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Ważne

Zmiana
organizacji ruchu

W związku z przebudową skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ul. 26
Stycznia w Knurowie kierowcy mogą spodziewać się sporych utrudnień.
Począwszy od godz. 9.00 we wtorek, 16 lutego, wprowadzona zostanie na
czas robót zmiana organizacji ruchu: zamknięcie dla samochodów ul. 26
Stycznia i wprowadzenie objazdu z równoczesnym wprowadzeniem ruchu
wahadłowego na ul. Szpitalnej.
/-/

Knurów

Najpierw Fińskie

Z taką mapą ma być bezpieczniej
W zeszły piątek w knurowskim Komisariacie Policji
zorganizowano debatę poświęconą bezpieczeństwu

O

prócz policjantów w debacie
wzięły udział osoby zajmujące
się kwestią bezpieczeństwa –
samorządowcy, przedstawiciele straży
miejskiej, straży pożarnej, pomocy
społecznej, dyrektorzy szkół – a także
mieszkańcy miasta.
Celem spotkania było jak najlepsze
rozpoznanie rzeczywistych oczekiwań
społecznych związanych z bezpieczeństwem, zaś w centrum uwagi
uczestników spotkania była koncepcja
mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Stworzenie takiej mapy, obejmującej całą
Polskę, to pomysł Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Jej
podstawę będą stanowić dane policji,
ale istotne mają być też społeczne konsultacje czy lokalne debaty – takie jak
ta. Ważny będzie udział wojewodów,
samorządów czy organizacji pozarządowych. Jak informuje MSWiA,
w założeniu mapa ma zawierać m.in.

informacje o przestępstwach pospolitych i kryminalnych (takich jak bójki,
pobicia, gwałty, zabójstwa, kradzieże),
a także o przestępstwach drogowych
czy też niektórych kategoriach przestępstw gospodarczych i narkotykowych. Według wstępnej idei, mapy
miałyby być powszechnie dostępne
w internecie, na stronach poszczególnych komend policji.
Takie zestawienie pozwoli na określenie rodzajów zagrożeń w terenie
oraz poczucia bezpieczeństwa Polaków,
zarówno tych zamieszkujących duże
miasta, jak i mniejsze miejscowości
– czytamy na ministerialnej stronie
www. – Na jej podstawie łatwiej będzie
zidentyfikować niebezpieczeństwa, a
następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie jest to uzasadnione. Chodzi tu m.in. o rozlokowanie
środków, liczbę funkcjonariuszy i ich
odpowiednie przeszkolenie, a nawet

Górnictwo

Zmiany w zarządzie JSW

W

poniedziałek, 8 lutego, Rada
Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołała ze składu
zarządu Aleksandra Wardasa, pełniącego funkcję zastępcy prezesa
zarządu ds. technicznych. Rada
Nadzorcza nie podała powodu odwołania. Aleksander Wardas był
– przed wejściem do zarządu JSW
SA – dyrektorem kopalni Knurów-Szczygłowice.
Poniedziałkowa decyzja jest
kolejną w ciągu ostatnich kilku dni.
Wcześńiej, 29 stycznia, Rada Nadzorcza spółki odwołała ze składu
zarządu JSW Michała Kończaka,

pełniącego funkcję zastępcy prezesa
zarządu ds. ekonomicznych. Rada
Nadzorcza również nie podała powodu odwołania.
Do czasowego w ykony wania
czynności członków zarządu zostali
oddelegowani dwaj członkowie Rady
Nadzorczej. Robert Ostrowski - do
wykonywania czynności zastępcy
prezesa zarządu ds. ekonomicznych,
a Krzysztof Mysiak do wykonywania
czynności zastępcy prezesa zarządu
ds. strategii. Obowiązki te zostały im
powierzone czasowo na okres od 9
lutego do 8 maja tego roku.

podjęcie decyzji o odtworzeniu lub
utworzeniu nowych komisariatów czy
posterunków.
Ucz e st n ic y dy sk u sji w k nurowskim komisariacie podkreślali,
jak ważną sprawą jest współpraca
wszystkich dbających o nasze bezpieczeństwo. Goście wymieniali się
dotychczasowymi doświadczeniami
i rozwiązaniami stosowanymi w poszczególnych instytucjach. Była to też
okazja do podzielenia się pierwszymi
odczuciami na temat planowanych
map bezpieczeństwa, tego, czy będą
użyteczne i co się na nich powinno
znaleźć. Pojawiły się również głosy
wyrażające obawy, czy takie mapy
nie będą miały negatywnych „skutków ubocznych” – czy np. nie będą
stygmatyzować niektórych dzielnic,
albo też czy nie będą narzędziem dla
potencjalnych przestępców.
- To była wstępna dyskusja, na
szczegóły przyjdzie czas w drugim
etapie spotkań i kosultacji – mówi
nadkom. Marek Słomski, rzecznik
prasowy KMP Gliwice. – Piątkowe
konsultacje rozpoczęły cykl takich spotkań we wszystkich gminach powiatu.
Pierwszy etap konsultacji ma się
zakończyć przed 1 marca.

29 stycznia zakończył się kolejny etap
porządkowania gospodarki ściekowej
w Knurowie, obejmujący przede
wszystkim teren starego Knurowa. Na
„swoją” kanalizację wciąż czeka
osiedle Fińskich Domków i Krywałd

P

o artykule o zakończeniu budowy kanalizacji na starym
Knurowie, czytelnicy dociekają co z pozostałymi częściami miasta,
gdzie mieszkańcy wciąż muszą walczyć z szambem.
- Mieszkam na Krywałdzie. I
zastanawiam się, dlaczego za jednym
zamachem i u nas nie zrobiono porządku z kanalizacją? - zapytuje pan
Józef. - Przecież tyle już czekamy.
Projekt „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów” kosztował 86 milionów złotych. Znaczna
część tej kwoty pochodzi z unijnego
Funduszu Spójności. Bez wsparcia z
zewnątrz miasto nie poradziłoby sobie
z tak kosztowną inwestycją. Jednym
z podstawowych kryteriów, jakie
Knurów musiał spełnić, aby otrzymać
dofinansowanie, był wymóg związany
z zagęszczeniem ludności- 120 miesz-

Jb

MiNa

Policja zaprasza mieszkańców do
udziału w konsultacjach na temat
bezpieczeństwa w ich okolicy. Oto
terminy i miejsca niektórych spotkań:
- Knurów, ul. Dworcowa 1a – wtorek, 16 lutego, godz. 14.30;
- Wilcza, Dom Kultury, ul. Kazimierza Miarki 123 – środa, 17 lutego,
godz. 16.00;
- Chudów, ul. Szkolna 43, siedziba
OSP – czwartek, 18 lutego, godz.
16.00.

Tradycji stało się zadość. Kolejka naszych Czytelników ustawiła się w redakcji
po pyszne pączki z piekarni Janusza Kapicy. Rekordzista wymienił na słodkości
aż 5 kuponów! W sumie rozdaliśmy około 300 pączków.

Knurów

/jsw, bw/

Mandat z bonusem

serdeczności

K

ŚWIEŻSZY
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Nie musisz czekać do czwartku – aktualne informacje z najbliższej okolicy i regionu na naszej
stronie internetowej.
Odśwież www.przegladlokalny.eu.
Redakcja
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kańców na kilometr sieci.
- Krywałd, gdzie jest zabudowa
jednorodzinna rozproszona, nie spełniał
tego wymogu, dlatego został wyłączony
z projektu - informuje Ewa Szczypka,
naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich z knurowskiego Urzędu Miasta.
Potencjalni budowniczy kanalizacji na Krywałdzie będą musieli
zmierzyć się z jeszcze jednym ważnym problemem: prace z pewnością
utrudnią szkody górnicze. Czy to
oznacza, że kanalizacji na Krywaładzie nie będzie?
- Będzie, ale niestety nie znamy
jeszcze konkretnej daty - tłumaczy
naczelnik Szczypka. - Obecnie pracujemy nad dokumentacją budowy
kanalizacji na osiedlu Fińskie Domki.
W miarę możliwości finansowych,
w następnej kolejności zajmiemy się
Krywałdem.
Foto: Paweł Gradek

Knurów

ierowca samochodu dostawczego na długo zapamięta interwencję Straży
M iejsk iej. Najpier w zosta ł
ukarany mandatem (200 zł)
za zniszczenie trawnika przy
u l. U ła nów. Wtedy ok a z a ł
swój lekceważąc y stosunek
do kary, wyrzucając odcinki

mandatu przez okno samochodu. Strażnicy skierowali
do s ądu w n iosek o u k a ranie k ierowc y z a z a śmiecanie miejsca publicznego. Do
zdarzenia doszło w ubiegły
wtorek po godz. 16.00

/g/
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Szczygłowice. Czołowe zderzenie audi i policyjnego radiowozu

Troje rannych
w kraksie

Z policyjnego radiowozu został wrak

Ruch na ul. Zwycięstwa był utrudniony

Kierująca audi a3 z niewyjaśnionych przyczyn
zjechała na przeciwległy pas, zderzając się czołowo
z policyjnym radiowozem - to na razie wstępne
ustalenia w sprawie czwartkowego wypadku
na ul. Zwycięstwa

P

olicyjna ekipa dochodzeniowo-śledcza i prokurator przez
kilkadziesiąt minut wyjaśniali
okoliczności wypadku w Szczygłowicach. Ze wstępnych ustaleń wynika,
że 30-latka z Czerwionki-Leszczyn
zjechała swoim audi a3 wprost przed
nadjeżdżający z naprzeciwka radiowóz
gliwickiej drogówki. Doszło do czołowego zderzenia pojazdów.
Co więcej, policyjna kia cee’d ścigała w tym czasie „na sygnale” sprawcę
wykroczenia drogowego.
Troje uczestników kraksy prze-

wieziono do szpitala. Byli przytomni i
trzeźwi. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że najbardziej ucierpiała 30-latka,
która doznała skręcenia stawu biodrowego. Dla 27-letniego kierowcy
radiowozu pościg skończył się wstrząśnieniem mózgu, a dla drugiego z policjantów (25-latka) raną ciętą głowy.
Obaj służą w policji od 3 lat.
Zanim zakończyły się oględziny
miejsca zdarzenia, ruch na ul. Zwycięstwa był zablokowany. W akcji wzięły
udział 3 zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie. Strażacy

odłączyli zasilanie w zniszczonych
pojazdach, zajęli się neutralizacją rozlanych płynów eksploatacyjnych oraz
uprzątnęli jezdnię.
Zarówno audi a3, jak i kia cee’d
nie nadają się do dalszej jazdy. Jeśli potwierdzą się wstępne ustalenia policji o
winie kobiety, można się spodziewać,
że nowy radiowóz zostanie sfinansowany z jej ubezpieczenia OC. Praktyka
pokazuje, że może to potrwać nawet
kilka lat.

Wilcza

Dwa wypadki
w dwie godziny

To była pechowa niedziela w Wilczy. O godz. 4
mieszkaniec Rybnika uderzył w drzewo i zbiegł
z miejsca wypadku, nie oglądając się na rannych
towarzyszy. Dwie godziny później, kilka
kilometrów dalej, zderzyły się dwa samochody

/pg/, foto: Paweł Gradek

Nic się nie stało
Knurów

We wtorkowe południe na placu kopalnianym Ruchu
Knurów wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, by zabrać do szpitala 25-latka
z podejrzeniem zawału

P

racownik zewnętrznej firmy
Carbon uskarżał się na ostry ból
w okolicach mostku. Kiedy zasłabł, wezwano na pomoc śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Była obawa, że to może być zawał
- informuje rzecznik prasowy Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach,
Jolanta Talarczyk. - 25-latek trafił do
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku. Badania nie stwierdziły u niego poważnych problemów
kardiologicznych, a jedynie nerwobóle.
Jeszcze tego samego dnia mężczyzna został wypisany do domu i
skierowany do lekarza rodzinnego.
/g/
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Śmigłowiec zabrał 25-latka
do rybnickiego szpitala

W

nied zielę, koło god z .
4 rano, na ul. Rybnickiej w Wilczy doszło do
groźnego wypadku. Kierowca audi
A6, 30-letni mieszkaniec Rybnika,
w trakcie wyprzedzania volkswagena stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na pobocze i uderzył
w drzewo. Rybniczanin nie jechał
sam - pasażerowie, 20- i 23-latek,
zostali ranni. Chwilę po wypadku
kierowca wysiadł ze zniszczonego
samochodu i uciekł. Pasażerowie
zostali... Rybniczanin zmierzał w
stronę domu. Nie zaszedł daleko.
Szybko dostrzegli go policjanci z
rybnickiej drogówki, patrolujący
ul. Rybnicką. 30-latek zwracał na
siebie uwagę: szedł poboczem, miał
zakrwawioną koszulę i poranioną
twarz.
- Mieszkaniec Rybnika został zatrzymany. Przyznał się do prowadze-

nia pojazdu. Okazało się, że miał we
krwi 0,7 promila i nie posiadał prawa
jazdy - informuje policja.
O losie 30-latka zadecyduje sąd.
Dwie godziny później, kilka kilometrów dalej, na skrzyżowaniu w
Wilczy, zderzyły się dwa samochody - fiat ducato i kia ceed. Według
ustaleń policji winę za wypadek ponosi 44-letni gliwiczanin, kierowca
kii, który nie ustąpił pierwszeństwa
57-letniemu mieszkańcowi Radlina, kierującemu fiatem. Ucierpiały
pasażerki fiata - 20- i 42-latka.
- Kierowcy byli trzeźwi - informuje nadkom. Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
44-latka czeka sprawa karna.
Miejsce wypadku zabezpieczyli m.in.
strażacy z Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie i OSP Wilcza.
Jb, foto: JRG Knurów
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Wentylatory
pracują pełną parą
Szczygłowice

Foto: Paweł Gradek
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- Na cmentarzu przy
ul. Rakoniewskiego nie ma żywej
duszy - zauważa Halina Lebioda.
- Nikt się nie modli, ludzie
przychodzą raz w miesiącu umyć
pomniki. I tyle. Z kim bym
nie rozmawiała, każdy mówi,
że ma tam za daleko...

Nie po drodze
na cmentarz
Knurów

Niedawno uruchomiono nowoczesną stację
wentylatorów głównych w kopalni „KnurówSzczygłowice” Ruch Szczygłowice. Inwestycja
poprawi komfort i bezpieczeństwo pracy górników

P

rzypomnijmy. Zakład utracił
zdolności wentylacyjne z powodu katastrofy, do jakiej doszło w
2008 roku. Zapadły się wtedy: szyb V
wentylacyjny ze stacją wentylatorów
i rozdzielnia wysokiego napięcia. Co
prawda rok później kopalnia uruchomiła tymczasową stację wentylatorów
głównych przy szybie VI, ale jej parametry techniczne były zbyt słabe, by
mogła w pełni przewietrzać kopalnię z
metanu i innych zanieczyszczeń.
Zaprojektowano więc nowoczesną instalację z uwzględnieniem potrzeb obu ruchów kopalni „Knurów-Szczygłowice”, a na przełomie 2015 i
2016 roku oddano ją do użytku.
Stacja mieści się przy szybie
VI i wyposażona jest w trzy wentylatory (dwa pracują w układzie

reklama

równoległym, jeden jest rezerwowy)
o wydajności 23 tys. m³ na minutę.
Zabezpiecza właściwe przewietrzanie
rejonów wentylacyjnych Ruchu Knurów i Ruchu Szczygłowice.
Mimo złej kondycji branży górniczej, nie szczędzono środków na
zakup najnowocześniejszych urządzeń i stosowanie innowacyjnych
rozwiązań technicznych. Jednym z
nich jest pozyskiwanie ciepła z powietrza kopalnianego do ogrzewania
pomieszczeń stacji.
Co więcej, wentylatory pracują ciszej od tych używanych wcześniej. Na
uwagę zasługuje pełna automatyzacja
pracy stacji, dzięki czemu można nią
sterować z różnych miejsc w kopalni.
Nowa inwestycja nie tylko przysłuży się bezpieczeństwu górników.

Ma też znaczenie strategiczne: w
niedalekim czasie pozwoli eksploatować pokłady o dużym zagrożeniu
metanowym.
/g/

sygnały
czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

32 332 63 77

Wstyd!

- Niedawno idąc z żoną do laboratorium spacerowałem wzdłuż
ulicy Witosa. Nie mogłem patrzeć
na te okropne śmieci, jakie leżą na
trawnikach przy chodniku. Może
by administratorzy tych terenów
coś z tym zrobili, bo to wstyd – taki
śmietnik w środku miasta.
Czytelnik

Sposób na smog?

- Mieszkam na osiedlu Fińskich
Domków i zimą nie idzie okna
otworzyć. Latem też nie lepiej ludzie palą w piecach, bo grzeją
ciepłą wodę, a szkoda im prądu.
Mam pomysł, co zrobić, aby ogrzewanie węglem było bardziej ekologiczne. W Zabrzu-Biskupicach
działa Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Tam węgiel jest tak
przerabiany, że staje się bardziej
ekologiczny. Podobno już jakaś
kotłownia, która ogrzewa budynki
socjalne, testuje ten węgiel po
przeróbce. Może to dobry pomysł
na walkę ze smogiem?
Mieszkaniec
Fińskich Domków

J

eśli na cmentarzach przy ul. 1
Maja i ul. Słonecznej urządzane
są pochówki, to tylko w ramach
istniejących już grobów. Reszta odbywa się na cmentarzu przy ul. Rakoniewskiego, który powoli wyrasta na
główną miejską nekropolię.
Nasza Czytelniczka, pani Halina,
zadzwoniła do redakcji, by podzielić
się refleksją na ten temat: - Rozmawiałam z proboszczem i z zarządcą.
Obaj przyznali, że tu prawie nikt nie
zagląda. Jeśli już, to raz w miesiącu
pomnik umyć.
Pani Lebioda jest zmotoryzowana, więc na cmentarzu bywa znacznie
częściej: - Wtedy widzę, jaki kawał
drogi muszą przejść starsi ludzie niosący ciężkie torby.
Zdaniem naszej Czytelniczki wystarczyłoby, gdyby autobus linii 710
kilka razy dziennie skręcił w ul. Rakoniewskiego, wysadził przy cmentarzu ludzi i nawrócił w zatoczce.
- Obliczyłam, że to raptem 3
minuty. Niewiele, prawda? A dla
starszych spore udogodnienie - mówi
z przekonaniem.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Adam Ostalecki studzi entuzjazm
Czytelniczki.
- Po pierwsze, należałoby najpierw wzmocnić nawierzchnię ul.
Rakoniewskiego i przystosować ją do

ruchu autobusów - tłumaczy. - Po
drugie, przebudowy wymaga skrzyżowanie z ul. Wilsona, aby autobus mógł
bezkolizyjnie włączać się do ruchu. Po
trzecie, trzeba będzie zrezygnować
z kursów autobusów przegubowych.
Wspom nia ne zmia ny niekoniecznie muszą przypaść do gustu
mieszkańcom ul. Rakoniewskiego.
Tak było, gdy pojawił się pomysł skierowania autobusów na ul. Koziełka.
Naczelnik Ostalecki zauważa,
że droga do cmentarza przy ul. Rakoniewskiego nie jest dłuższa niż ta
prowadząca od przystanku przy kościele do cmentarza przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach. Co więcej, nikt
stamtąd nie postuluje o wydłużanie
linii autobusowej.
Wydział Inwestycji Miejskich
knurowskiego magistratu chce w tym
roku zlecić wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę... ścieżki
rowerowej łączącej ul. Szpitalną z
ul. Rakoniewskiego. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku przejadą po niej pierwsi
rowerzyści.
Dyskusja na temat odpowiedniego skomunikowania ul. Rakoniewskiego z resztą miasta wydaje
się nieunikniona. Zwłaszcza że w
niedalekiej przyszłości planowana
jest tam budowa osiedla.

/pg/
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Dobry schemat

- Dziękuję za wskazówki w poprzednim numerze PL, jak dobrze
palić w piecu. Zastosowałem się do
Państwa porad i jestem bardzo zadowolony - piec nie dymi i znacznie
rzadziej muszę schodzić dokładać
opał. Sposób palenia poleciłem
znajomym i rodzinie.
Knurowianin

4
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Bojowa musi
poczekać
B

ojowa to jedna z bocznych ulic
Zwycięstwa – typowy zakątek
domów jednorodzinnych, do
których prowadzi wąska, nieutwardzona droga. Latem kurz, zimą ślizgawka, po ulewie błoto – narzekają
mieszkańcy.
- Mieszka tu wiele starszych osób,
niektóre są schorowane i mają problem
z chodzeniem po takiej drodze – mówi
Karina Zawadzka, która od lat mieszka przy Bojowej i niezmiennie ma
nadzieję, że stan nawierzchni zmieni
się na lepsze. – Parę dni temu była tu
ślizgawica, a po każdej odwilży jest coraz gorzej. Po deszczu mamy tu bagno.
My się wręcz topimy samochodami. Nie
tylko my sami: czy to pogotowie, czy

kurier – wszyscy nam się skarżą. Nawet
listonoszka nie chce tu chodzić. Poza
tym wszystkie kosze toną w tym bagnie,
nawet nie wiadomo, jak odebrać śmieci.
Ludzie mają już tego dosyć. Gdzie indziej robi się nowe drogi, oświetlenie.
Czemu tutaj od lat nic się nie dzieje?
A przecież to nie jest nie wiadomo jak
długa ulica.
Kiedy Bojowa doczeka się równej,
asfaltowej nawierzchni? Póki co, to
pytanie retoryczne. Wiadomo, że zanim dojdzie do gruntownego remontu
drogi, najpierw trzeba będzie przeprowadzić tam prace wodociągowe. Jak
dowiedzieliśmy się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta

Foto: Mirella Napolska

- Przez tę drogę pełną dziur i błota
samochody nam się niszczą,
a starsi ludzie boją się wyjść
na spacer – skarżą się mieszkańcy
ulicy Bojowej. - Najpierw kanalizacja
i sprawy własnościowe – tłumaczą
urzędnicy

W najbliższych miesiącach ulica Bojowa może
liczyć jedynie na bieżące naprawy nawierzchni drogi

Knurów, wymiana sieci wodociągowej i przyłączy na Bojowej figuruje
w planie wieloletnim knurowskiego
PWiK sp. z o.o. jako jedno z zamierzeń
przewidzianych na 2017 rok. Wobec
tych planów remont ulicy na razie mija
się z celem.
Jest jeszcze druga trudność, natury
formalnej – konieczność uregulowania kwestii własnościowych. Zanim
gmina przeprowadzi remont drogi,
musi nabyć własność tego terenu od
właścicieli poszczególnych działek. Do
tego potrzebna jest decyzja wojewody.

Jak usłyszeliśmy w miejskim Wydziale
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, starania zmierzające do przejęcia własności gruntu przez
gminę rozpoczęły się w 2012 roku. Do
wojewody trafiło wówczas w sumie 35
wniosków. Większość z nich już została pozytywnie rozpatrzona. Na decyzję
czeka jeszcze siedem wniosków – to
te z nieuregulowanym stanem prawnym. Cztery z nich dotyczą sytuacji,
gdy jeden z właścicieli gruntu zmarł,
a postępowanie spadkowe nie zostało
przeprowadzone.

Jak widać, ulica Bojowa, wbrew
pozorom, nie jest zakątkiem zapomnianym przez Boga i urzędników.
Wizja nowej, gładkiej nawierzchni
majaczy już na horyzoncie. Jednak
tutejsi mieszkańcy muszą się na razie
uzbroić w cierpliwość.
Póki co, ulica niezmiennie jest
objęta dora źny mi naprawa mi w
ramach bieżącego utrzymania dróg.
Jak zapewnia WGRiOŚ, duże ubytki
będą uzupełniane tłuczniem – tak jak
dotychczas.
MiNa

ogłoszenie

Kila dni temu knurowianin kupił piwo w jednym
z osiedlowych sklepów. Ku jego zdumieniu,
termin ważności napoju minął 28 listopada.
- To nie pierwszy taki przypadek - pisze czytelnik.
- Pamiętam, że w październiku można było znaleźć
jajeczka wielkanocne z datą do maja

PRZETARG
Gmina Pilchowice zaprasza projektantów do wzięcia udziału
w przetargu nieograniczonym pn.:
Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 921 na terenie Gminy Pilchowice.
Termin składania ofert 23.02.2016 godz. 10:00
Więcej informacji na stronie www.bip.pilchowice.pl w zakładce
zamówienia publiczne – przetargi lub pod linkiem:
www.bip.pilchowice.pl/index.php?option=com_content&view=
a r t i c l e & i d = 5 6 1 3 : p r o j e k t- b u d o w y- c h o d n i k a - i - p r z e b u d o w yd r o g i -w o j e w o d z k i e j - n r- 9 2 1 - n a - t e r e n i e - g m i ny- p i l c h o w i c e &
catid=23:przetargi&Itemid=132

Knurów

Jajeczka po terminie
S

pr z e d a ż pr z e t er m i now anej ży wności jest karalna,
a sklep, który łamie prawo,
nie może liczyć na pobłażliwość
Sanepidu.
- Wykroczenie to reguluje art.
10 0 u staw y o bezpiecz eń stw ie
żywności i żywieniu. Artykuł mówi
jasno, że kto używa lub wprowadza
do obrotu środek spożywczy po
upływie terminu przydatności do
spożycia podlega karze grzywny
- usłyszeliśmy w gliwickim Sanepidzie. - Sklepikarz może otrzymać
mandat do 500 zł.
Jeśli wartość sprzedawanego
towaru jest duża, kara może być surowsza - sklepikarzowi grozi nawet

areszt.
Tylko w 2014 roku inspektorzy
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach
przeprowadzili 364 kontrole w
powiecie gliwickim w obiektach,
gdzie sprzedaje się żywność.
- Osoby winne ukarano 31 mandatami karnymi na łączną kwotę
4.750 zł - informuje Sanepid.
Najczęściej karano m.in za
sprzedaż produktów po terminie
ważności. Sklepikarzom oberwało
się także za niewłaściwe warunki
magazynowania żywności, brak
segregacji w urządzeniach chłodniczych czy zniszczone urządzenia, które mają kontakt z ży w-

reklama

nością oraz brak umy walek do
mycia rąk.

Donos na sklep

Każdy z nas może zgłosić uchybienia. Jeśli zauważymy, że w sklepie sprzedaje się przeterminowaną
żywność, sprawę możemy zgłosić
do Sanepidu.
- Należy dokładnie podać w
jakim sklepie kupiliśmy dany produkt i kiedy. Można także dołączyć
paragon. Taki protokół wraz ze
swoimi danymi, trzeba przesłać na
nasz adres. Rozpatrzymy sprawę
- mówią pracownicy gliwickiego
sanepidu.
jb

reklama
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Nasz człowiek
w „Sondzie”
Gierałtowice. Tomasz Rożek gospodarzem programu „Sonda 2”

Foto: Materiały prasowe
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Doktor Tomasz Rożek z Gierałtowic, fizyk i publicysta
„Gościa Niedzielnego”, poprowadzi kontynuację
kultowego programu telewizyjnego „Sonda”

„S

onda 2” nawiązywać będzie
do programu popularnonaukowego nadawanego
przez Telewizję Polską w latach 19771989. Emisję nowych odcinków przerwała tragiczna śmierć prowadzących:
Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja
Kurka.
Po 27 latach przerwy nowy dyrektor TVP 2, Maciej Chmiel, postanowił

przywrócić program w odświeżonej
formule. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, każdy odcinek „Sondy
2” będzie konfrontacją wyobrażeń
twórców dawnego cyklu ze współczesną wiedzą na temat techniki i nauki.
Ponadto będzie zawierać przekaz
dla kolejnej generacji twórców i naukowców.
Gospodarzem programu będzie

dr Tomasz Rożek z Gierałtowic, fizyk
i publicysta „Gościa Niedzielnego”, autor najlepszej książki popularnonaukowej sezonu 2010/2011 pt. „Nauka
- po prostu. Wywiady z wybitnymi”.
Występy przed kamerami nie są mu
obce - prowadził cykl popularnonaukowy dla programu śniadaniowego
„Dzień dobry TVN”.
- Prace trwają bardzo intensywnie

- mówi gierałtowiczanin i obiecuje
na bieżąco informować o postępach
na profilu „Nauka. To lubię” na Facebook’u.
25-minutowe odcinki będą nada-

wane w TVP2 w czwartki o godz.
20.40. Program ma ruszyć na wiosnę.
Dokładna data jego premiery jeszcze
nie jest znana.

/g/

Pilchowice

Ekspedycja rusza na podbój Indonezji
Uczniowie pilchowickiego gimnazjum przemierzyli już niezły
kawał świata. 10 lutego zaczęli kolejną niezwykłą przygodę.
Tym razem dołączyli do nich uczniowie z Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego z Knurowa

I

ndonezja kusi zapachami przypraw, tarasami ryżowymi i wciąż
czynnymi wulkanami. Członkowie
ekspedycji planują zdobyć jeden z
nich - Kawah Ijen. Tegoroczna wyprawa różni się od innych przede
wszystkim... liczebnością. Na podbój Indonezji wyruszyło trzynaście
osób. Młodzieżowym kierownikiem
pilchowickiego projektu w ybrano
Magda lenę Hr y nysz y n - najba r-

dziej doświadczoną uczestniczkę
ekspedycji.
Młodzież opuściła Pilchowice 10
lutego. W Dżakarcie, stolicy Indonezji, powinna zameldować się dwa dni
później.
- Nasz pobyt planujemy ograniczyć
do wyspy Jawy, a jeśli czas i finanse
pozwolą przepłyniemy na Bali - informują członkowie wyprawy.
Do Polsk i młodzież wróci 28
lutego.
Jb

foto: arch. Szkolnej Ekpedycji

„Szkolna Ekspedycja” to projekt edukacyjny, który został zapoczątkowany w Zespole Szkół w Pilchowicach w 2011 r. Założeniem projektu jest
promowanie wśród młodzieży Gminy Pilchowice turystyki backpackingowej – plecakowej, uczącej życia, zaradności i samodzielności. Wszystkie
wyprawy są planowane i organizowane przez członków ekspedycji.

- Po raz pierwszy zawitamy na półkuli południowej. To najbardziej
egzotyczna i najliczniejsza Szkolna Ekspedycja w historii naszych
wypraw - śmieją się podróżnicy

Skład Szkolnej Ekspedycji: Maja Poszwa, Aleksandra Malanowska,
Liwia Szafruga, Zofia Młotkowska, Marta Garcorz, Julia Masłoń, Magdalena Hrynyszyn, Bartłomiej Kurtycz, Karolina Imiołek, Patrycja Honysz,
Oliwia Chłodnicka i Krzysztof Krztoń (opiekun) oraz Adam Ziaja (kierownik
wyprawy).

Odchudzanie zdrowe, proste i skuteczne – to możliwe
Dieta zwykle kojarzy się z uczuciem głodu, ciągłymi myślami o jedzeniu, skomplikowanymi przepisami, stresem
i skomplikowane zasadami odstającymi od dotychczasowego sposobu odżywiania – może być inaczej.

G

reklama

dy chcemy zrzucić kilka kilogramów
i zmniejszyć obwód w talii, zazwyczaj
korzystamy z kolejnej diety cud, narzucamy sobie system żywienia okupiony
wyrzeczeniami, potem i łzami. I rzeczywiście, popularne metody zaspokajają
naszą niecierpliwą naturę dając szybkie,
ale krótkotrwałe efekty. Nie musi tak być.
Można schudnąć bez efektu jojo, a przy
tym czerpać radość z wprowadzanych w
życie zmian.

6

Porada u specjalisty - bezcenna
Odchudzanie najlepiej zacząć od konsultacji z dietetykiem, który przeprowadzi dokładny
wywiad dietetyczny, dokona niezbędnych
pomiarów naszego ciała, wykona badanie
zawartości tkanki tłuszczowej i wody metabolicznej w organizmie oraz ustali podstawowe
wskaźniki. Te elementy pozwolą mu ustalić
przyczynę nadmiaru kilogramów i opracować
plan całej kuracji odchudzającej.
- Dieta powinna być łatwa i prosta w przy-

gotowaniu, smaczna, pełnowartościowa i sycąca.
Najważniejsze aby dobrana indywidualnie do
potrzeb. Odchudzanie może być przyjemnym
i zdrowym procesem i to pokazujemy klientom
Centrów Dietetycznych Naturhouse. Uczymy
nowego sposobu odżywiania, który ma dodać sił,
energii i poprawić nasz wygląd. W trakcie cotygodniowych wizyt kontrolujemy postępy i zmiany,
odpowiednio modyfikując dietę. Dla każdego
przypadku indywidualnie dobieramy suplement
wspierający kurację. Suplementacja zawiera to co
najlepsze z natury aby nas odżywić i pomóc nam
uzyskać lepsze efekty – mówi Agnieszka Kaczor
, dietetyk Naturhouse w Knurowie.
Uniknąć efektu jojo
Dieta nie musi wiązać się z wyrzeczeniami i głodówką. Należy również pamiętać, że
schudnąć szybko, nie znaczy zdrowo – dodaje
dietetyk Naturhouse. Niedostarczenie do
organizmu wszystkich niezbędnych witamin
i mikroelementów może powodować zmęczenie, pogorszenie się stanu skóry, włosów
oraz paznokci, a także anemię. Zbilansowane

posiłki i odpowiednio dobrane suplementy
zapewniają zdrowe i skuteczne chudnięcie bez
uczucia głodu i efektu jo-jo. Dieta wcale nie
musi być pasmem wyrzeczeń.
Należy pamiętać, że proces odchudzania to
dwa etapy: zmniejszanie wagi i etap stabilizacji.
W trakcie stabilizacji dietetyk wyprowadza nas
z diety, zapobiegając powstawaniu efektu jojo.
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji
Jeśli nigdy jeszcze nie miałeś okazji spotkać
się z dietetykiem, a chcesz znaleźć sposób, aby na
zawsze pożegnać zbędne kilogramy, możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji w Centrach
Dietetycznych Naturhouse. Podczas wizyty,
specjalista wykona wszelkie niezbędne pomiary
ciała i oceni dotychczasowy sposób odżywiania,
a także w razie problemów, zaproponuje sposób
rozwiązania. Jeżeli spodoba Ci się zaproponowana metoda możesz od razu rozpocząć kurację.
W celu skorzystania z bezpłatnej konsultacji, wystarczy umówić się telefonicznie, lub
zostawić dane kontaktowe na stronie www.
zaproszenie.naturhouse-polska.pl.

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Knurowie
ul. Niepodległości 18
tel. 784 065 893, 32 237 00 11
Godziny otwarcia:
Poniedziałek , Wtorek 10-18
Środa 11:00 - 19:00
Czwartek, Piątek 8-16
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Historia kina w Knurowie. Suplement

O bardzo starym kinie
W

ydawana od 1907 roku
gazeta to kopalnia wiedzy
o przybytkach X Muzy. Zawiera wykazy niemieckich kin - także
tych z Górnego Śląska.
Pierwsza dostępna wzmianka o
knurowskim kinie pochodzi z 1918
roku. Dowiadujemy się z niej, że liczyło
200 miejsc i było własnością Edwarda
Hardege. Nieco więcej szczegółów
przynoszą wydania z 1920 i 1921 roku:
kino nosiło wówczas nazwę „Kämmer-Lichtspiele” („Kameralne” - przyp.
red.), stało przy Königstrasse 124,
mogło pomieścić 300 widzów, a seanse odbywały się w soboty i niedziele.
Königstrasse, czyli ul. Królewska, to
dzisiejsza Niepodległości, a numer
124 odpowiada placowi obok „Kina
Sceny Kultury”, gdzie jeszcze kilka lat
temu mieścił się sklep z artykułami
przemysłowymi.
„Der Kinematograph” z 1920 i
1921 roku zawiera jeszcze jedną informację, zmieniającą dotychczasowe
myślenie o początkach knurowskiego
kina: powstało ono w 1910 roku!

Akta zniszczył wrzątek

Retrospekcja

Czarno-biała fotografia przedstawia Cecylię Konopkową ubraną
w futro. Otacza ją wianuszek kobiet.
To pracownice „Casino-Lichtspiele”:
kasjerki i bileterki. Upływ czasu zatarł
w pamięci ich nazwiska. Wprawne oko
dostrzeże jeszcze skrawek kinowego
Foto: arch. Jana Konopki

Na próżno szukać potwierdzenia
tych rewelacji w gminnych dokumentach.
- Jeśli się jakieś zachowały, to były
na pewno pisane po niemiecku i, jako
nieważne dla polskich władz, mogły
zostać zniszczone po 1922 roku - przypuszcza Franciszek Nosiadek, pierwszy prezydent Knurowa.
Dodaje, że duża część starych akt,
przechowywana w piwnicach ratusza,
została w latach 1960-1970 zalana gorącą wodą wskutek awarii centralnego
ogrzewania.

Na szczęście przetrwały opowieści
przekazywane od pokoleń w rodzinie
pana Franciszka. Młodość jego babci
Gertrudy (rocznik 1892) upłynęła w
bezpośrednim sąsiedztwie kina, ponieważ rodzinny dom Kopców stał na
pierwszej działce za nasypem kolejowym przy dzisiejszej ul. Niepodległości. Knurowianka obserwowała więc
wszystkie zmiany, jakie zachodziły
przy drodze od wiaduktu do kościoła.
- Z opowieści babci i ojca wiem, że
pierwsze kino w Knurowie funkcjonowało jeszcze przed I wojną światową
- mówi Franciszek Nosiadek. - Mieściło
się w budynku z dachem o konstrukcji łukowej. Jedynym takim przy ul.
Niepodległości. Widać go na starszych
zdjęciach. Co tydzień sprowadzano
do niego jeden nowy film. Widzowie
siadali na przenośnych ławkach bez
oparć i krzesłach, które sami przynieśli.
Kiedy „Casino”, a niedługo później
telewizja, zaczęły przypominać stare
filmy, pan Franciszek dowiedział się
od dziadków i rodziców, że... już je
kiedyś widzieli. Były to m.in. filmy z
Chaplinem oraz komedie z Flipem i
Flapem.
Po wojnie budynek starego kina
był m.i n. maga z y nem nawoz ów
sztucznych GS Wilcza. Zburzono go na
przełomie lat 60. i 70., a w jego miejscu
powstał sklep.

Foto: „Knurów wczoraj i dziś” Jan Furgoł i Marek Wydra

Czy to możliwe, by pierwszy seans filmu niemego odbył się w Knurowie
106 lat temu? Tak, jeśli wierzyć niemieckiej skrupulatności i czasopismu
„Der Kinematograph”

Gdzie są kina z tamtych lat?
Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego za 2014 rok mamy
w Polsce 314 kin jednosalowych, 34
dwusalowe, 5 kin ruchomych, 61
minipleksów i 54 multipleksy.

W budynku
z łukowatym
szczytem już
w 1910 roku
odbywały się
pierwsze seanse
niemych filmów

ekranu przysłonięty udekorowaną
choinką.
Zdjęcie zrobiono zimą 1943 lub
1944 roku, kiedy wojna trwała w
najlepsze. Życie musiało toczyć się
dalej, mimo że dla każdej z tych kobiet
oznaczało codzienność naznaczoną
brakiem bliskich (brata, narzeczonego
lub męża) i niepewnością co do ich
losów na froncie.
- Kino to nie tylko praca - podkreśla
Jan Konopka. - Mam zdjęcie z wycieczki pań na Szyndzielnię. Znakiem tego,
był też czas na odpoczynek.
Na fotografii widać schludnie
ubrane panie stojące na polanie przy
schronisku. Jedne zapatrzone w dal,
drugie w obiektyw aparatu. Jedyny
mężczyzna wśród nich to prawdopodobnie kinooperator.

Przerwa na reklamę

Los Penelopy podzieliła też Magdalena Sontag, żona Alberta - fryzjera
cieszącego się w Knurowie i okolicy
sporym wzięciem. Prawdopodobnie
małżeństwo przeprowadziło się tu z
Gierałtowic w 1940 roku. Albert przejął zakład fryzjerski przy Adolf Hitler
Strasse 13 (dziś piekarnia „Kuźnia
Smaku” przy ul. Niepodległości), ale
nie popracował w nim długo. Kiedy
powołano go do wojska, prowadzeniem interesu zajęła się żona.
- Była przyuczona do zawodu opowiada córka Lidia Szombierska.
- Ojciec strzygł mężczyzn, mama była
fryzjerką damską. Kiedy został wysła-

ny na front, musiała przyjąć do pracy
fryzjerów męskich.
Umiejętności to nie wszystko.
Trzeba się było czymś wyróżnić na tle
silnej konkurencji (knurowianie mieli
wtedy do wyboru jeszcze 4 inne zakłady fryzjerskie: Brunona Hettwera,
Josefa Kokota, Leona Michalskiego i
Aloisa Proskego).
Z pomocą przyszło wtedy „Casino-Lichtspiele”...
Da mia n Sontag przechow uje
wśród rodzinnych pamiątek 3 slajdy
reklamujące zakład fryzjerski dziadka
Alberta. Na szklanych płytkach utrwalono wizerunki gustownie uczesanych
dam. Przekaz wzmacniają hasła (m.in.
„Tajemnica piękna leży w stylu uczesania”). Slajdy wyświetlano na wielkim
ekranie przed każdym seansem.
- Trudno mi powiedzieć, skąd wziął
się pomysł na taką reklamę zakładu.
Być może była to w tym czasie nowość?
- zastanawia się pani Lidia.
Kiedy Albert wrócił z wojny, był
inwalidą i nie mógł pracować w zawodzie. Został magazynierem. Zakład
fryzjerski został upaństwowiony.
Magdalena pracowała w nim po wojnie do czasu, aż dostała uczulenia na
preparaty.
- Do dziś zaczepiają mnie jej byłe
klientki i wspominają, że je czesała dodaje pani Szombierska.
Wiele lat później Cecylia Konopkowa skorzystała z pomysłu, by reklamować za pomocą slajdów kinowy
repertuar. Mąż Franciszek umieszczał

Co za miedzą?

Personel „Casino-Lichtspiele” w 1943 lub 1944 roku.
Kobieta w futrze to Cecylia Konopkowa, żona Franciszka
„Franza” Konopki
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W Pilchowicach działało kino „Marzenie” pod auspicjami Gminnej Rady Narodowej. Wzmianka o nim znajduje się w wykazie z 1959 roku. Może ktoś wie,
gdzie się mieściło?
Również Wilcza miała swoje kino. Nie miało żadnej nazwy, jedynie numer 21 i
przypisaną II kategorię. Z dokumentów wynika, że mieściło się przy ul. Głównej
113 i działało w II połowie lat 50.

w rzutniku szklane płytki ozdobione
przez nią kolorowym tuszem. Była
uzdolniona plastycznie, więc wykaligrafowanie tytułów nadchodzących
filmów nie sprawiało jej trudności.
Slajdy oklejała taśmą, aby się nie skaleczyć. Potem czyściła je z tuszu denaturatem, by móc wykorzystać ponownie.
Syn Jan wspomina otwartość matki na innych ludzi i jej wielką pracowitość. Zajmowała się trojgiem dzieci,
dbała o dom, gotowała. Dzięki niej
Franciszek mógł bez reszty poświęcić
się pracy w „Casinie”. Cecylia zmarła
w 1984 roku. Miała 70 lat.

Dzikie obyczaje

- Z wielkim niesmakiem opuściłem
kino „Casino” w Knurowie - tak zaczyna się list mężczyzny o inicjałach K.B.,
opublikowany na łamach czasopisma
„Film”. Jest początek 1952 roku. „Casinem” kieruje Helena Nowicka, dawniej bezrobotna analfabetka, ostatnio
bileterka.
- Zdarzyło się to w czasie świąt.
Przyczyną tego przykrego wrażenia
było niesforne zachowanie się młodzieży. Grano czechosłowacką komedię
„Było to w maju” i dodatek „Algier
walczy”. Już przed rozpoczęciem seansu
zaczęły się te dzikie wyczyny w rodzaju
rzucania ogryzkami, czapkami, gonitwy po sali, uliczne wyzwiska. Ale najgorsze było na końcu. Chuligani zaczęli
przeraźliwie gwizdać i wytworzyła się
atmosfera przypominająca boisko sportowe, kiedy kibice reagują na niesprawiedliwą decyzję sędziego. Czy dyrekcja
kina „Casino” w Knurowie nie mogłaby
ukrócić tych chuligańskich wyczynów?
Przecież takie typy powinno się usuwać
z widowni, albo w ogóle nie sprzedawać
im biletów. Myślę, że wyrażam życzenia
większości obywateli knurowskich,
którzy po pracy chcą w spokoju obejrzeć
film w naszym pięknym kinie.
Okręgowy Zarząd Kin w Katowicach nie mógł pozostać obojętny
na takie dictum, dlatego wymienił
kierownika „Casina”.
Listem anonimowego kinomana
z połowy ubiegłego wieku kończymy
rozważania na temat historii kina w
Knurowie. Jak się okazuje, historii
liczącej 106 lat!
Paweł Gradek
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Knurów, Katowice. Knurowianie na koncercie NOSPR

Co się dzieje,
oszaleję...

Przeszło półtora tysiąca słuchaczy owacją
podsumowało niedzielny koncert karnawałowy
w pięknym gmachu Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Nie
zabrakło knurowian – zarówno na scenie, jak i na
widowni...

„K

oncert dla Miasta Katowice” zgromadził wiele
wyjątkowych postaci ze
świata kultury i sztuki, biznesu i polityki, a także szczególnie zasłużonych
dla Katowic. Impreza jest doroczną
okazją, by podziękować tym osobom
za wpływ na rozwój stolicy województwa. To prestiżowe wydarzenie w skali
całego regionu. Nic dziwnego, że sala
koncertowa NOSPR była zapełniona
do ostatniego miejsca.
O znaczeniu imprezy przesądzają
tyleż autorytety na widowni, co i artyści na scenie. NOSPR sama w sobie
jest instytucją o wyjątkowej renomie,
więc i twórcy, z którymi współpracuje
to niepoślednie indywidualności.

- Gdy od Joanny Wnuk-Nazarowej,
dyrektor naczelnej i programowej NOSPR, byłej minister kultury narodowej,
otrzymałem zaproszenie do występu,
wręcz oniemiałem z wrażenia – nie
kryje emocji tenor Adam Sobierajski.
– Udział w takiej imprezie jest niczym
występ w piłkarskiej reprezentacji Polski przed wypełnionym po brzegi Stadionem Narodowym. Nie śmiałem, nie
mogłem, a nawet nie wolno by mi było
odmówić... Przeciwnie – zgodziłem się
z radością i entuzjazmem.
Na scenie tenor z Knurowa wystąpił z solistką Iwoną Sochą. Oboje
są wieloletnimi znajomymi od czasów
studiów na Akademii Muzycznej w
Katowicach, artystami Opery Kra-

kowskiej, obecnie współpracującymi
w trwających w tej instytucji przygotowaniach do zaplanowanej na marzec
premiery opery „Turek w Italii” G.
Rossini’ego. Orkiestrą dyrygował
Alexander Humala. Artyści zaprezentowali piękne arie i duety operetkowe,
będące osnową karnawałowego koncertu. „Wielka sława to żart” („Baron
cygański”), „Usta milczą, dusza śpiewa” („Wesoła wdówka”), aria – nomen
omen – Adama „Lat dwadzieścia miał
mój dziad” („Ptasznik z Tyrolu”),
wreszcie duet Sylwii i Edwina „Co się
dzieje, oszaleję” („Księżniczka czardasza”), czy duet Alfreda i Violetty „Więc
pijmy na chwałę miłości” („Traviata”)
oczarowały publiczność. Nagrodą

Knurów. Dojrzewanie 3D

Nie spieszymy się dorastać
Solistki z
Happy Band
zaśpiewały
piosenkę
Mietka
Szcześniaka
„Stoję czy
leżę”

O

d kilku tygodni ćwiczyli
układy choreograficzne, walczyli o czystość dźwięków i
oswajali się ze sceną. Wszystko po to,
aby zabłysnąć przed publicznością.
Dzieci i młodzież ze Studia Piosenki
i Musicalu zaprezentowały na scenie
Domu Kultury w Szczygłowicach
nowy spektakl. Temat: dojrzewanie.
Młodzi art yści ćwiczyli pod
okiem Agnieszki Bielanik-Witomskiej, stroną choreograficzną zajęła
się Małgorzata Ochabowicz.
Pierwszy na scenie wystąpił zespół Śpiewające Słoneczka, złożony
z najmłodszych dzieci. Następnie

Kolorowe Nutki dały popis
umiejętności wokalnych
i aktorskich

8

Foto: Piotr Popławski
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Oficjalny występ poprzedziły kilkugodzinne próby - na zdjęciu
migawka z jednej z nich

była owacja na stojąco. Widzowie nie
chcieli się rozstać – brawami wymogli
kolejne bisy.
Świadkiem tych pięknych dla śpiewaków chwil był inny knurowianin
– Piotr Popławski.
- To było porywające widowisko –
zachwyca się pan Piotr. – Niezwykłe
na scenie i widowni w oszałamiającym
wnętrzu wspaniałego gmachu orkiestry. Nie sposób opisać tego słowami.
Ktoś, kto nigdy nie był na symfonicznym koncercie, nie jest w stanie sobie
tego wyobrazić, to trzeba przeżyć...
Podobnego zdania jest Adam
Sobierajski.
- Majestatyczność sali koncertowej
robi ogromne wrażenie na widzach,
ale też na muzykach i śpiewakach. To
obecnie jedna z najpiękniejszych i naj-

nowocześniejszych sal koncertowych
na świecie – mówi knurowski tenor.
– Scena znajdująca się w jej centrum
sprawia, że widzowie otaczają twórców
z każdej strony. Śpiewając czułem, że
jestem w sercu tego wyjątkowego organizmu. To fascynujące...
Knurowianin zapewnia, że chętnie
skorzysta z kolejnej okazji do występu
w gmachu NOSPR. I zapewne będzie
mieć ku temu sposobność, gdyż dyrekcja placówki zapowiedziała, że na
jednym koncercie z udziałem tenora
się nie skończy.
- A jeśli Adam Nawałka uzna, że
przydam się na Euro, też nie dam się
długo prosić – śmieje się imiennik selekcjonera reprezentacji, zapalony – bo
aktywny - miłośnik futbolu.
Bogusław Wilk

Każdy wiek ma swoje problemy i sprawy: dzieci
uczą się miłości i przyjaźni, nastolatkowie
próbują poukładać sobie świat. Studio Piosenki
i Musicalu, działające przy Centrum Kultury
w Knurowie, przygotowało spektakl o pytaniach,
jakie stawia przed nami życie, kiedy dorastamy
zaśpiewały Kolorowe Nutki, które
zaprezentowały piosenki z musica lu „Pinok io”. Pięk nie w y padł
Happy Ba nd w ut worach z musica lów „Footloose” oraz „Jesus
Christ Superstar”. W zespole rośnie
nowa gwiazda - Oliwia Kłosowska,
bezpretensjonalnie i z lekkością,
zaśpiewała trudny utwór Mietka
Szcześniaka „Stoję czy leżę”. Na
zakończenie wystąpiła grupa Bez
Nazw y. Najstarsi sięgnęli po repertuar m.in. z musicalu „Metro”.
Zabrzmiała dramatyczna „Litania”
wykonana przez Sonię Biedrowską,
ze świetną choreografią Małgorzaty

Ochabowicz oraz melancholijne
„Szyby”.
Publiczność podziękowała młodzieży brawami.
Studio Piosenki i Musicalu z
każdym rokiem zaskakuje talentami, jakie rozbłyskają na scenie, oraz
zaangażowaniem dzieci i młodzieży.
- To jest właśnie misja domu
kultury - mówi Agnieszka Bielanik-Witomska. - Nie wszystko musi być
idealne, ale ważna jest ta chęć tworzenia, uczestniczenia w sztuce. A przede
wszystkim pozytywne nastawienie do
świata i do siebie.

Tekst i foto: Justyna Bajko

Najmłodsze Śpiewające Słoneczka wystąpiły
w układzie przypominającym taniec robotów
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Knurów. Nagroda Rapha Festive dla knurowian

500 kilometrów dla Madzi

Podobno po urodzeniu dziecka świat rodziców zmienia się nie do poznania. Arek i Justyna
Cebulowie zamiast zrezygnować z pasji, zarażają nią swoje maleństwo. Madzia ma niewiele
ponad rok, a już zdobywa szczyty gór, biega na nartach i jeździ na rowerze
od ponad roku cierpliwie i z uśmiechem
na buźce znosi nasze szalone i mniej
szalone pomysły.
Główna nagroda - rama rowerowa
pod wymiar - trafi do Justyny.
- Dzięki temu za parę lat Madzia
będzie mogła na niej jeździć. Ta rama,
to będzie taki nasz rodzinny skarb tłumaczy Arek.

Każda wyprawa z Madzią
to przygoda

Po urodzeniu dziecka rodzice
przeobrażają dotychczasowe życie,
zmieniają plany, marzenia chowają
do szuf lady. Cebulowie zawsze byli
bardzo aktywni – ich miłość rozkwitała na górskich szlakach, w czasie
spływów kajakowych, na rowerowych
trasach.

- Kiedy Madzia przyszła na świat
też myśleliśmy, że teraz to już tylko pieluchy i siedzenie w domu, ale okazało
się, że można podróżować z dzieckiem,
tylko trzeba wszystko robić z głową i
powoli – tłumaczy Justyna.
- Mamy wrażenie, że po urodzeniu
Madzi dopiero się zaczęło. Jak miała
pół roku, już chodziliśmy z nią po górach. Jest naszym towarzyszem, dzięki
któremu chce nam się robić więcej dodaje Arek.
Rzeczywistość widziana oczami
malucha jest bogatsza niż ta, do której
przyzwyczajeni są dorośli. Dziecko
dostrzega niezwykłość w zwyczajnych
rzeczach. Wszystko je dziwi i zachwyca. W czasie podróży Madzia śmieje
się, podśpiewuje i na swój sposób komentuje to, co się dzieje wokół.

- Bardzo fajnie, kiedy jest jakiś podjazd pod ostrą górkę, człowiek pada ze
zmęczenia, ma ochotę zejść z roweru i
nagle Madzia z tyłu zaczyna się śmiać
albo dopingować wrzaskiem – opowiada Arek. - Każda wyprawa z Madzią
to przygoda.
Po zwycięstwie w Rapha Festive,
Cebulowie mają kolejne plany - chcą
zdobyć Koronę Polski, czyli wejść na
28 najwyższych polskich szczytów.
Oczywiście, razem z Madzią.
Jb,

foto: arch. Arka i Justyny Cebulów

Sportowe przygody rodziny Cebulów można śledzić na blogu: www.
odmalegonacalego.pl.

Madzia uwielbia podróżować:
obserwuje świat i na swój sposób go komentuje

W

czasie świąt „normalni”
ludzie siedzą w domu, jedzą i oglądają telewizję.
Cebulowie mają w sobie odrobinę
szaleństwa – zamiast świąt na kanapie, wybrali święta na rowerze. Od 24
grudnia do 31 grudnia przejechali 500
kilometrów. Towarzyszyła im roczna
córeczka – Madzia.

Wyzwanie

Co roku, w grudniu, internetowy
portal skupiający kolarzy z całego
świata organizuje konkurs - Rapha
Festive 500. Wyzwanie polega na przejechaniu 500 kilometrów w osiem dni.
Pomysł, aby wziąć udział w konkursie, zrodził się w głowie Arka.
- Jakoś dwa dni przed rozpoczęciem
wyzwania, przyszedłem do domu i
zapytałem żonę, co o tym myśli. Justyna od razu się zgodziła – opowiada
knurowianin.
- Arek często miewa szalone pomysły, ale po obliczeniu, że dziennie musimy przejechać 70 km, nie wydawało się
to takie straszne i niemożliwe - dodaje
Justyna.
Cebulowie podjęli wyzwanie w
trójkę: Justyna, Arek i najmłodsza
Madzia, która jechała w specjalnej
przyczepce.
- Wiedzieliśmy, że przyczepka na
drodze to coś niespotykanego, ale co
człowiek zrobi - dołączy do tych wszystkich nieszczęśliwych ludzi, którzy w
kółko powtarzają, że kiedyś jeździli,
ale potem pojawiło się dziecko i koniec?
- zastanawia się Arek.
Pierwszy dzień wyzwania – Wigilia.
- Pobudka, szybkie śniadanie i na
trasę – opowiada knurowianin. - Wybraliśmy drogę serwisową przy autostradzie A4. Zrobiliśmy 70 kilometrów
i do domu, na kolację wigilijną. Pogoda
na początku dopisywała. Magda zasnęła tuż po starcie i obudziła się dopiero

na świąteczne obżarstwo.
Kolejne dni wyglądały podobnie,
zmieniała się tylko trasa - rowerzyści
wybierali miejsca z małym ruchem
ulicznym, choć nie udało się uniknąć
spotkań z kierowcami TIR-ów. Ci, na
szczęście, zachowywali się wzorowo:
szerokim łukiem omijali przyczepkę.
Na drodze „rządziła” Madzia –
postoje były dostosowywane do jej
drzemek i pór karmienia. Kilometrów
przybywało, ale im bliżej do końca
wyzwania, tym trudniej Cebulowie
radzili sobie z osłabionym wysiłkiem
organizmem i kapr yśną, zimową
pogodą.
- Najgorzej było w przedostatni
dzień: zimno, zmęczenie... dramat!
Madzia ubrana jak na Sybir, w kocu, z
termoforem. Na domiar złego zaczęły
nam zamarzać telefony, które rejestrują
trasę. Dojechaliśmy do domu, mając 4
proc. baterii – opowiadają. - W trakcie
drogi na chwilę dołączył do nas starszy
pan. Bardzo się zdziwił, kiedy usłyszał,
że mamy lokatora w przyczepce. Myślał, że tam bagaże wieziemy.
Finał wyzwania wypadł 31 grudnia.
- W Sylwestra byliśmy tak zmęczeni, że poszliśmy spać zaraz po Madzi,
czyli koło godz. 20. To był nasz pierwszy
w życiu przespany Sylwester. Ale udało
się! Przejechaliśmy 500 kilometrów!
Rozpierała nas taka radość, że trudno
ją opisać - śmieje się Justyna.
Każdy dzień wyprawy był skrupulatnie dokumentowany. Cebulowie
kręcili film, robili zdjęcia. Po zakończeniu wyzwania, zmontowali film,
wysłali na konkurs i... czekali.
Informacja o wygranej pojawiła się
na stronie portalu 29 stycznia.
- Aż się popłakałam - śmieje się
Justyna. - Jako piersi Polacy otrzymaliśmy to wyróżnienie! Nasze zwycięstwo
to jednak przede wszystkim zasługa
Magdy - naszej małej kruszynki, która
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Rodzinka w komplecie: Justyna, Madzia i Arek

Knurów. Koncert zespołu Le Fleur

Przedsmak nowej płyty

I tym razem w „Sztukaterii” było nastrojowo, melancholijnie, a czasem
nawet bardzo żywiołowo. Wszystko za sprawą grupy Le Fleur i połączenia
jej oryginalnej muzyki z poezją Rafała Wojaczka

W

kompozycjach Le Fleur nostalgia miesza się z dojmującym
smutkiem, co - na szczęście - nie
wpłynęło na nastroje publiczności
zgromadzonej w „Sztukaterii”.
Pewnie dlatego, że zespół, będący jedną z wizytówek Hard Rock
Krzysztofa Skowrońskiego, doskonale odnajduje balans.
Mamy więc emocjonalne teksty
„poety wyklętego” Rafała Wojaczka,
zadziorność Joy Division oraz mnóstwo autorskiego repertuaru, w tym
największy przebój „Spacer z Virginią
Woolf”.
Le Fleur nie osiada na laurach.
Obecnie pracuje nad drugą płytą.
/g/
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rozrywka nr 6
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Aleksandra Pluta z Knurowa

ur. 31.01.2016 r., 3480 g, 53 cm

Emilia Owczorz z Wilczy

ur. 3.02.2016 r., 3640 g, 53 cm

Zuzanna Owczorz z Wilczy

ur. 1.02.2016 r., 2550 g, 46 cm

ur. 1.02.2016 r., 2520 g, 47 cm

Aleksandra Świduszek z Gliwic

Małgorzata Świduszek z Gliwic

ur. 3.02.2016 r., 2730 g, 48 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni
od ukazania się numeru (decyduje data
stempla pocztowego).

Robert Sypkowski z Czerwionki-Leszczyn

ur. 3.02.2016 r., 2780 g, 49 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 4/2016 brzmiało: „WŚCIBSTWO”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Adam
Pawlik. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

16.02.2016 r.
WTOREK

Tomasz Bylak z Knurowa

ur. 4.02.2016 r., 3570 g, 53 cm

Paweł Caba z Gliwic

ur. 4.02.2016 r., 3710 g, 56 cm

11-12.02.2016 r.
CZWARTEK-PIĄTEK
Misiek w Nowym Jorku
- godz. 16.00
Planeta Singli
- godz. 17.45, 20.15
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13-14.02.2016 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Misiek w Nowym Jorku
- godz. 15.30
Planeta Singli
- godz. 17.30, 20.00

Misiek w Nowym Jorku
- godz. 16.00
Planeta Singli
- godz. 17.45, 20.15

15.02.2016 r.
PONIEDZIAŁEK

17.02.2016 r.
ŚRODA

Dzieci z Bullerbyn
- godz. 10.00: bilet 5 złotych
Madika z Czerwcowego Wzgórza
- godz. 11.30: bilet 5 złotych
Misiek w Nowym Jorku
- godz. 16.00
Planeta Singli
- godz. 17.45, 20.15

Nils Paluszek
- godz. 10.00: bilet 5 złotych
Rasmus i włóczęga
- godz. 11.30: bilet 5 złotych
Misiek w Nowym Jorku
- godz. 14.00
Planeta Singli
- godz. 17.45, 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Lucjan Czapliński z Gliwic

ur. 5.02.2016 r., 2750 g, 51 cm

Paweł Mrowiec z Leszczyn

ur. 8.02.2016 r., 3370 g, 52 cm

Kacper Kliś z Pilchowic

ur. 5.02.2016 r., 4250 g, 53 cm

Dawid Kochański z Gliwic

ur. 9.02.2016 r., 4150 g, 56 cm
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Knurów. ERASMUS+ w Portugalii

Po naukę, po przygodę!

Podróże kształcą, uczą dystansu i nowego spojrzenia
na świat, także ten, który jest obok nas. Uczniowie
z Miejskiego Gimnazjum nr 1 przez tydzień
podróżowali po Portugalii - zaglądali w przeszłość
i poznawali przyszłość

Miłość silniejsza
od nienawiści

Przedstawiciele MG-1 zwiedzali, poznawali i
smakowali Portugalię

Pamięć o Tragedii Górnośląskiej trwa na przekór tym,
którzy chcieli, aby o niej zapominano. W obchody
70-lecia tragicznych wydarzeń aktywnie włączyło się
również Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego

7

G

imnazjaliści gościli w Portugalii w ramach programu Erasmus+. W trakcie tygodniowego pobytu zasmakowali południowej
gościnności gospodarzy, przyglądali
się lekcjom w szkole Agrupamento
de Escolas de Atouguia da Baleia
oraz zwiedzali okolicę. Uczniowie
zaprezentowali również film na temat oceniania z dwóch perspektyw
- współczesnej i w przyszłości, natomiast nauczyciele wzięli udział w
warsztatach szkoleniowych.
Po zajęciach w szkole był czas na

odpoczynek. Szkoła położona jest nad
Oceanem Atlantyckim, tuż obok miasteczka Peniche, słynącego z miejsc do
surfowania. Gimnazjaliści z „Jedynki”
mieli okazję wypróbować swoje umiejętności w czasie lekcji surfowania,
co dostarczyło im niezapomnianych
przeżyć.
Erasmus + to program budujący
mosty, łączące europejskie szkoły.
Uczestnicy mieszkają u swoich rówieśników, od kuchni poznając zwyczaje,
tradycje oraz historię danego kraju.
W Portugalii uczniowie zwiedzili

miasteczko Obidos. To niewielka, założona przez Celtów, osada zachwyciła
knurowian małymi kolorowymi domkami i wąskimi uliczkami.
Gimnazjaliści wyjechali z południowego raju bogatsi o doświadczenia, wspomnienia oraz... większą motywację do nauki języka angielskiego.
Bo, jak sami przyznają, choć uśmiech i
gestykulacja też się sprawdzają, to jednak przecież uczestniczą w programie
„Klasy XXI wieku”.
Oprac. jb, foto: arch. MG-1

lutego w kościele pw. świętych Cyryla i Metodego
członkowie stowarzyszenia Pamięci Tragedii
Górnośląsk iej, Bractwa Gwarków Związku
Górnośląsk iego oraz
knurowianie modlili się
za tysiące deportowanych
Ślązaków, rodziny wywiezionych oraz o miłosierdzie dla
ich oprawców. Słowo do
zgromadzonych na mszy
skierował arcybiskup
Wiktor Skworc, metropolita katowicki, życząc
w liście pasterskim, aby
trwający Rok Miłosierdzia był czasem łaski i
pozwolił ukazać prawdę, że
miłość jest silniejsza od nienawiści
i zła. Podczas spotkania z deportowanymi i ich rodzinami, odczytany
po zakończeniu nabożeństwa list
arcybiskupa, biskup Marek Szkudło

wręczył zarządowi stowarzyszenia oraz bractwu.
Dla upamiętnienia
tragedii z 1945 roku
członkowie bractwa
wydali również cztery kartki pocztowe i
numizmat.
- Kartki ukazują symboliczną drogę wywiezionych Górnoślązaków, Piękną
Madonnę z Knurowa oraz
ikonę świętej Barbary z
Doniecka - informują
członkowie bractwa.
- Numizmat natomiast przestawia bydlęcy wagon, w którym byli
deportowani górnicy.
Kartki, których stworzenie wsparł knurowski Urząd Miasta,
są do odbioru, za darmo, w Izbie
Tradycji. Monety można zakupić.
Oprac. jb

foto-migawki
W zeszły czwartek gościem prze
dszkolaków z knur owskiej „Sió
demki” był Jacek Wąsiński, twór
Leśnego Pogotowia – Ośrodka
ca
rehabilitacji i schr oniska dla
dzikich zwierząt w Miko łowie,
telewizyjnego programu „Prz
znany z
yjaciele lasu”. Dzieci dowiedz
iały
się, na czym polega prac a leśn
go, w jaki sposób należy zach
iczeowy wać się w lesie i co zrobić
natknąwszy się na dzikie zwie
podopiec znyc h Leśnego Pogo
rzę. Dla
towia przedszkolaki uzbierały
dwa duże kartony owoców i
dodatkowo orzechy i suchą karm
warz yw,
ę.
MiNa. Foto: archiwum MP7

kola Nr 3 w Knurowi e bawiły się
W ostatnią środę karnawa łu dzieci z Miejskie go Przedsz
. Tego dnia przedsz kolna sala
na balu przebier ańców, utrzyma nym w pirackim klimacie
bawiły się z załogą piratów, która
zamieni ła się w tropikal ną wyspę. Maluchy wyśmien icie
po morzach i oceanac h. O dobrą zaurucham iając dziecięc ą wyobraź nię zabrała je w rejs
a i Natalia Bohn, które przygot owały
Murańsk
Joanna
ielki
nauczyc
zadbały
w
bawę maluchó
y.
konkurs
i
ciekawe zabawy
Foto: Małgorzata Bielicka
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/16-odw.

Gładzie, malowanie, kafelkowanie, sufity
podwieszane. Remonty kompleksowe. Tel.
785 948 716

www.przegladlokalny.eu

SPRZEDAM
SPRZEDAM MEBLE IKEA MAMUT: dwie
komody (czerwono-różowa i niebieska),
szafa (czerwono-różowa), regał (czerwony). CENA 450 ZŁ (do negocjacji).
Tel. 695 614 334
4-11/16Y

6/16

Meble na wymiar. Tel. 792 727 353

4-15/16

EDUKACJA
P r a w o j a z d y. P r o m o c j a – 1 0 0 0 z ł .
Tel. 605 363 135

5-6/16

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

1-8/16

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

1/16-odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399
1/16-odw.

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

1/16-odw.

DAM PRACĘ

Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 027 817

3/16

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

2-13/16

Zimowa obniżka cen na remonty mieszkań. Tel. 661 749 883 – wycena gratis;
www.irbud.cba.pl

5-8/16

FINANSE
EKSPRES gotówkow y! Poż yc z ymy do
25.000 zł! Tel. 667 999 413

Praca dla Instalatora-ser wisanta sieci
t e l e i n f o r m a t y c z ny c h , d o b r e z a r o b k i .
Tel. 505 089 859

6/16

4-6/16

POŻYCZKA

Praca dla Młodszego Administratora Sieci,
dobre zarobki. Tel. 505 089 859

4-6/16

Nawet w 24 godziny!
do 25 000 zł

Przyjmę do pracy pracownika z umiejętnością gładzenia i malowania. Tel. 515 234 488

szybko i uczciwie

668 681 881

5-6/16

*

www.katowicezachod.proficredit.pl
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

Twoje pieniądze

SZUKAM PRACY
NIERUCHOMOŚCI

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

3/16-odw.

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/16-odw.

Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe
– okazyjna cena. Tel. 602 638 719

4-6/16

Lokal użytkowy o pow. 101 m do wynajęcia.
Tel. 510 238 269
2

4-8/16

Mieszkanie do wynajęcia 36 m . Gierałtowice
centrum. Tel. 508 124 240
2

6/16

Odstąpię lokal handlow y CH Merkur y.
Tel. 509 571 247

6-8/16

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 15a
Szczygłowice Słoneczna. Cena 60 000
do negocjacji. Tel. 509 272 347, 502 042 954

6-10/16

Wynajmę lokal o pow. 40 m2 na działalność
w centrum Knurowa. Tel. 699 076 330

5-6/16

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

3-13/16

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

3-13/16

Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.
3-22/16

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-8/16
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Foto: Piotr Skorupa

Uroczystego otwarcia zawodów
dokonał Piotr Surówka, zastępca
prezydenta Knurowa

Martyna Surówka (MSP-7), 2.
Emilia Świstuń (MSP-7), 3.
Wanessa Urbańska (MSP-2),
- chłopcy - 1. Jakub Lewicki
(MSP-4), 2. Szymon Dudziński
(MSP-6), 3. Michał Domżoł
(MSP-9), - klasa VI - dziewczęta
- 1. Aleksandra Suchanek (MSP7), 2. Emilia Krupicz (MSP-7),
3. Julia Jagieniak (MSP-1), chłopcy - 1. Piotr Romańczuk
(MSP-7), 2. Michał Kroczyk
(MSP-6), 3. Daniel Osada (MSP2), - gimnazjum - dziewczęta
- 1. Wiktoria Furtak (MG-2), 2.
Joanna Bismor (MG-3), 3. Julia
Kempa (MG-3), - chłopcy - 1.
Tomasz Sosna (MG-2), 2. Piotr
Gradowski (MG-3), 3. Denis
Gruźlewski (MG-4),
- 50 metrów stylem grzbietowym - klasa V - dziewczęta - 1.
Weronika Morciszek (MSP-1), 2.
Małgorzata Wasilewska (MSP7), 3. Marysia Pępek (MSP-2),
- chłopcy - 1. Tomasz Adamus
(MSP-9), 2. Filip Marszałek
(MSP-7), - klasa VI - dziewczęta - 1. Agata Marek (MSP-7), 2.
Magdalena Ociepa (MSP-3), 3.
Anna Dach (MSP-1), - chłopcy
- 1. Przemysław Rozumek (MSP7), 2. Patryk Borucki (MSP-9), 3.
Dominik Jakubowski (MSP-6),
- gimnazjum - dziewczęta - 1.
Syntia Paliszewska (MG-3), 2.
Aleksandra Szyrmel (MG-3), 3.
Klaudia Siedlik (MG-3), - chłopcy - 1. Szymon Pawlik (MG-3),
2. Bartosz Bieniek (MG-3), 3.
Dawid Nowakowski (MG-4),
- 50 metrów stylem klasycz-

Omijaj akweny,
przyjdź na lodowisko

D

rugi dzień marca to nowy
termin zawodów narciarskich o Puchar Prezydenta
Miasta Knurów.
- Z przykrością zawiadamiamy, iż z powodu braku śniegu i niekorzystnych

przygotowujemy właśnie z my- tragicznych zdarzeń, do któślą o feriach - mówi Krzysztof rych doszło w takich miejscach.
Stolarek, dyrektor MOSiR.
Omijajmy akweny z daleka i
Zapraszając m.in. na knu- korzystajmy z obiektów, które
rowskie lodowisko, przestrze- gwarantują nam bezpieczną
gamy przed próbą wchodzenia zabawę.
na zamarznięte akweny.
Pamiętajmy o tym, bo każ- Jako Wodne Ochotnicze demu z nas zależy, by po feriach
Pogotowie Ratunkowe apeluje- pozostały tylko miłe wspomy zarówno do dzieci i młodzie- mnienia.
PiSk
ży, ale także do dorosłych. Jeżeli
znajdziecie się w
pobliżu zamarzniętego akwenu,
nie próbujcie na
niego wchodzić
- ostrzega Jerzy
Pach, prezes honorowy Oddziału Miejsk iego
WOPR. - Nigdy
nie wiemy, jak
gruba jest war- Lodowisko to doskonałe
stwa lodu, a hi- i bezpieczne miejsce
storia zna wiele do uprawiania sportu
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PiSk

warunków atmosferycznych
panujących na stoku „Stary
Groń” w Brennej, zawody nie
odbędą się w zaplanowanym
terminie - czytamy w komunikacie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.

W zw iązku ze zmianą
terminu zawodów, zgłoszenia
uczestników - na sport@mosirknurow.pl - przyjmowane
są do 12 lutego br.
PiSk

informacja własna

Foto: Piotr Skorupa

imowa przerwa w nauce to
przede wszystkim czas na
relaks. Również ten związany
ze sportem i rekreacją. Aura nie
sprzyja białemu szaleństwu, ale
zdajemy sobie sprawę z tego, że
miłośników np. ślizgania się po
lodzie nie brakuje. W związku
z tym, wspólnie z Wodnym
Ochot nicz y m Pogotow iem
Ratunkowym oraz Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
apelujemy o korzystanie wyłącznie z bezpiecznych miejsc
do zabaw. Takim miejscem
bez wątpienia jest sztuczne
lodowisko, które od lat cieszy
się w Knurowie olbrzymią popularnością.
- Ci, którzy nie wyjadą na
ferie poza miejsce zamieszkania
będą mogli korzystać z obiektów
administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a
także ze specjalnej oferty, którą

nym - gimnazjum - dziewczęta
- 1. Paulina Żyrkowska (MG-3),
2. Karolina Szulim (MG-4), 3.
Karolina Jankowska (MG-4),
- chłopcy - 1. Damian Godula (MG-3), 2. Mateusz Jasto
(MG-3), 3. Szymon Grzybowski
(MG-3),
- sztafeta 4x50 metrów szkoły podstawowe - 1. MSP-7,
2. MSP-2, 3. MSP-4, - gimnazjum - 1. MG-3, 2. MG-2, 3.
MG-1.

Nowy termin zawodów
narciarskich

15 lutego tuż, tuż, a więc jeszcze kilka dni
i ferie. Uczniowie z naszego województwa,
podobnie jak z czterech innych, czekają na zimowy
wypoczynek najdłużej, wszak w wielu regionach
o feriach mówi się już w czasie przeszłym

Z

Foto: MOSiR

IV - dziewczęta - 1. Alicja
Powiecka (MSP-9), 2. Justyna
Pietrykowska (MSP-3), 3. Zofia
Borkowska (MSP-3), - chłopcy
- 1. Marcin Matuszek (MSP-6),
2. Jakub Jurczyga (MSP-2), 3.
Dawid Pawlik (MSP-7),
- 25 metrów stylem grzbietowym - klasy I-III - dziewczęta - 1. Zuzanna Możdżeń
(MSP-9), 2. Oliwia Górecka
(MSP-9), 3. Zuzanna Sieradzka (MSP-3), - chłopcy - 1.
Dawid Skrzypek (MSP-1), 2.
Krzysztof Skiba (MSP-9), 3.
Bartek Baron (MSP-2), - klasa
IV - dziewczęta - 1. Alicja Mirocha (MSP-7), 2. Aleksandra
Czerkies (MSP-9), 3. Nadia
Szewczyk (MSP-4), - chłopcy
- 1. Karol Szymanik (MSP-2),
2. Szymon Wojtyło (MSP-7), 3.
Dawid Dudała (MSP-6),
- 50 metrów stylem dowolnym - klasa V - dziewczęta - 1.

Foto: Piotr Skorupa

O

ile miłośnicy rywalizacji na dwóch deskach musieli przyjąć
do wiadomości, że ich zawody
ze względu na pogodę zostały
przeniesione na inny termin,
o tyle miłośnicy pływania bez
przeszkód mogli wystąpić w
zawodach o Puchar Prezydenta
Miasta Knurów.
O prestiżowe trofeum walczyło 130 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a
w poszczególnych kategoriach
wiekowych miejsca na podium
zajęli:
- 25 metrów stylem dowolnym - klasy I-III - dziewczęta - 1. Patrycja Nahibowicz (MSP-2), 2. Zofia Sontag
(MSP-2), 3. Julia Powiecka
(MSP-9), - chłopcy - 1. Karol
Jagieniak (MSP-1), 2. Adam
Sgolik (MSP-6), 3. Przemysław Midura (MSP-9), - klasa

Foto: MOSiR

Pływakom pogoda
nie przeszkodziła
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Porażka, hat-trick
i gol młokosa

Niedawno informowaliśmy
na naszych łamach, że opiekę
nad zespołem rezerw Górnika
Zabrze objęli byli piłkarze Concordii - Józef Dankowski i Marek Kostrzewa. Obaj panowie
gościli w minionym tygodniu
w Knurowie, a ich podopieczni
ograli Concordię 2:0.
W zespole z Zabrza zabrakło wychowanków knurowskiego klubu Łukasza i Rafała
Wolsztyńskich, którzy od kilku
tygodni przygotowują się do
rundy wiosennej z II-ligową
Legionovią Legionowo.

Po raz pierwszy
bez goli

Mecz z rezerwami Górnika
Zabrze był dla podopiecznych
Michała Budnego piątym tegorocznym sparingiem, ale po raz
pierwszy knurowianie nie zdołali strzelić rywalom bramki.
W wyjściowym składzie
Concordii pojawili się następujący zawodnicy: Kuczera, Knot,
Gałach, Michał Mikulski, Czajka, Krusiński, Śliwa, Górka,
Witas, Mawo, Młynek.
Jedyny testowany w tym

Hat-trick
Tomasza Młynka

Wydarzeniem sobotniego
meczu kontrolnego Concordii
z Gwarkiem Ornontowice były
trzy gole Tomasza Młynka.
Knurowianie pewnie wygrali
to spotkanie 5:2, a na listę
strzelców wpisali się jeszcze
Krzysztof Szewczyk i utalentowany 16-latek Wojciech Barnik.
Radość ze zwycięstwa zmąciła kontuzja Bartłomieja Śliwy,
który doznał urazu barku i z
boiska został przetransportowany do szpitala.

Testowani? Tylko
wychowankowie

W potyczce z Gwarkiem
Ornontowice trener Michał
Budny nie testował zawodników z innych klubów, ograniczając się jedynie do dania
szansy gdy kilku wychowankom.
Knurowianie rozpoczęli
mecz w następującym zestawieniu: Kuczera, Knot, Michał
Mikulski, Bąk, Czajka, Górka,

Młody „Mikul”
i inni
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, 8 i 10 lutego odbyły się
konsultacje szkoleniowe
zawod ni ków z roczni ków
1997 i 1998. Wydział Szkolenia Podokręgu Zabrze poinformował, że powołania
otrzymali następujący zawodnicy z klubów z naszego
terenu: Michał Mikulski (KS
Concordia Knurów), Michał
Kopczyński (LKS Wilki Wilcza), Bartosz Kruk (LKS Wilki Wilcza), Tomasz Świetlicki
(LKS Jedność 32 Przyszowice), Dawid Mucha (LKS Jedność 32 Przyszowice), Łukasz

Bekier (LKS Jedność 32 Przyszowice), Kamil Przybylski
(LKS Jedność 32 Przyszowice.
Ponadto na liście powołanych znaleźli się m.in. Kacper
Idziaszek (wcześniej Concordia, obecnie SKS Gwarek
Zabrze z szansami na angaż
w Jedności 32 Przyszowice),
Radosław Jachimowski (kiedyś APN Knurów, obecnie
MSPN Górnik Zabrze) i Bartłomiej Jóźwik (kiedyś APN
Paniówki, obecnie Gwarek
Ornontowice).
PiSk

Były piłkarz Concordii,
założyciel knurowskiej Akademii Piłki Nożnej, a od kilku
miesięcy trener ekstraklasowej
Korony Kielce - Marcin Brosz
zajął 3. miejsce w plebiscycie na

o porażce z Concordią
(1:3) i zwycięstwie z Łabędami (2:1), piłkarze Jedności 32 Przyszowice ulegli 1:2
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Górnikowi Wesoła.
- Honorowego gola strzelił
Szołtysek, a mój zespół zagrał
w mocno eksperymentalnym

najpopularniejszych sportowców i trenerów województwa
świętokrzyskiego.
Gala odbyła się 5 lutego w
Targach Kielce.

PiSk

foto-migawka

Śliwa, Szewczyk, Gajek, Mawo
i Młynek. W II połowie zagrali
z kolei: Burliga, Barnik, Bociek,
Steiman, Gałązka, Nowosielski,
Bajer, Lipka i Hałas.

Będzie obóz
dochodzeniowy

Od 13 do 20 lutego zawodnicy Concordii uczestniczyć
będą w obozie dochodzeniowym.
- Taka forma przygotowań
była od początku w planie na
luty, ale jego realizacja zależała
w dużej mierze od zawodników,
którzy pracują zawodowo. Dzi-

siaj mogę powiedzieć, że moi
podopieczni podeszli profesjonalnie do tego tematu i kilku z
nich postanowiło wziąć urlop,
by wspólnie z zespołem przepracować te kilka dni - zdradza
szkoleniowiec.
Na początek obozu Concordia rozegra sparing z Siódemką
Tychy, a na zakończenie z Odrą
Miasteczko Śląskie. Ponadto
będzie czas na treningi, zajęcia
taktyczne, zabiegi regeneracyjne, omówienie spraw organizacyjnych i wspólne obiady.
PiSk

Jerzy Dude k wych ował się na szczy
głowi ckim osied lu,
skąd ruszył na podbój piłkar skiego świata
.
Na jednym z portali społecznoś ciowy
ch były bramkarz takich klubów, jak Feyenoord Rotterdam,
FC Liverpool i Real
Madry t zamie ścił prezentowaną fotkę
i napisał, że fajnie choć
na chwilę być w rodzinnych stronach.

PiSk

informacja własna

W gronie zawodników
powołanych na konsultacje
znalazł się wychowanek
Concordii - Michał Mikulski

Honorowy gol Szołtyska
P

Foto: Korona Kielce

Popularny i ceniony
nie tylko na Śląsku

gronie Witas rozczarował i
zakończył starania o angaż przy
Dworcowej.

Foto: Piotr Skorupa

Bliźniaki nie
przyjechali

Wojciech Barnik
ma zaledwie 16 lat
i pierwszego gola
strzelonego
w zespole seniorów

Foto: prywatne

Concordia ma za sobą
kolejne mecze sparingowe.
Z rezerwami Górnika Zabrze
przegrała 0:2, z kolei
z Gwarkiem Ornontowice
wygrała 5:2

Marcin Brosz
wraz ze swym
podopiecznym
Michałem
Przybyłą

składzie, bo z różnych powodów nie mogło wystąpić 7-8
podstawowych zawodników
- komentuje trener Jedności,

Wojciech Kempa.
Kolejny sparing przyszowiczanie rozegrają 13 lutego z
MKS-em Lędziny.
PiSk
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Jak powinien odżywiać się
sportowiec?

Zza biurka

W

Sukcesy rodzą się
w bólach
Cóż za zbieg okoliczności.
Dwa tygodnie temu w ystukałem na klawiaturze m.in.
takie zdanie: (...) gdybym był
prezesem knurowskiego klubu
to zaryzykowałbym i mianowałbym go dyrektorem do spraw
marketingu czy innego public
relations.
Zdanie dotyczyło k lubu
Concordia i mojego cichego
kandydata na to intratne i jakże
odpowiedzialne stanowisko,
czyli Michała Budnego.
Minęło kilkanaście dni i
pan Michał może zamówić sobie wizytówki, na których wpisze nie tylko, że jest trenerem,
ale i... dyrektorem sportowym.
Funkcja dy rektora w
czwartoligowym klubie należy
jeszcze do rzadkości, co nie
znaczy, że ktoś taki nie jest
potrzebny. Wprost przeciwnie.
Biorąc pod uwagę zmiany, jakie
następują w rozgrywkach na
szczeblu centralnym, a także
tych prowadzonych przez okręgowe związki piłki nożnej, im
szybciej kluby - także te amatorskie - zaczną funkcjonować
jak dobrze zarządzane firmy,

Domu Kultury w Szczygłowicach odbyło się
szkolenie z cyklu Akademia
Zdrowego Sportowca.
Jednym z głównych tema-

tym lepiej. Bo przecież marketing, sponsoring, czy skauting
to zagadnienia nad którymi
trzeba się pochylić nie tylko w
klubach ekstraklasy.
Cieszy to, że w Concordii
ktoś o tym pomyślał, ale z drugiej strony nie sposób nie zadać
pytania, czy znowu nie skończy
się tak, jak wcześniej. Bo były
tam już zatrudnione osoby
mające zająć się marketingiem
i z różnych względów z klubu
odchodziły.
Przed Michałem Budnym
trudne zadanie. Firmowego
samochodu i budżetu na miarę
potrzeb i oczekiwań nie dostanie. Ale nie to jest najważniejsze. Początek dyrektorskich
działań pokazał, że najpierw
musi on trafić z pomysłami do
najbliższych współpracowników. Bo ci w większości zlekceważyli i zignorowali jego pierwsze działania skoncentrowane
wokół szkolenia z Akademii
Zdrowego Sportowca.
No cóż, sukcesy podobno
rodzą się w bólach. Oby tak
było i w tym przypadku.
Piotr Skorupa

Concordia
ma dyrektora
sportowego

P

rezes Concordii - Andrzej
Michalewicz potwierdził
w rozmowie telefonicznej,
że na stanowisko dyrektora
sportowego powołany został
Michał Budny.

23 maja 2015 roku Michał Budny debiutował w roli
trenera 4-ligowej Concordii.
Teraz będzie łączył pracę trenerską z obowiązkami dyrektora sportowego.
PiSk

tów wykładu Marcina Cebuli z
Life Trainers była dieta młodego sportowca.
Wśród słuchaczy bez problemu można było zidentyfi-

kować identycznie ubranych
młodych piłkarzy Akademii
Piłki Nożnej. Wykładowi przysłuchiwali się również ich rodzice, a także sztab i część

Zainteresowanie wykładem
wykazali m.in. zawodnicy
Akademii Piłki Nożnej

PiSk

Marcin Cebula
opowiadał m.in.
o prawidłowej
diecie sportowca

Bielik najlepszy
w Bud-Expert Cup

H a l owe r o z g r y w k i or l i k ów
Bud-Expert Cup w Knurowie wygrali
reprezentanci Akademii Piłkarskiej
Bielik z Rudy Śląskiej.
Do rywalizacji w hali MOSiR
w Knurowie-Szczygłowicach przystąpiło 10 zespołów, w tym jeden z Czech
- FC Hlucin.
Wyniki finałowej fazy turnieju:
- o 1 miejsce - AP Bielik Ruda
Śląska - FC Hlucin 0:0, w karnych 2:1
- o 3 miejsce - Gwarek Ornontowice - Olimpia Piekary Śląskie 0:0, w
karnych 3:2
- o 5 miejsce - APN I Knurów ROW Rybnik 0:0, w karnych 4:3
- o 7 miejsce - Concordia Knurów
- APN II Knurów 4:0

kadry IV-ligowej Concordii.
Uczestnictwo w szkoleniu
było bezpłatne i odbyło się pod
patronatem naszej redakcji.

KONKURS

Wygraj piłkę
Euro 2016

Wspólnie z firmą VIROsport (sklep stacjonarny
w Gliwicach ul. Na Piasku 3 - obok Placu Piastów)
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
dotyczącym piłkarskich Mistrzostw Europy.
Dzisiejsze pytanie brzmi:

- o 9 miejsce - FA Kędzierzyn Koźle - APN III Knurów 0:0, w karnych 3:2
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Alex Ślusarczyk z APN Knurów, koronę króla strzelców zdobył
Łukasz Wojnarowicz z AP Bielik (12
goli), natomiast najlepszym bramkarzem turnieju uznano Filipa Kotyczkę
(Gwarek Ornontowice).
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Ile razy Jerzy Dudek
brał udział w eliminacjach
Mistrzostw Europy?
Odpowiedzi wysyłajcie mailem:

sklep@virosport.pl
Za tydzień kolejne pytanie, a nagrodą jest
piłka, którą rozgrywany będzie tegoroczny
turniej finałowy we Francji.

reklama

WYNIKI Z 2 LUTEGO:
1. Wojciech Napierała
2. Piotr Palica
3. Michał Foit
4. Leonard Spyra
5. Janusz Myszka
6. Konrad Sobieraj
7. Dariusz Skowron
8. Czesław Antończyk
9. Zenon Niemiec
10. Marek Mróz

- 2.511
- 2.333
- 2.288
- 2.194
- 2.190
- 1.979
- 1.848
- 1.841
- 1.790
- 1.760

Michał Budny - trener i dyrektor
sportowy w jednej osobie w czasie
rozmowy z prezesem Andrzejem
Michalewiczem

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

Foto: Piotr Skorupa

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Wojciech Napierała
2. Michał Foit
3. Piotr Palica
4. Leonard Spyra
5. Konrad Sobieraj
6. Marek Mróz
7. Stefan Wroblowski
8. Dariusz Skowron
9. Jan Chwolka
10. Czesław Antończyk
Kolejny turniej odbędzie się 16 lutego o
16.30 w klubie LWSM „Gama”.

- 4.383
- 4.037
- 3.817
- 3.608
- 3.529
- 3.475
- 3.358
- 3.313
- 3.243
- 3.234
godzinie
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Zaspiewali en français
Szczygłowice

Dla zakochanych
i nie tylko...

Młodzi wokaliści pokazali zdolności wokalne i językowe
na III Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Frankofońskiej
ustąpiła miejsca angielskiemu, ale
jego uroda jest przecież niezmienna.
Konkursowe przesłuchania odbyły się w zeszły piątek w szczygłowickim Domu Kultury. W tym roku
wzięło w nich udział 38 wykonawców
z całego województwa. Repertuar

Dwie Natalie z MSP-6 - Grondalska
i Smoszewska - zajęły II miejsce
w swojej kategorii

Foto: Mirella Napolska

T

en wyjątkowy festiwal to
inicjatywa Miejskiego Gimnazjum nr 3, a jego organizatorem jest Centrum Kultury w
Knurowie. To udany sposób na propagowanie francuskiego – języka,
którego niegdysiejsza popularność

był różnorodny – uczestnicy zaprezentowali zarówno przeboje gwiazd
(choćby Zaz, Vanessy Paradis czy
Laury Fabian), jak i dziecięcą klasykę
(kanon „Frère Jacques”, czyli francuskie „Panie Janie”). Zwycięzców
wyłoniło jury w składzie: Tade-

WYNIKI III WOJEWÓDZKIEGO
FESTIWALU PIOSENKI
FRANKOFOŃSKIEJ
W KNUROWIE

Kategoria
„szkoła podstawowa I-III”

Soliści: I miejsce – Magdalena Zdeb
(Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im A. Mickiewicza w
Zabrzu); II miejsce – Lila Skrabania
akompaniament: Julia Skrabania (Atelier Poliglota w Tarnowskich Górach);
III miejsce – nie przyznano.
Zespoły: I miejsce – nie przyznano;
II miejsce – duet wokalny Natalia
Grondalska i Natalia Smoszewska
(Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w
Knurowie); III miejsce – nie przyznano.

Szkoła podstawowa IV-VI

Soliści: I miejsce – Monika Ceglarska (Publiczna Szkoła Podstawowa nr
9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie-Koźlu); II miejsce – Alicja Danel
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Gliwicach); III miejsce – Sonia
Skarupa (Szkoła Podstawowa nr 19
w Rybniku).
Zespoły: I miejsce – nie przyznano;
II miejsce – zespół wokalny Dagmara Piktas, Klara Sokół, Agata Gliklich
(I Spo łec zna Szko ła Podstawowa
w Gliwicach); III miejsce: Zespół
„Génération Nouvelle” (Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu).

Rwą się do tańca

usz Strassbeger (przewodniczący),
Mariusz Kowalczyk, Odile Bayot i
Tomasz Pyka. Najlepszych będzie
można wkrótce usłyszeć ponownie
– zaśpiewają 3 marca na koncercie
galowym, również w Domu Kultury.

Gimnazjum

Soliści: I miejsce – Weronika Dykacz
(I Społeczne Gimnazjum w Gliwicach);
II miejsce – Nikola Górnik (Gimnazjum nr 2 w Bytomiu); III miejsce
ex-equo: Dawid Puchalski (MG nr 3
w ZS nr 1 w Knurowie) oraz Arkadiusz
Politowski (Gimnazjum nr 2 w Bytomiu);
wyróżnienie – Hanna Mruzek (Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Rybniku).
Zespoły: I miejsce – duet wokalno-instrumentalny: Piotr Tkocz, Maciej
Liszka (Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w
Rybniku); II miejsce – nie przyznano;
III miejsce – zespół Bell’TeamCanto-bigband (Gimnazjum nr 2 w Bytomiu).

Szkoła Ponadgimnazjalna
Soliści: I miejsce – nie przyznano;
II miejsce – Beata Sergiel, akompaniament: Kacper Bendig (Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3, III LO im.
Bolesława Prusa w Sosnowcu); III
miejsce – Weronika Wrona, akompaniament: Kacper Bendig (Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie w Sosnowcu).
Zespoły – miejsc nie przyznano.

GRAND PRIX
III FESTIWALU PIOSENKI
FRANKOFOŃSKIEJ
W KNUROWIE:

Laura Velasquez (Zespół Szkół nr 6 im
Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju).

Knurów

Około 400 dzieci z Knurowa, Wilczy i Gierałtowic wzięło udział
w weekendowych pokazach Akademii Tańca Perfect

N

a scenie Kina Sceny Kultury wystąpiło 27 grup
zróżnicowanych wiekowo. Mózg przedsięwzięcia, Jolanta
Cybulska, przyznaje, że kiedy pół
Knurowa gra w piłkę nożną, reszta
tańczy. Pod okiem instruktorek:
Natalii Szlachetki, Agaty Cygan,
Cel i ny Naw ratek, Magda leny
Przybylskiej i Agnieszki Basczok

szlif uje m.in. hip-hop, taniec
współczesny, balet...
- Całe rodziny przychodzą na
nasze zajęcia. Bawią się tańcem, a
takie pokazy dostarczają im wiele
radości - mówi Cybulska.
Cieszy ją, że grupa miłośników
tańca powiększa się z roku na rok.
/g/
Foto: Paweł Gradek

MiNa

Dla kochanej Żony Bożeny
oraz wszystkich Koleżanek
wszystkiego najlepszego
z okazji Walentynek,
dużo słońca, zdrowia, uśmiechu
życzy – Marek Kusz
* * *
Kocham Cię w słońcu. I przy blasku świec.
Kocham Cię w kapeluszu i w berecie.
W wielkim wietrze na szosie, i na koncercie.
W bzach i brzozach, i w malinach, i w klonach.
I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona.
I gdy jajko roztłukujesz ładnie,
nawet wtedy, gdy Ci łyżka spadnie.
W taksówce. I samochodzie. Bez wyjątku.
I na końcu ulicy. I na początku.
W morzu. W górach. W kaloszach. I boso.
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą.
Twój Maniuś.
* * *
Naszym kochanym Wnukom urwisom!
Uśmiechy o poranku i na zimnym przystanku.
Buziaczki czekoladą pachnące i ciepłe, jak słońce.
Dla Marysi i Miłosza, Sendi i Kevina
od Dziadków Ani i Zygmunta Podraza.
* * *
Są ludzie, których potrzebuję.
Są ludzie, których kocham.
I są ludzie tak, jak My,
którzy się potrzebujemy,
bo się bardzo kochamy.
Na Walentynki pięknej miłości
życzymy sobie Iwona i Wojtek
* * *
Z poniedziałku na wtorek pięknie mi się śniło,
że moje serce obok Ciebie było.
Gdy się obudziłem – Boże mój kochany
– zamiast koło Anki leżę obok ściany.
Kochanej Żonce – Zygmuś.
* * *
Zygmusiu kochany!
Powinno wiedzieć serce Twoje,
jakie jest imię moje.
Ta, która to pisze jest Ci dobrze znana,
Ten, kto to czyta, jest stale kochany.
Żonka Ania.
* * *
Uśmiech na twarzy,
Słońce na niebie,
I miłość w sercu,
To wszystko dla Ciebie!
- dla najwspanialszego
Wojtka od Moniki i Marzeny
* * *
Są takie miejsca na świecie,
gdzie czuję się jak dziecię.
Chciałoby się tam biec z rana
– Parku – przaje Ci,
jestem Tobą zafascynowana.
Szczygłowiczanka
* * *
Może to zabrzmi zbyt banalnie
przaje Przegląd, bo piszecie nadzwyczajnie.
Szczygłowiczanka jedna
* * *
Znam takie słowo,
które chciałbym Ci dać.
Dla Iwo od Bociana
* * *
Powinno wiedzieć serce Twoje,
jakie jest imię moje.
Ten, kto to pisze, jest Ci dobrze znany,
Ten, kto to czyta, jest stale Kochany.
Dla Marzenki
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