniejszych momentach w życiu Papieża.
− At u t e m d z i e ł a
jest to, że posługuje się
językiem współczesnej
muzyki − mówią twórcy
spektaklu.
„Santo Subito” to
opowieść o Janie Pawle
II z punktu widzenia
strzegących go aniołów.
Jedną z głównych ról
zagrał knurowianin −
Sebastian Dylnicki.
Święte duchy podobne są do ludzi: też się
spóźniają, czasami sobie
dokuczają. Aniołowie
czuwają nad małym Karolem w dniu urodzin,
towarzyszą mu, gdy zostaje Papieżem, strzegą
w czasie zamachu. Słowa
przeplatają piosenki, z

Foto: Justyna Bajko

w rankingu knurowskich gimnazjów.
- Życzyłabym sobie, aby świętość Patrona naszej szkoły sprawiła, że wszyscy staniemy się doskonalsi - mówi dyrektorka Barbara
Hankus. - Podejrzewam, że nauczyciele i rodzice uczniów chcieliby
widzieć w ławkach samych aniołów.
Są obawy, że dla kolejnych pokoleń gimnazjalistów Patron będzie już
tylko postacią historyczną, dlatego
dyrekcja i grono pedagogiczne wiele
pracy wkłada w przypominanie nauk
Papieża, Jego życia.
- Co roku obchodzimy święto
Patrona gimnazjum. Pokazujemy
uczniom, że nie był on tylko Papieżem, ale też myślicielem i humanistą
- dodaje pani dyrektor.
Na pytanie, czy kanonizacja Ojca
Świętego oznacza dla szkoły zmiany
formalne, Barbara Hankus odpowiada: - Kiedy w 2006 roku nadaliśmy
szkole imię Jana Pawła II, robiliśmy
to w określonym momencie historycznym. Uważam, że podkreślenie
w nazwie placówki świętości patrona
nie jest potrzebne. Boję się, że to
mogłoby nas wszystkich przytłoczyć.
Zaręczam, że będziemy się starać być
szkołą godną tego imienia.
Przy okazji nadchodzącej kano-

Foto: Arch. PL

W księdze kondolencyjnej, wyłożonej w Urzędzie Miasta po śmierci
Jana Pawła II, znaleźliśmy wpis
przedstawicieli MG-1 (nauczycielek
Grażyny Czernik i Aleksandry Żydek oraz uczennic Angeliki Szatan i
Sandry Szolc):
- (...) Uczniowie i nauczyciele
Miejskiego Gimnazjum nr 1 od dwóch
lat starają się wybrać patrona szkoły.
Wybory te zbiegły się z tym bolesnym
rozstaniem i po raz kolejny nasze
myśli skierowały się w stronę tego
Wielkiego Polaka. Bylibyśmy niezmiernie szczęśliwi i dumni, gdyby
właśnie On stał się Opiekunem naszej
szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że to
Patron, który szczególnie zobowiązuje, ale jednocześnie chcemy podjąć
wyzwanie i pewnie nieudolnie, ale
świadomie i konsekwentnie żyć tym,
czego nauczał.
Warto dodać, że wcześniej murowanym kandydatem na patrona
szkoły był narodowy wieszcz, Adam
Mickiewicz.
Od 8 lat mottem codziennej
pracy w gimnazjum są słowa, jakie
Jan Paweł II skierował do młodzieży
w Częstochowie, w 1983 roku: - Wymagajcie od siebie, choćby inni od was
nie wymagali.
Ich potwierdzeniem jest II lokata

Ojcze Święty,
Odszedłeś jako jedyny autorytet
na tej Ziemi. Po Tobie tylko pustka.
Spoczywaj w spokoju.
Jan Tur

pasją wyśpiewywane przez
artystów.
Spektakl „Santo Subito” bawi i wzrusza. A
przede wszystkim przy-

pomina, dlaczego w dniu
śmierci Papieża tłum na
placu św. Piotra w Rzymie
krzyczał: „Santo Subito”.
Najbliższe przedsta-

w ienie w czwar tek, 24
kwietnia, o godz. 18.30 w
Centrum Kultury i Promocji ARTeria w Ornontowicach. Polecamy.

jb
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santo subito

Epifania miłości

Przed największym sanktuarium maryjnym
w Rumunii stoi pomnik Jana Pawła II - pochylony
papież błogosławi pielgrzymom przybywającym na
modlitwę. Monument jest dziełem knurowian
z Pracowni Artystycznej „Orso”

10

Anna Śpiewla-Panasewicz
w czasie patynowania
pomnika Jana Pawła II

- Wszyscy knurowscy pielgrzymi otrzymają
specjalne chusty kanonizacyjne
- mówi ks. Piotr Larysz

Santo subito!

W dniu kanonizacji Jana Pawła II na Placu
św. Piotra spodziewany jest 8-milionowy
tłum. Świadkami historycznego momentu,
kiedy słowa „Santo Subito” staną się
rzeczywistością, będą także knurowianie
− pielgrzymi z parafii Matki Bożej
Częstochowskiej

Foto: Arch: Pracowni Artystycznej Orso

Niewielka miejscowość Kaczyca
w Rumunii na początku XX wieku
stała się schronieniem dla wielu
Polaków. W tamtejszej kopalni soli
przepracowało kilka pokoleń polskich górników. Miejscowość od lat
współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Rybniku.
– Wzięliśmy udział w konkursie
zorganizowanym przez starostwo na
pomnik Jana Pawła II. Przedstawiliśmy kilka pomysłów. Początkowo
wygrał projekt papieża obejmującego dziecko, co miało w symboliczny sposób nawiązywać do sytuacji
mniejszości polskiej i katolickiej w
Rumunii. Papież odwiedził Rumunię,
więc mieszkańcy bardzo emocjonalnie
podchodzą do Jego osoby – opowiada
Anna Śpiewla-Panasewicz z Pracowni Artystycznej „Orso”. – Ostatecznie
zdecydowano się jednak na bardziej
tradycyjną postać Jana Pawła II w
geście błogosławieństwa.
Prawie pięciometrowa rzeźba
papieża stanęła przed „rumuńską
Częstochową”.
– W tym sanktuarium znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. Staraliśmy się, aby
pomnik formą nawiązywał też do tego
miejsca kultu, dlatego na płaszczu ma
wyrzeźbioną Matkę Boską Częstochowską – tłumaczy artystka.
Z każdym uderzeniem dłuta z
bezforemnej masy wyłania się kształt
piękna. Piękna rozumianego jako
odbicie dobra i prawdy.
Anna Śpiewla-Panasewicz czuje
odpowiedzialność za to, co tworzy.
Podkreśla, że nie interesuje jej sztuka dla sztuki i tania kontrowersja.
Powstawanie pomnika Jana Pawła
II trwało prawie pół roku. Zanim
artystka przystąpiła do pracy, próbowała zmierzyć się z wielkością
papieża - czytała jego prace, oglądała
zdjęcia i filmy. Wspomina, jakie
wstrząsające wrażenie zrobiła na niej
relacja z pielgrzymki do Nikaragui,
rządzonej wtedy przez wrogich Kościołowi komunistów. Postać Jana
Pawła II klęczącego samotnie na
mszy, a z tyłu wrzeszczący i złorzeczący tłum.
– Tworzenie rzeźb Jana Pawła
II nie traktujemy jak każde inne
zlecenie. Potrzebne są przemyślenia i
poszukiwania odpowiedniego kształtu. To prawdziwie duchowe przeżycie
– mówi Anna Śpiewla-Panasewicz.
Knurowianka przyznaje, że za
każdym razem przystępując do pracy, zmaga się z niepewnością.
– Zawsze mam w głowie to, że papież prosił, aby nie stawiać mu pomników. Jednak po śmierci Jana Pawła
II w ludziach odezwała się potrzeba
zmaterializowania postaci, która
odeszła – opowiada artystka.– W
Rumunii zobaczyłam ludzi wielkiej
wiary, którzy przybywali z daleka i
spali na pobliskiej polanie, oczekując
odsłonięcia monumentu. Wówczas
zrozumiałam jak jest to potrzebne. To
nie tyle modlitwa do posągu, który jest

wykonywany ludzkimi rękami, tylko
poprzez fizyczność sięgamy dalej.
Pracownia Artystyczna „Orso”
ma na swoim koncie kilkanaście realizacji związanych z Janem Pawłem
II, m.in. rzeźbę stojącą w Lublinie,
przedstawiającą słynny gest, kiedy
papież podnosi klęczącego przed nim
kardynała Wyszyńskiego, relikwiarz
z kościoła św. Antoniego w Krywałdzie czy grotę poświęconą Janowi
Pawłowi II w Leszczynach.
– Bezpośrednio do papieża trafiła
m.in. wykonana przez nas szkatuła
węglowa z pierwszym upadkiem
Chrystusa, ofiarowana mu przez
pielgrzymów – mówi Anna Śpiewla-Pa nasew icz . – W Świątyni
Opatrzności Bożej znajduje się także monstrancja, odtworzona przez
nas z projektów górników z kopalni
Halemba, którzy ze względu na panujący ustrój nie mogli podarować

jej papieżowi.
Jan Paweł II nazwał twórczość
artystyczną poszukiwaniem nowej
epifanii piękna. Chyba wtedy nie
podejrzewał, że sam stanie się inspiracją na artystów i wyrazicielem
chrześcijańskich idei. Był wielkim
człowiekiem i wielkim etykiem,
uczącym ludzi jak żyć. W „Liście do
artystów” podkreślał, że Kościół potrzebuje sztuki, „aby głosić orędzie,
które powierzył mu Chrystus”. Musi
bowiem sprawiać, aby rzeczywistość
duchowa stawała się dostrzegalna i
przez to lepiej zrozumiała.
Każdy pomnik Jana Pawła II,
każda tablica to ślad obecności
największego Polaka – Jego myśli i
czynów, Jego miłości do ludzi. Realny
kształt Człowieka, którego mieliśmy
szczęście znać.

Co, gdzie, kiedy?

Justyna Bajko

Nie przerażają ich tłumy, brak
snu i perspektywa spędzania nocy
na całonocnym czuwaniu. Mówią,
że zależy im, by być blisko Jana
Pawła II i pielgrzymów z całego
świata. Nie dbają o wygody.
− To będzie ciężka pielgrzymka,
ale w ludziach jest ogromny hart
ducha − mówi ks. Piotr Larysz,
organizator wyjazdu na kanonizację. − Choć w planach mamy także
zwiedzanie, przygotowujemy się w
zasadzie tylko na uczestnictwo we
mszy świętej. Będziemy reprezentantami miasta w Watykanie.
25 kwietnia wyruszy z Knurowa
56-osobowa grupa pielgrzymów.
− To osoby w różnym wieku.
Najstarszy pielgrzym ma 73 lata,
najmłodszy jest jeszcze w gimnazjum − opowiada ks. Larysz.
Po co jadą? Jedni chcą się pomodlić w intencji rodziny, inni
proszą o dobrą pracę, o pomoc w
rozwiązaniu kłopotów.
− Każdy coś zawdzięcza Janowi
Pawłowi II − podkreśla ks. Piotr.
− Nade wszystko jednak musimy
pamiętać o codziennej świętości
Papieża. Dziękować za Jego słowa
i czyny.
W Niedzielę Zmartwychwstania w kościele Matki Bożej Częstochowskiej wystawiono księgę
intencyjną. Knurowianie wpisywali
swoje prośby i podziękowania. Piel-

grzymi zabiorą księgę do Watykanu, gdzie wspólnie z milionami na
Placu św. Piotra będą się modlić w
intencjach rodaków.
Knurowscy pielgrzymi wezmą
udział w całonocnym czuwaniu
prowadzonym przez papieża Franciszka. Początek o godz. 21. Zaraz
po modlitwie rozpocznie się msza
kanonizacyjna. Na nocleg wrócą
dopiero koło 14.
− W poniedziałek razem ze
wszystkimi Polakami w Watykanie
będziemy uczestniczyć we mszy
polskiej pod przewodnictwem kardynała Dziwisza − opowiada ks.
Piotr. − Jeśli starczy sił pozwiedzamy
też Rzym. W czasie kanonizacji zarówno transport miejski jak i wstęp
do muzeów czy zabytków będzie za
darmo, więc można zwiedzić Rzym
za symboliczną złotówkę.
Dzień przed wyjazdem na kanonizację zaplanowano uroczyste
pożegnanie pielgrzymów.
− Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców w czwartek, 24
kwietnia na mszę świętą w o godz.
18 do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej. Będziemy nakładać
na barki pielgrzymów specjalne
chusty kanonizacyjne − zaprasza
ks. Larysz.
Powrót pielgrzymów spodziewany jest 29 kwietnia.
Tekst i foto:Justyna Bajko

informacja

26 kwietnia (sobota) o godz. 17 w kościele pw. św. Antoniego w Krywałdzie Msza Święta i nabożeństwo z przekazaniem Iskry Miłosierdzia
połączone z modlitwami za wstawiennictwem Jana Pawła II
- po mszy wieczornej w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej czuwanie modlitewne przed kanonizacją Jana Pawła II do godz. 21.45. W
trakcie będzie można zabrać do domu Iskrę Miłosierdzia.
- o godz. 19 w kościele pw. Cyryla i Metodego Wieczór Miłosierdzia z Janem Pawłem II: Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspomnienia o Papieżu,
Adoracja Uwielbieniowa Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski.
- o godz. 20 w kościele NMP Królowej Świata czuwanie modlitewne.
W trakcie m.in. rozważanie myśli Jana Pawła II. W niedzielę po każdej
mszy św. dziękczynienie za kanonizację. Wierni otrzymają także obrazki z modlitwą do św. Jana Pawła II i możliwość zabrania do domu
Iskry Miłosierdzia.
28 kwietnia (poniedziałek) o godz. 12.00 młodzież z Miejskiego
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II zaprasza na boisko. Wszyscy ubrani
na biało przystąpią do bicia rekordu w ilości odmawiających modlitwę
Anioł Pański. Spotkanie zakończy wspólne zdjęcie.
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aktualności

rozrywka nr 17

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko

Przemysław Czapla z Knurowa

ur. 10.04.2014 r., 3870 g, 58 cm

Kamil Respondek z Knurowa

ur. 16.04.2014 r., 2660 g, 49 cm

Dawid Świątecki z Leszczyn

ur. 17.04.2014 r., 3760 g, 53 cm

Maria Oleszowska z Pilchowic

ur. 14.04.2014 r., 4140 g, 57 cm

Kacper Tarkowski z Gliwic

ur. 16.04.2014 r., 3570 g, 56 cm

Zoﬁa Mielimąka z Gliwic

ur. 21.04.2014 r., 3790 g, 56 cm

reklama

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10
dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród
autorów praw id łow ych odpow iedzi
rozlosujemy podwójny bilet do Kina

Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr.15/2014 brzmiało: „Biegacz”. Podwójny bilet do kina otrzymuje FRANCISZEK MATUSZEK. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

25- 27.04.2014 r.
PIĄTEK- NIEDZIELA

24.04.2014r.
CZWARTEK

Niesamowity Spider-Man 2 3D
dubbing
- godz. 15.15

17

Przegląd kina studyjnego
Sarila 2D dubbing
- godz. 16.00
Obietnica
- godz. 18.00
Tylko kochankowie przeżyją
- godz. 20.00
Niesamowity Spider-Man 2 3D
napisy
- godz. 18.00
28- 30.04. 2014 r.
PONIEDZIAŁEK -ŚRODA
Niesamowity Spider-Man 2 2D
napisy
- godz. 18.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
50 000 RATA 369 ZŁ . Tel. 43 423 56 17

11-18/14

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

1/14-odw.

Mieszkanie do wynajęcia, umeblowane,
na ul. Sobieskiego. Tel. 502 391 365,
513 013 763
17/14

Poszukuję mieszkania do wynajęcia Knurów – do 900 zł. Tel. 503 557 751

16-17/14

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 43
m2, I piętro, os. 1000-lecia. Bardzo dobra
lokalizacja (szkoła, przedszkole, przystanki
autobusowe, taxi, kościół). Mieszkanie
słoneczne. Cena 130 tys. Tel. 32 236 97 86,
889 838 767 BEZ POŚREDNIKÓW!
16-25/14Y

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27 lub 663 305 076

1/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

6/14-odw.

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666
13/14-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666
13/14-odw.

Szukam pracy dorywczej. Tel. 32 793 66 14

15-22/14

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe. Tel.
669 151 112

Centrum Kultury w Knurowie informuje o zmianie godzin pracy
w miesiącu kwietniu 2014 r. oraz maju 2014 r.:

Sprzedam mieszkanie 48,5 m2, os. WP.
Tel. 731 577 560

- w dniu 30 kwietnia 2014 r. administracja Centrum Kultury
będzie czynna w godz. 7.30 – 15.30

Sprzedam pilnie dom. Tel. 508 192 750

- w dniu 2 maja 2014 Centrum Kultury będzie nieczynne za
wyjątkiem Kina Sceny kultury, które zaprasza zgodnie z repertuarem.

15-18/14

14-17/14
17/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

SPRZEDAM

PRZETARG

Sprzedam basen o konstrukcji metalowej
średnica 3,6 m, wys. 0,9 m oraz piaskownicę dziecięcą drewnianą 1,5 m x 1,5 m.
TANIO. Tel. 692 201 354

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:
ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej
wymienionego lokalu mieszkalnego

16-17/14

Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

3/14-odwM.

Meble na wymiar-kuchnie, szafy, garderoby, meble biurowe itd. Zapewniamy szybkie,
fachowe i terminowe wykonanie z materiałów najlepszej jakości. Tel. 697 461 910
14-17/14

EDUKACJA
Korepetycje, j. angielski – matura. Tel.
696 565 987

DAM PRACĘ

14-17/14

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

1-18/14

w w w.BRUK ARST WOGLIWICE .pl
Tel. 502 611 988, 509 962 089

8-48/14

INFORMACJA

Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

Przychodnia Sanvita zatrudni pielęgniarkę.
Tel. 32 336 26 14

16-17/14

Przyjmę kucharza, pomoc kuchenną. Knurów. Tel. 604 193 649

1/14-odw.

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

15/14-odw.

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-odw.

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 798 620 720

13/14-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze niani.
Tel. 798 620 720

13/14-odw.

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

17/14

I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 34,50 m2 składające się z
1 pokoju, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone w
Knurowie przy ul. Aleja Piastów 12I/A/13 – VI piętro.
Cena wywoławcza 59.400,00 zł. Kwota ta stanowi 85% wartości
mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 8.05.2014 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 5.940,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00. Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr.3/
w terminie do dnia 7.05.2014 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
5.05.2014 r. od godz. 15.00 do 16.00.
najem niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 55,70 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone w
Knurowie przy ul. Aleja Piastów 8B/4 -I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi - 7,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1 m2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 8.05.2014 r. o godz. 11.00.
Wadium w wysokości 2.400,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10:00. Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr.3/
w terminie do dnia 7.05.2014 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
5.05.2014 r. od godz. 16.30 do 17.30.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 34.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

MOTORYZACJA

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

6-22/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
6-22/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

10-18/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

5-18/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

14-22/14

NIERUCHOMOŚCI
Działka budowlana! Sprzedam działki
uzbrojone mieszkalno-usługowe: 500 600 m2 lub większe do 5000 m2, Bojków,
ul. Sienna, boczna ul. Bojkowskiej. Cena
do uzgodnienia. Odległość do centrum
Gliwic 5 km. Wiadomość 32 270 28 56,
695 618 820
17/14
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OGŁOSZENIE

W związku z planowanym generalnym remontem
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 (al. Lipowa 12)
placówki te będą otwarte dla Czytelników
do 30 maja 2014 roku.

O dalszych planach funkcjonowania Bibliotek
poinformujemy w odrębnych ogłoszeniach na łamach
„Przeglądu Lokalnego”, na stronie internetowej MBP
oraz facebook`u.
Podczas remontu bez zmian będą funkcjonowały:
Filia nr 1
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96
Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego w Knurowie przy ul. Władysława Łokietka 3 usytuowanego na I piętrze na działalność handlowo – usługową o łącznej
powierzchni użytkowej 52,77 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 8.05.2014 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 12.00.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 7.05.2014 r.
do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 3.200,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 11.00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m 2
powierzchni użytkowej lokalu wynosi 16,00 zł netto, kwota
postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
5.05.2014 od godziny 16.30 do 17.30.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Przegląd Lokalny Nr 17 (1103) 24 kwietnia 2014 roku

sport
PŁYWANIE

Wciąż im mało, ale w sporcie
o to przecież chodzi
Sportowiec musi być głodny sukcesu, bo w przeciwnym
razie nie jest w stanie wykrzesać z siebie dodatkowych pokładów energii. Ten pozytywny głód sukcesu towarzyszy
każdemu startowi młodych
knurowskich pływaków. I co
najważniejsze, w razie braku
sukcesu nie ma w nich zniechęcenia, bo mimo młodego wieku
wiedzą o tym, że to tylko sport.
A w sporcie nikt nie ma patentu
na zwycięstwa. Nawet najlepszym zdarzają się potknięcia,
wszak rywale nie śpią...
Mimo, że porażki są wkalkulowane w każdy start, dzisiaj
po raz kolejny z przyjemnością
informujemy o zwycięstwach
i medalach pływaków TKKF
Szczygłowice. Stały się one
faktem w czasie III Międzynarodowego Mitingu Pływackiego „Szukamy Młodych
Talentów” w Herbach.
Knurów był tam reprezentowany przez 30 zawodniczek
i zawodników. Efekt ich startu
to 22 medale: 7 złotych, 9

srebrnych i 6 brązowych.
W roli multimedalistów
do Knurowa wrócili:
- Alicja Idzikowska - złoto
na 50 m stylem dowolnym, na
50 m stylem grzbietowym i na
100 m stylem zmiennym,
- Martyna Surówka - złoto
na 50 m stylem motylkowym,
srebro na 50 i 100 m stylem
klasycznym,
- Kalina Kaleta - złoto na
50 m stylem grzbietowym, srebro na 50 m stylem dowolnym,
- Agata Marek - złoto na
50 m stylem dowolnym, srebro
na 50 i 100 m stylem motylkowym,
- Tomasz Sosna - złoto na
100 m stylem motylkowym,
brąz na 50 m stylem dowolnym
i na 50 m stylem motylkowym,
- Weronika Morciszek srebro na 50 m stylem grzbietowym, srebro na 100 m stylem
grzbietowym,
- Karolina Kaletka - srebro na 100 m stylem klasycznym, brąz na 50 m stylem
klasycznym.

W gronie medalistów znaleźli się także:
- Bartosz Bieniek - srebro
na 50 m stylem grzbietowym,
- Aleksandra Suchanek brąz na 50 m stylem dowolnym,
- Alicja Powiecka - brąz na
50 m stylem grzbietowym,
- Karolina Kaleta - brąz
na 50 m stylem motylkowym.
Miejsca poza podium wywalczyli: Ju l ia Ba ł k iew icz ,
Joanna Bismor, Wiktoria Furtak, Anna Idzikowska, Alicja
Matuszek, Magdalena Ociepa,
Julia Rozkoszek, Anna Stephan,
Karolina Szołtysek, Małgorzata
Wasilewska, Mateusz Dembia, Szymon Dudziński, Jakub
Kaczmarczyk, Jakub Lewicki,
Miłosz Marszałek, Daniel Osada, Szymon Pawlik, Dominik
Szafarczyk, Jakub Witkowski.
Na uwagę zasługuje kolejny dobry występ Alicji Idzikowskiej, która została najlepszą zawodniczką zawodów w

roczniku 2002.
O tym, że pływanie cieszy
się olbrzymim zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży
świadczy ilość zawodników 511 z 23 klubów z Polski i Czech.
Piotr Skorupa
Foto: SP TKKF

Klasa okręgowa
21. KOLEJKA:
Tempo Paniówki - Orzeł Nakło Śląskie 3:3, Gwarek Zabrze - ŁKS Łagiewniki 2:4,
Sokół Orzech - ŁTS Łabędy
0:0, Czarni Pyskowice - Orzeł
Miedary 6:0, Tęcza Wielowieś
- Silesia Miechowice 3:4, KS
94 Rachowice - Unia Świerklaniec 2:3, Odra Miasteczko
Śląskie - Orzeł Mokre 5:0,
Wilki Wilcza - Fortuna Gliwice 1:1.

1. Fortuna
2. Orzech
3. Łagiewniki
4. Rachowice
5. Odra
6. Mokre
7. Czarni
8. Nakło Śląskie
9. Silesia
10. Wilki
11. Tempo
12. Łabędy
13. Unia
14. Miedary
15. Tęcza
16. Gwarek

Kto z kim,
gdzie i kiedy

45
40
38
36
32
29
29
28
27
27
27
26
23
20
15
14
Oprac. PiSk

4. LIGA, GRUPA I
26 kwietnia, godz. 16
Przyszłość Ciochowice - Concordia Knurów
29 kwietnia, godz. 17
Concordia - Lot Konopiska

4. LIGA, GRUPA II
27 kwietnia, godz. 15
Jedność Przyszowice - Gwarek Ornontowice
29 kwietnia, godz. 17
Górnik Pszów - Jedność Przyszowice
Aleksandra Suchanek

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
26 kwietnia, godz. 16
Orzeł Nakło Śląskie - Wilki Wilcza
Unia Świerklaniec - Tempo Paniówki
29 kwietnia, godz. 17
Wilki Wilcza - Unia Świerklaniec
Tempo Paniówki - Silesia Miechowice

KLASA A

Kalina Kaleta, Weronika Morciszek,
Alicja Powiecka

26 kwietnia, godz. 16.30
Orzeł Stanica - Sokół Łany Wielkie
MKS Zaborze - Jedność II Przyszowice
Carbo Gliwice - Naprzód Żernica
30 kwietnia, godz. 17.30
Ruch Kozłów - Orzeł Stanica
Naprzód Żernica - Stal Zabrze
Jedność II Przyszowice - MKS Kończyce

KLASA B
26 kwietnia, godz. 16
Korona Bargłówka - Gwiazda Chudów
27 kwietnia, godz. 16
Olimpia Pławniowice - Victoria Pilchowice

KLASA C
27 kwietnia, godz. 17
Ślązak Bycina - Concordia II Knurów

Trener Grzegorz Skopek i najlepsza
pływaczka w roczniku 2002 - Alicja
Idzikowska

W powiecie
najlepsze,
w rejonie drugie
Miejskie Gimnazjum nr
2 było również organizatorem powiatowych i rejonowych zawodów piłki koszykowej dziewcząt.
W rywalizacji powiatowej zwyciężyły uczennice
knurowskiego MG-2, pokonując rówieśniczki z Toszka,
Gierałtowic, Żernicy i Sośnicowic.
W zawodach rejonowych
knurowianki przegrały finał
z Gimnazjum nr 19 w Gliwicach 10:14 i zajęły II miejsce.
Skład knurowskiej drużyny: Katarzyna Szczepanik,
Paulina Ponikiewska, Julia

Modrzejewska, Natalia Kowalik, Dominika Kulczycka,
Paulina Interewicz, Nikola
Grosek, Kinga Luleczka, Patrycja Bobak, Sandra Adamska, Katarzyna Urbańska.
Miejskie Gimnazjum nr
2 dziękuje za naszym pośrednictwem dyrekcji oraz
nauczycielom wychowania
fizycznego z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Knurowie za udostępnienie hali.
Słowa podziękowania kierują
również do Andrzeja Wesołowskiego za sędziowanie
turnieju.
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PiSk

Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

W gronie multimedalistek znalazły się
m.in. Martyna Surówka i Agata Marek

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 15 KWIETNIA:
1. Edward Nowak
2. Piotr Luberta
3. Zdzisław Mral
4. Ginter Fabian
5. Mieczysław Polok
6. Dariusz Skowron
7. Bernard Wróbel
8. Michał Foit
9. Bogumił Wolny

- 2.003
- 1.982
- 1.927
- 1.911
- 1.849
- 1.817
- 1.792
- 1.741
- 1.719

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
2. Jerzy Makselon
3. Piotr Luberta
4. Joachim Makselon
5. Michał Foit
6. Bernard Wróbel
7. Jacek Zacher
8. Stefan Wroblowski
9. Wojciech Napierała
10. Henryk Brola

- 18.551
- 17.750
- 17.429
- 17.373
- 17.331
- 17.330
- 16.908
- 16.886
- 16.827
- 16.818

Grand Prix Knurowa
w szachach
WYNIKI 2. TURNIEJU
- grupa szachistów
1. Tomasz Skrzyczek
2. Bogdan Tarasek
3. Kazimierz Tchórzewski
4. Martin Oleś
5. Cezary Stebakow
6. Marek Łączak
7. Ryszard Krupiński
8. Jan Domagała
9. Bronisław Wiechowski
10. Klaudia Wagner

Ruda Śląska
Bytom
Ruda Śląska
Rybnik
Czeladź
Knurów
Konin
Knurów
Bytom
Gierałtowice

5
4.5
4
3.5
3
3
2.5
2.5
2
0

- grupa amatorów
1 Henryk Kwaśnicki
2 Rafał Oleś
3 Henryk Mikosz
4 Karol Istel
5 Dariusz Grochowiecki
6 Paweł Porucznik
7 Krzysztof Krupiński
8 Andrzej Spruch
9 Grzegorz Woszuk

Gliwice
Rybnik
Knurów
Knurów
Knurów
Knurów
Konin
Knurów
Knurów

5
4.5
4.5
3.5
3.5
3
2.5
2
1.5

Kolejny turniej odbędzie się 24 maja br. o godzinie 9.00 w salkach przy kościele Cyryla i Metodego.
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MATEUSZ MICHALSKI - MŁODY TALENT

Ma szansę pójść drogą wytyczoną
Jak nie było
przez Łukasza Skorupskiego
Zmiana w bramce Górnika. Norberta
Witkowskiego zastępuje Mateusz Michalski

robi wszystko, by tych goli
nie było. - Powiem szczerze,
że nigdy nie braliśmy takiej
ewentualności pod uwagę kontynuuje Tomasz Michalski, ojciec 16-latka. - Po tym
turnieju Mateusz powiedział
mi, że trener chciałby ze mną
porozmawiać. Jak się później
okazało, tematem tej rozmowy była zmiana pozycji Mateusza na boisku. Z zawodnika
ofensywnego, na bramkarza...
Moje pierwsze myśli i słowa
były na „nie”, ale postanowiliśmy dać sobie czas na podjęcie
ostatecznej decyzji. Dużo na
ten temat rozmawialiśmy, ale
braliśmy też pod uwagę to,
co mówią nam trenerzy. I to
nie jeden, ale kilku. I okazało
się, że każdy z nich twierdził,
iż Mateusz na to coś, co daje
mu szansę na grę w bramce. I
każdy namawiał nas, by rozpocząć treningi bramkarskie.
Posłuchaliśmy - uśmiecha się
Tomasz Michalski.
- Przejście z pozycji pomocnika na pozycję bramkarza było dla wszystkich dużym
zaskoczeniem, a szczególnie

Foto: Górnik Zabrze

Ma zaledwie 16 lat, ale niewykluczone, że po bieżącym
sezonie podpisze zawodowy
kontrakt z ekstraklasowym
Górnikiem Zabrze. O kim
mowa? O Mateuszu Michalskim, który swoją przygodę z
piłką rozpoczynał w knurowskiej Akademii Piłki Nożnej
Marcina Brosza.
Mateusz w pierwszej fazie piłkarskiego rozwoju był
filigranowym chłopcem, obdarzonym niezłą techniką
użytkową. Bywało, że mijał
przeciwników niczym tyczki
na narciarskim stoku i strzelał
gole. Takie były początki, a że
sport nie znosi próżni, przygoda młodego knurowianina
z futbolem powoli nabierała
rozpędu. - Czas, w którym
Mateusz był w APN-ie wspominam bardzo sympatycznie
- mówi ojciec młodego piłkarza, Tomasz Michalski. - To tu
dzięki pracy z trenerami sporo
się nauczył i wypracował w sobie wiele cech, które przydadzą
mu się nie tylko na boisku, ale i
w życiu poza nim.
Nie ukrywam, że kilka
lat temu po wielu rozmowach
zdecydowaliśmy, że dalsze piłkarskie szlify Mateusz będzie
zdobywał w Zabrzu. Górnik
ekstraklasowy nie prowadził
rocznika 1998, więc trafiliśmy
na testy do Młodzieżowej
Szkółki Piłki Nożnej Górnik
Zabrze. I praktycznie wszystko
przebiegało spokojnie, aż do
pewnego turnieju, w którym
bramkarz doznał kontuzji i
jego miejsce między słupkami
zajął... Mateusz.
To - wydawało się przypadkowe - wejście do bramki zaowocowało zmianą w
piłkarskim życiu Mateusza
o 180 stopni. Do tej pory to
on strzelał gole, teraz to on

IV liga

dla mojego taty, który na tej
pozycji sam kiedyś grał - dopowiada Michalski junior.
- Uprzedzał mnie przed odpowiedzialnością i presją, jaka
jest wywierana na grających
na tej pozycji. Mimo to zdecydowałem się spróbować i teraz
jestem bardzo zadowolony, że
po ciężkiej pracy na treningach, przychodzą pierwsze
efekty.
Jedny m z t ych, którzy
widzą w Mateuszu znakomity
materiał na dobrego bramkarza jest Jerzy Machnik, były
bramkarz Górnika Zabrze, a
obecnie trener, który w przeszłości współpracował m.in.
z Antonim Piechniczkiem i
Waldemarem Fornalikiem.
Mateusz Michalski pod jego
„skrzydła” trafił we wrześniu ubiegłego roku i efekty
wspólnej pracy przynoszą już
efekty. W zimie wychowanka
APN-u zaproszono na zgrupowanie 3-ligowych rezerw
Górni k a, k tór y do r u ndy
wiosennej przygotowywał się
w Kamieniu. Trenerzy ocenili
go na tyle wysoko, że w marcu
br. trafił na treningi zespołu
ekstraklasowego.
- Cieszymy się, że Mateusz

zbliża się do spełnienia swojego marzenia, jakim jest gra
w Górniku, ale zdajemy sobie
sprawę, że obok szkolenia i
rozwoju sportowego, równie
ważna jest nauka - podkreśla
Tomasz Michalski, a Mateusz
dodaje: - Gra w ekstraklasowym Górniku to moje marzenie, ale zdaję sobie sprawę,
że jestem na początku drogi,
która może doprowadzi mnie
do sukcesów na miarę moich
idoli, na których się wzoruję,
czyli Jerzego Dudka i Manuela
Neuera.
Jeszcze nie dochodzi do
mnie, że w tak młodym wieku
mam możliwość trenowania z
pierwszą drużyną Górnika, u
boku trenera bramkarzy Mateusza Sławika.
Chciałbym też zaznaczyć,
że nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie
pomoc i zaangażowanie rodziców jak i trenerów: Janusza
Piekarskiego, Grzegorza Buranta oraz Jerzego Machnika.
Kilka lat temu MSPN na
Górnika zamieniał Łukasz Skorupski. Dzisiaj jest bramkarzem
AS Roma. Czy podobną drogę
przejdzie Mateusz Michalski?

Justyna Górnik z Gardy
Giera łtow ice za notowa ła
ostatnio cenne zwycięstwo
w ramach XV Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o Puchar Dyrektora
MOSiR Rybnik. Podopieczna Adama Spiechy na ringu
w Boguszowicach pokonała
stosunkiem głosów 2:1 wicemistrzynię Polski - Ewę
Białas z Energetyka Jaworzno (waga 54 kg).
Znakomite wrażenie zostawił kadet Dawid Lutyński
występujący w wadze 51 kg,
który znokautował medalistę
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży - Daniela Gargulę
(Magic Boxing Brzesko) i
został wybrany najlepszym

kadetem turnieju. Przypomnijmy, że Dawid na co dzień
trenuje w Spartanie Knurów, a
barw Gardy broni w ramach
umowy o współpracy.
W k ategor i i w iekowej
młodzik (waga 52 kg) zawodnik Gardy - Dawid Nowok
uległ stosunkiem głosów 1:2
Łukaszowi Góreckiemu (06
Kleofas Katowice).
Do walki przygotowany
był również Damian Durkacz, jednak z powodu braku
przeciwnika nie dane mu było
wejść między liny.
Dodajmy, że do turnieju
zgłoszono 110 pięściarzy i
pięściarek ze Śląska, Małopolski, Czech i Słowacji.

zwycięstwa,
tak nie ma
Fakty piłkarskiej wiosny są
dla Concordii okrutne. Knurowianie, którzy przed startem
tegorocznych rozgrywek byli
poważnym kandydatem do
awansu, przeistoczyli się w zespół, który nie potrafi wygrać
meczu. Efekt jest taki, że w tabeli
rundy wiosennej gorszy bilans
od podopiecznych Wojciecha
Kempy mają tylko trzy zespoły...
Ci, którzy liczyli na przełamanie złej passy w Wielką
Sobotę, po raz kolejny byli
rozczarowani. Patrząc jednak
na wspomnianą tabelę rundy
wiosennej to remis wywalczo-

ny ze Slavią trzeba chyba uznać
za sukces. Drużyna z Rudy
Śląskiej w tym roku jeszcze
nie przegrała. Concordia dla
odmiany nie wygrała...
Patrząc z kolei na „goły”
wynik i okoliczności, w jakich
padła druga bramka dla Slavii
można powiedzieć, że bliżej wygranej była Concordia
(goście zapewnili sobie remis
w doliczonym czasie gry, po
„dośrodkowaniu” z wrzutu z
autu). Nie zmienia to jednak
faktu, że zespół z Dworcowej
przeżywa kryzys.

21. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia - Slavia Ruda Śląska 2:2
1:0 Pilc 23’ (głową), 1:1 Zalewski 62’, 2:1 Spórna 82’ (karny),
2:2 Kowalik 90+2’
Concordia: Wasilewski, Pilc, Krzysztoporski, Mikulski, Bączkiewicz, Wieliczko 72’ Maciejewski, Żyrkowski, Salwa (żk),
Karwowski 65’ Jaroszewski
1. Piaski
46
(żk), Spórna 85’ Kruk, Mo2. Grunwald
43
drzyński 46’ Mawo.
3. Sarmacja
38
LKS Kamienic a Polska 4. Concordia
35
Sarmacja Będzin 2:1, MLKS
5. Slavia
32
Woźniki - Raków II Często6. Raków II
32
7. Kamienica Polska
31
c howa 0:2, Zieloni Ż ar ki
8. Gwarek
31
- Wyzwolenie Chorzów 3:1,
9. Pilica
30
Z ag ł ębiak D ąbrowa G ór10. Przyszłość
29
nicza - Górnik Piaski 1:4,
11. Woźniki
27
RKS Grodziec - Przyszłość
12. Wyzwolenie
25
Ciochowice 1:4, Lot Kono13. Zieloni
25
piska - Gwarek Tarnowskie
14. Grodziec
19
Góry 0:2, Pilica Koniecpol 15. Lot
14
Grunwald Halemba 2:3.
16. Zagłębiak
7

21. KOLEJKA, GRUPA II:
Podlesianka Katowice - GTS
Bojszow y 1:1, GKS 19 62
Jastrzębie - Czarni-Góral
Żywiec 4:0, Gwarek Ornontowice - Drzewiarz Jasienica
0:2, Górnik Pszów - Krupiński
Suszec 4:1, KS Wisła - Unia
Racibórz 2:1, Forteca Świerklany - AKS Mikołów 0:1, GKS
II Katowice - Iskra Pszczyna
5:3, Spójnia Landek - Jedność Przyszowice 1:3.

Komplet
zwycięstw
Lutyński-junior najlepszy
i wszystko jasne

14

nr 1 Pyskowice - Gimnazjum nr 10 Gliw ice 5:2,
MG-2 Knurów - Gimnazjum
nr 1 Pyskowice 4:0 (bramki:
Nowa kowsk i, Bogumiło,
Kląskała, Młynarski).
Knurowskie gimnazjum
re pre z entow a l i : D a n ie l
Witkowski, Sebastian Pawlik, Krzysztof Bochaniak,
Krzysztof Wesoły, Mateusz
Kląskała, Mateusz Bogumiło, Bartosz Czopek, Hubert
Młynarski, Mikołaj Nowakowski, Grzegorz Naporowski, Przemysław Rostkowski.
Nauczyciel: Dawid Dybcio.
PiSk

Piotr Skorupa

PiSk

1. Jastrzębie
2. Iskra
3. Krupiński
4. Gwarek
5. Bojszowy
6. Jedność
7. Czarni Góral
8. Pszów
9. Podlesianka
10. GKS II
11. Wisła
12. Drzewiarz
13. Unia
14. Forteca
15. Mikołów
16. Spójnia

57
44
40
38
34
33
32
27
26
26
24
23
22
18
16
7

Foto: Spartan

Miejskie Gimnazjum nr
2 w Knurowie było organizatorem rejonowych zawodów
piłki nożnej chłopców. W
turnieju brały udział trzy zespoły - Gimnazjum nr 10 w
Gliwicach, Gimnazjum nr 1
w Pyskowicach oraz gospodarze, którzy zdeklasowali
rywali, odnosząc komplet
zwycięstw. Drugie miejsce
zajęli gimnazjaliści z Pyskowic, a trzecie z Gliwic.
Wyniki: MG-2 Knurów
- Gimnazjum nr 10 Gliwice
6:3 (bramki dla zwycięzców:
Rostkowski 3, Nowakowski
2, Młynarski), Gimnazjum

PiSk

- Dawid Lutyński jest zawodnikiem o bardzo dużym
potencjale. Teraz czekają nas przygotowania do
eliminacji mistrzostw Polski - mówi trener Ireneusz
Przywara (na zdjęciu z lewej, obok ojciec Dawida Arkadiusz oraz trener Sławomir Tokarz)
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Przychodnia
wzięła rewanż
Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Knurowa w
piłce nożnej halowej drużyn
młodzieżowych był ostatnim
akordem trwającego blisko
7 miesięcy sezonu halowego w wydaniu knurowskiego
MOSiR-u. Podobnie jak w
lidze, walka o zwycięstwo
rozegrała się pomiędzy drużynami Komartu i Przychodni
Prognostic. Ci drudzy w dobrym stylu odnieśli najpierw

cztery wygrane nie tracąc gola,
po czym w meczu o wszystko
spotkali się ze swoim głównym
rywalem i wzięli rewanż za
ligową porażkę, wygrywając 2:1.
Po tym spotkaniu Przychodnia
zapewniła sobie zdobycie Pucharu Prezydenta, a Komart
musiał zadowolić się zajęciem
drugiego miejsca. Trzecia lokata
przypadła Tritechowi Junior,
który w lidze również znalazł się
na najniższym miejscu podium.

sport
Turniej był okazją do wręczenia nagród za udział w
rozgrywkach Młodzieżowej
Ligi Piłki Nożnej. Najlepszym
strzelcem został po raz trzeci
z rzędu zawodnik Przychodni
Prognostic - Mateusz Cybulski, a najlepszym bramkarzem
w ybrano Daniela Witkowskiego z Komartu. Nagrody
wręczali Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Jerzy
Pach, Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia Joachim Machulik oraz dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji Krzysztof Stolarek.

Przychodnia Prognostic
- zwycięzca turnieju
o puchar prezydenta
Knurowa i jednocześnie
wicemistrz Młodzieżowej
Halowej Ligi Piłki Nożnej

Mateusz Cybulski po raz
trzeci z rzędu został
królem strzelców MHLPN

Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

WYNIKI TURNIEJU O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KNUROWA
W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH:
Przychodnia Prognostic - Tempo Paniówki 3:0, Concordia 99 - Jedność Przyszowice 1:2, MG-1 Tritech Junior 0:3, Jedność Przyszowice - Przychodnia Prognostic 0:2, Tempo Paniówki - MG-1 4:0,
Komart 98/99 - Tritech Junior 3:2, Concordia 99 - Przychodnia Prognostic 0:2, Jedność Przyszowice - Tempo Paniówki 0:0, Komart 98/99 - MG-1 0:0, Tritech Junior - Concordia 99 0:0, Komart 98/99
- Tempo Paniówki 3:0, MG-1 - Przychodnia Prognostic 0:6, Jedność Przyszowice - Tritech Junior
1. Przychodnia Prognostic 15 16-4
1:3, Przychodnia Prognostic - Komart 98/99 2:1,
2. Komart 98/99
13 12-5
MG-1 - Concordia 99 1:2, Tempo Paniówki - Tritech
3. Tritech Junior
11 12-6
4. Tempo Paniówki
8
7-7
Junior 1:1, Komart 98/99 - Concordia 99 2:1, MG-1 5. Concordia 99
4
4-9
Jedność Przyszowice 1:0, Przychodnia Prognostic
6. Jedność Przyszowice
4
3-10
- Tritech Junior 1:3, Tempo Paniówki - Concordia
7. MG-1
4
2-15
99 2:0, Komart 98/99 - Jedność Przyszowice 3:0.

Klasa A
21. KOLEJKA:
Zamkowiec Toszek - Orzeł
Stanica 4:1, Orły Bojszów Ruch Kozłów 3:1, Przyszłość
I I C i o c h ow i c e - S p o ł e m
Zabrze 1:1, MKS Zabrze-Kończyce - Carbo Gliwice
6:1, MKS Zaborze Zabrze
- KS MOSiR Stal Zabr ze
2:2, Naprzód Żernica - Zryw
Radonia 1:3, Jedność 32 II
Przyszowice - Młodość Rudno 4:1, Sokół Łany Wielkie Salveo Drama Kamieniec 5:1.

Klasa C
1. Kończyce
2. Zamkowiec
3. Carbo
4. Zaborze
5. Jedność II
6. Zryw
7. Sokół
8. Orły
9. Młodość
10. Drama
11. Społem
12. Stal
13. Naprzód
14. Przyszłość II
15. Ruch
16. Orzeł

47
46
41
39
36
35
31
31
31
26
26
24
22
17
16
10

Klasa B
18 KOLEJKA:
FC Kłodnica Gliwice - KS
Bojków 0:2, Piast Pawłów
- Naprzód Świbie 4:3, LKS
45 Bujaków - Walka Zabrze
0:8, Victoria Pilchowice Amator Rudziniec 1:2, Quo
Vadis Makoszowy - Olimpia
Pławniowice 0:2, Gwiazda
Chudów - Start Kleszczów
3:0, Korona Bargłówka - Pogoń Ziemięcice (przełożony).

1. Walka
2. Gwiazda
3. Olimpia
4. Świbie
5. Quo Vadis
6. Bujaków
7. Bojków
8. Amator
9. Start
10. Pogoń
11. Pawłów
12. Kłodnica
13. Victoria
14. Korona

45
43
40
39
31
30
27
27
20
18
16
11
8
4

III liga kobiet
WYNIKI 11 KOLEJKI:
Wilki Wilcza - KKS Polonia
Tychy 0:1, Czarni II Sosnowiec - pauza, UKS Gamów
- Polonia Poraj 0:3, Mitech II
Żywiec - Wisła Skoczów 10:0,
UKS Jaskółki Chorzów - KKS
II Zabrze (brak wyniku).

1. Jaskółki
2. Mitech II
3. Tychy
4. Poraj
5. Wilki
6. Czarni II
7. Gamów
8. Zabrze II
9. Wisła

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

25
24
20
19
16
13
6
3
3

Najlepszym bramkarzem
MHLPN został Daniel
Witkowski

Komart 98/99 - mistrz Młodzieżowej
Halowej Ligi Piłki Nożnej

foto-migawka
Foto: Górnik Zabrze

19 KOLEJKA:
Concordia II - Burza Borowa
Wieś 7:2
(bramki dla Concordii: Maciejewski 4, Liszka, Kozdroń
i Mawo)
Concordia: Krasoń, Smętek,
Paśnicki, Gałach, Liszka,
Kruk 75’ Wende, Kempa,
Maciejewski, Filip, Kozdroń
80’ Kruszyna, Mawo.
Leśnik Łącza - Ślązak Bycina
6:1, Naprzód Łubie - Gwarek
II Ornontowice 0:4, Młodość
II Rudno - pauza.
1. Concordia II
2. Gwarek II
3. Burza
4. Leśnik
5. Młodość II
6. Naprzód
7. Ślązak

48
36
31
25
13
11
2

Modne stają się ostatnio wycieczki na stadion piłkarski w Zabrzu. Powstający nowy
obiekt zobaczyli m.in. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, których
przy Roosevelta przyjął legendarny piłkarz Stanisław Oślizło.
W innej roli wystąpili tam młodzi piłkarze z Gierałtowic, którzy przed jednym z
meczów mieli przyjemność wyprowadzać na murawę zawodników Górnika.

Piłkarskie
przedszkole

22 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia w ramach piłkarskiego przedszkola, czyli
wspólnego projektu Górnika
Zabrze i Concordii Knurów.
Prawdopodobnie jeszcze przez
cały maj zajęcia z najmłodszy mi mieć będą chara kter
o t w a r t y. Z a i n t e r e s o w a n i
uczestnictwem w tym projekcie powinni śledzić oficjalną
stronę Concordii (ksconcordia.
com.pl), gdzie w ciągu kilku
najbliższych dni pojawią się
informacje o terminie i miejscu
kolejnego treningu.
PiSk
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Foto: materiały promocyjne

Foto: Paweł Gradek

Projekt Genesis w udany sposób łączy energię
rocka z pięknem muzyki klasycznej

DNI KNUROWA 2014

Kompozycje Genesis
na Placu 700-lecia

ŻERNICA, NIEBOROWICE

Uświęcona tradycja

W lany poniedziałek spod kościoła pw. św. Michała Archanioła w
Żernicy wyruszyła procesja konna.
Na jej czele stanął Ingemar Klos.
Chwilę wcześniej otrzymał od księdza drewniany krzyż, z którym

objechał pola na trasie Żernica-Nieborowice. Zwyczaj pochodu bierze
swój początek w XVII wieku, kiedy to
gospodarze objeżdżali swoje włości i
kontrolowali stan zasiewów.
Powrót do tej pięknej tradycji

Lato, lato...

Już teraz warto pomyśleć o wakacyjnym
wypoczynku dla swoich pociech. Miejskie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej przygotowało
atrakcyjną ofertę kolonijną dla uczniów
knurowskich szkół
Wakacje w Rowach, czemu nie.
Turnus zaplanowano od 28 czerwca
do 11 lipca. W ofercie m.in. przejazd
autokarem, pobyt w ośrodku „Słowińska Perła” z pełnym wyżywieniem, wycieczka do Ustki, wizyta w

parku wodnym, rejs statkiem, zajęcia
taneczne, sportowe, plastyczne,
konkursy, dyskoteki, wieczór przy
ognisku.
Koszt pobytu nad morzem to
1200 zł.

Ray Wilson, były wokalista grupy
Genesis, wystąpi podczas Dni
Knurowa

przyciągnął przed drewniany kościółek wielu żerniczan oraz gości z
ościennych sołectw i gmin.
Przemarsz zwieńczył piknik
przed Domem Kultury w Żernicy.
/g/

Nieco krócej koloniści zabawią w
Zawoi (18 do 22 sierpnia). W programie: pobyt w pensjonacie „Jodełka”,
kąpiel w wodach termalnych, wizyta
w bacówce i Parku Czarnego Daniela. Ponadto wędrówki górskimi
szlakami, dyskoteki, konkursy z
nagrodami...
Wyjazd kosztuje 330 zł.
MOPP ubezpiecza uczestników
kolonii i zapewnia im fachową opiekę
(nauczyciele knurowskich szkół).
Informacje i zapisy od 28 kwietnia w sekretariacie MOPP Knurów,
al. Lipowa 12, tel. 32 235-27-13 poniedziałek - czwartek od 8.30 do
15.30, piątek od 8.30 do 14.30.
/g/

- To już pewna, potwierdzona
wiadomość – nie kryje satysfakcji
Jerzy Kosowski, dyrektor Centrum
Kultury w Knurowie. – Ze względu
na poufność rozmów nie mogliśmy
wcześniej sygnalizować, że negocjujemy występ gwiazdy w naszym
mieście.
Ray Wilson pojawi się na scenie w
sobotę, 14 czerwca, o godz. 20. Zapre-

zentuje wybrane kompozycje zespołu
Genesis, będące częścią stworzonego
przez siebie Projektu Genesis. To
rockowe wersje kultowych utworów
br y ty jsk iej grupy z elementami
muzyki klasycznej. Koncert potrwa
prawie półtorej godziny. A może i
dłużej, jeśli publiczność „zmusi”
muzyków do bisów.
/bw/

Ray Wilson

jest Szkotem urodzonym w Dumfries na południu kraju. Pierwszy profesjonalny zespół
– Guaranted Pure – założył z bratem. W 1994
r. dołączył do składu szkockiej grupy Stiltskin.
Debiutancki singiel („Inside”) znalazł się na
czele wielu europejskich list przebojów. Sukces
sprawił, że uwagę na Wilsona zwróciła grupa
Genesis (po rezygnacji Phila Collinsa). Frontmanem brytyjskiej legendy rocka był w latach
1996-1998. Współtworzył album „Calling All
Stations”, który znalazł się w czwórce najlepiej
sprzedających się płyt zespołu w jego historii.
Gdy Genesis zawiesił działalność, Wilson związał
się z zespołem Cut. Od 2001 prowadzi karierę
solową. Na stałe mieszka w... Polsce. Do naszego
kraju przywiodła go miłość...
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