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Knurów. Tu zaszła zmiana...

Rajcza. MOPP zaprasza na zimowisko

Kiedyś jordanowski ogródek,
dzisiaj skatepark

Kto chce z górki na pazurki?

Sporą frajdę sprawia nastolatkom niedawno
otwarty skatepark na skwerze między ulicami
1 Maja i Klasztorną. Starsi knurowianie pamiętają,
że podobna radość towarzyszyła dzieciom
i młodzieży pół wieku temu

W

połowie lat 60. w tym samym
miejscu zbudowano „Ogródek Jordanowski ”, w y posażony
w urządzenia dla zabawy dla dzieci
i młodzieży.
– W uroczystym otwarciu tego
obiektu wzięły udział władze naszego miasta z naczelnikiem Arturem
Suszką – wspomina Jan Furgoł,
współautor – wraz z Markiem Wydrą – albumu pt. „Knurów wczoraj
i dziś”. Z tej publikacji pochodzą też
dwie fotografie, publikowane w PL

dzięki życzliwości autorów.
Czarno-białe zdjęcie zostało
wykonane podczas wspomnianej
uroczystości (naczelnik Suszko stoi
czwarty od prawej). Zdjęcie z budką
telefoniczną to już nie tak odległe
nam czasy, natomiast ostatnia fotografia ma raptem dwa tygodnie, gdyż
została wykonana w dniu otwarcia
skateparku.
Jak skwer będzie wyglądać po
kolejnym półwieczu? Tego dziś nie
wie nikt...
/bw/

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
organizuje tygodniowy wyjazd do Rajczy dla
uczniów od III klasy szkoły podstawowej do
I klasy szkoły gimnazjalnej

K

olonie zaplanowano w terminie od 14 do 20 stycznia 2017.
Koszt: 430 zł.Oferta zawiera: * zakwaterowanie w Domu Wczasowym
„Góral” – pokoje z łazienką, * 3
posiłki i podwieczorek, * wycieczkę
autokarową do Żywca – zwiedzanie
muzeum browarnictwa (program
dla dzieci), * pokaz folkloru i muzyki góralskiej, * warsztaty malowania

Knurów

Marzenie
na rocznicę

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Kropla drąży skałę

Foto z albumu „Knurów wczoraj i dziś”

U

roczystości odbędą się 10 listopada (czwartek) w Protosie przy
ul. Szpitalnej.
– Po części oficjalnej zapraszamy na zabawę taneczną – zachęca
klubowiczów do udziału zarząd.
– O oprawę muzyczną zadba zespół
Marzenie.
Impreza rozpocznie się o godz.
17. Dodatkowe informacje można
uzyskać telefonicznie pod numerem
721 251 016.
/bw/

– Byłam na spotkaniu poświęconym byłemu „Dworkowi na językach”. Wrażenia sprzeczne: z jednej
strony nie za duże zainteresowanie
mieszkańców, z drugiej refleksja, że
jednak nie brak takich, którym zależy
na zmianie na lepsze. Chyba ta druga lekko wygrywa. Jak kropla drąży
skałę, tak – wydaje mi się – konsekwentne działanie kiedyś przyniesie
oczekiwane skutki. A tak nawiasem
mówiąc: piękny jest ten park przy
Dworku. Cieszy mnie widok spacerujących szczygłowiczan, bawiących
się dzieci, ławek, na których można
przysiąść i złapać drugi oddech. To
naprawdę fajne miejsce. Wszystkim,
nie tylko szczygłowiczanom, szczerze
polecam.
Krystyna

Kuźnia Nieborowska

Foto z albumu „Knurów wczoraj i dziś”

To już „okolice” początku XXI wieku - po ogródku nie ma śladu

w sekretariacie MOPP (od godz. 8)
w siedzibie przy al. Lipowej 12 lub
telefonicznie pod numerem 32 235
27 13 (od godz. 9).
– Rodzic lub inny członek rodziny, oprócz własnych dzieci, może
zapisać dodatkowo tylko jedno
dziecko, ewentualnie rodzeństwo –
zaznaczają pracownicy MOPP.
Oprac. bw

sygnały czytelników

Klub Abstynentów
„Siódemka” świętuje
24. rocznicę działalności

Lata 60. - otwarcie “Ogródka Jordanowskiego”

ptaszków i koników stryszawskich,
* prelekcje i pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem
i pierwszą pomocą, * konkursy, *
dyskoteki.
MOPP ubezpiecza dzieci, opiekę
sprawują nauczyciele knurowskich
szkół. Informacje i zapisy przyjmowane są od 8 listopada. Można to
uczynić w dwojaki sposób: osobiście

Włam
do domu
Z

32 332 63 77

Mistrzowie
parkowania
– Panowie z Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji, którzy
regularnie robią zakupy w sklepie
spożywczym i zostawiają służbowy
samochód na chodniku przy ul.
Wilsona, może w końcu zauważyliby
pobliski parking? Nie dość, że zastawiają chodnik, zasłaniając przejście
dla pieszych, to jeszcze zmuszają
innych kierowców (zwłaszcza samochodów ciężarowych) do łamania
przepisów. To są dopiero mistrzowie
parkowania. Młodzi, a nie chce im się
przejść z parkingu do sklepu kilkunastu metrów...
Obserwator

Not. bw, pg

Informacja własna wydawcy

łodzieje wykorzystując nieobecność domowników, włamali się
do domu jednorodzinnego w Kuźni
Nieborowskiej. Rabusie zerwali rolety, a następnie wybili okno. Wynieśli
złotą biżuterię. Policja otrzymała
zgłoszenie 28 października o godz. 7.
Trwa poszukiwanie złodziei.
jb

Knurów

Foto 3: Justyna Bajko

Październik 2016 r. - nowy skatepark

Porysował
W

nocy z 28 na 29 października
nieznany sprawca zniszczył
samochód zaparkowany przy ul.
Kilińskiego. Dewastator porysował
volkswagena golfa, należącego do
50-letniego mieszkańca Knurowa.
Właściciel wycenił straty na 3 tysiące
złotych.
jb

reklama
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Krajobraz jak po bitwie
- hala z tekstyliami
spłonęła doszczętnie

Autostrada A1

Cztery auta
w kolizji

W poniedziałek na autostradzie
w rejonie Knurowa doszło
do zderzenia czterech pojazdów

K

rótko po godz. 14 na A1 zderzyły się cztery samochody
osobowe. Na miejsce przybyła
policja, pogotowie ratunkowe,
patrol autostrady i strażacy z knurowskiej JRG PSP. Jak się okazało,
na szczęście nikt poważnie nie
ucierpiał. Jak podaje JRG PSP
w Knurowie, wszystkie osoby poszkodowane, w tym dwójka dzieci,
zostały przebadane na miejscu
i nikt z nich nie trafił do szpitala.
Jednak części pojazdów porozrzu-

Racibórz, Knurów. Pożar hali z tekstyliami

Żywioł szalał w hali

cane na całej szerokości jezdni zablokowały autostradę w kierunku
Ostrawy. Ruch na dwóch pasach
został wznowiony po godz. 15,
na trzecim – około godz. 16. Jak
informują knurowscy strażacy,
działania ratowników JRG polegały na udzieleniu poszkodowanym
wsparcia psychicznego, neutralizacji płynów eksploatacyjnych
i uprzątnięciu jezdni.
MiNa

P

ożar w ybuchł w czwartek
około południa w hali magazynowej przy ul. Zakładowej
w Raciborzu Brzeziu. Zagrożenie
było og romne, zwłaszcza że w
środ ku znajdowa ł y się but le z
gazem i ponad 100 ton środków
w ykorzysty wanych w produkcji
tworzyw sztucznych. Z sąsiednich
budynków trzeba było ewakuować
pracowników. Na szczęście, nikomu nic się nie stało.
W akcji gaśniczej brały udział
zastępy strażaków m.in. z Raciborza, Rybnika, Gliwic, Pszczyny i...
Knurowa.
- Wysłaliśmy tam kontener gaśniczy ze środkiem pianotwórczym
- informuje dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie,

mł. bryg. Wojciech Gąsior.
Gdyby specjalna koparka nie
zburzyła muru, otwierając strażakom dostęp do płonących tek-

styliów, walka z żywiołem mogła
trwać nawet 3 dni.
/g/, foto: PSP Rybnik/Piotr Zwarycz

W kolizji na A1 auta ucierpiały, ale ludzie
- na szczęście - wyszli z opresji bez szwanku

Gliwice

Wypadki
w samo południe
Od 2004 do 2016 roku
w województwie śląskim doszło
do kilkudziesięciu tysięcy
wypadków z udziałem najmniej
chronionych uczestników ruchu
drogowego - pieszych
i rowerzystów. 31 października
statystyka powiększała się
o kolejne 2 zdarzenia

Knurów. Niedoszli samobójcy, czyli...

Na krawędzi życia
Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie udaremnili w niedzielę próbę
samobójczą mieszkańcowi bloku przy ul. Ułanów.
Mężczyzna chciał skoczyć z balkonu

Z

głoszenie o mieszkańcu,
który chce popełnić samobójstwo, postawiło na równe
nogi niemal wszystkie służby ratunkowe. Na ul. Ułanów zajechały
dwa zastępy strażaków z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie, jeden z Ochotniczej Straży
Pożarnej i karetka pogotowia ratunkowego.

Foto: Archiwum JRG Knurów

Ponad dobę trwała akcja gaszenia hali w Raciborzu,
w której składowane były ubrania. Z żywiołem
walczyło ponad stu strażaków z Raciborza, Rybnika,
Wodzisławia Śląskiego, Gliwic i Knurowa

- Mężczyzna porzucił zamiar
popełnienia samobójstwa, kiedy zobaczył drabinę - mówi dowódca JRG
Knurów, mł. bryg. Wojciech Gąsior.
Po zakończeniu akcji miał
twierdzić, że jedynie udawał. Mimo
to został przewieziony do szpitala
psychiatrycznego w Toszku.
Nie żartował za to 26-latek z
ul. Łokietka. Kilka tygodni temu
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przeciął sobie przedramię lewej
ręki, a następnie groził słownie, że
popełni samobójstwo.
Mężczyzna również trafił do
Toszka na obserwację.
Statystyk i są wstrząsające:
nie ma tygodnia, by w Knurowie
ktoś nie próbował popełnić samobójstwa.
/g/

O

koło godz. 12 w Gliwicach na
ulicy Jana Sobieskiego mieszkaniec Pilchowic uderzył w przechodzącą przez jezdnię 80-letnią
kobietę. 26-latek kierował fiatem
170. Osiemdziesięciolatka ze złamanym biodrem trafiła na obserwację
do szpitala.
15 minut później ofiarą nieuważnego kierowcy padł 38-letni
rowerzysta z Knurowa. Na ulicy

Toszeckiej 55-letni gliwiczanin,
kierujący dacią, nie ustąpił pierwszeństwa knurowianinowi. 38-latek
złamał rękę.
- W obu sprawach wszczęto dochodzenia, które pozwolą dokładnie
wyjaśnić okoliczności wypadków
- informuje komisarz Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.

jb
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Foto: Archiwum
archiwum prywatne
prywatne

To był dzień taki jak zwykle. Rano Paulina wyszła na spacer
ze swoim psem – małym maltańczykiem Amonem. Kilka
godzin później Amon nagle zasłabł. Diagnoza weterynarza
była jednoznaczna – kontakt z silną trucizną
Knurów. Kolejny czworonóg ofiarą psychopaty-truciciela zwierząt

Kto chciał otruć Amona?

W

środę Amon obudził się zdrowy.
Paulina, właścicielka psa, zabrała pieska na spacer. Przechadzali się tam, gdzie zawsze – wokół bloku przy
ul. Kapelanów Wojskowych, bo Amon nie
przepada za dalekimi spacerami. Po przechadzce, Paulina odwiozła mamę do pracy,
a sama pojechała na uczelnię. Na szczęście
tego dnia miała tylko jeden egzamin. Po
powrocie do domu zauważyła, że Amon
dziwnie się zachowuje.
- Wpadł we wstrząs – opowiada pani
Edyta, mama Pauliny. – Zaczął się chwiać.
Otworzył pyszczek i córka zauważyła, że
ma białe dziąsła i niebieski język. Po chwili
Amon się przewrócił i wystąpiły wymioty.
Przestraszona Paulina nie mogąc
dodzwonić się do weterynarza, wykręciła
numer mamy.
- Kazałam jej natychmiast pakować
psa i jechać do weterynarza – mówi knurowianka.
Paulina zdążyła w ostatniej chwili.
Z każdą minutą piesek był coraz słabszy.
U weterynarza dostał kroplówkę, leki.
Pobrano też krew do badania. Wyniki
były jednoznaczne – kontakt z silną trucizną. Weterynarz wykluczył możliwość,
że pies był podtruwany stopniowo, bo

wyniki morfologii wyszły dobrze. Amon
musiał zetknąć się z silną trucizną raz i to
całkiem niedawno. Trucizna zaatakowała
przede wszystkim wątrobę maltańczyka –
norma wątrobowa u zdrowego psa wynosi
około 60, Amon ma 700…
- Dzięki temu, że szybko podano leki,
Amon przeżył. Ale czy wątroba podejmie
próbę regeneracji? Dowiemy się po jakimś
czasie - tłumaczy pani Edyta. – Amon jest
jak członek rodziny. Przyjaciel. Ciągle go
obserwujemy, od momentu zatrucia ani
przez chwilę nie jest sam. Nie wiem, co
jeszcze możemy zrobić.
W piątek Amon znowu źle się poczuł.
Piszczał. Weterynarz podłączył go do
kroplówki.

Trudne sprawy

Piesek najprawdopodobniej zetknął
się z trucizną na spacerze. Nie wiadomo,
jaką miała postać i kto ją tam podrzucił.
To nie pierwsze w tym roku otrucia zwierząt w Knurowie. Wcześniej ofiarami trucicieli padł amstaff, trzy kotki i kundelek,
mieszkający na ogródkach działkowych...
Jeśli sprawcy zostaną odnalezieni, grozi
im nawet do dwóch lat więzienia.
Monika Brodzińska z Towarzystwa

Opieki nad Zwierzętami „Bezpieczna
Łapa” podkreśla, że sprawy o znęcanie się
nad zwierzętami są zawsze trudne i wymagają niepodważalnych dowodów - nagrania lub zeznań naocznych świadków.
W przypadku ich braku - są umarzane.
Rzadko udaje się kogoś złapać za rękę.
- Choć pamiętam głośną sprawę starszej pani, która w Parku Chopina w Gliwicach rozrzucała jedzenie z pineskami.
Wtedy udało się sprawę skierować do sądu
- mówi Monika Brodzińska.
Pani Edyta niepokoi się o Amona.
Podejrzewa, komu mogłoby zależeć na
śmierci psa. Kontaktowała się z administracją, zawiadomiła policję, ale z braku
dowodów służby niewiele mogą zrobić.
Knurowianka próbuje więc ostrzec innych właścicieli zwierząt: zamieściła ogłoszenie w mediach społecznościowych,
planuje rozwiesić plakaty.
- Ale przecież ludzie muszą gdzieś
spacerować ze swoimi psami… A wiadomo
jak to pies – zawsze coś wywącha, poliże…
Póki co, kupiliśmy Amonowi kaganiec,
żeby przynajmniej niczego nie zjadł. Ale
nie wiem, czy uda nam się go uchronić... wzdycha knurowianka.
jb

Szczygłowice. Zaniedbany budynek irytuje mieszkańców

Dworek był na językach
J

4

doszliśmy, jest taki, że będziemy chcieli
wpłynąć na właścicielkę budynku
poprzez współpracę z różnego rodzaju
mediami – relacjonuje Aneta Nowak,
która zorganizowała spotkanie w ramach Krajowej Sieci Konsultacyjnej
Liderów – projektu realizowanego
przez Fundację Szkoła Liderów z Warszawy. – Może rozgłos nadany sprawie
skłoni tę osobę, by dbała o ten budynek, albo – by chciała go sprzedać.
Budynek jest, co prawda, wystawiony na sprzedaż, ale – niewykluczone - za kwotę znacznie przewyższającą jego wartość w obecnym
stanie. Podczas spotkania snuto
też wizje przejęcia budynku przez
gminę i utworzenia tam filii Domu
Kultury lub muzeum. Jednak takie
rozwiązania wydają się dość odległe
– wymagałoby chęci i inicjatywy
właścicielki dworku. Szkoda, że
mimo zaproszenia nie pojawiła się
ona na spotkaniu – może wówczas
dyskusja byłaby bardziej owocna.
Tymczasem, jak informuje Straż
Miejska w Knurowie, do sądu wpłynął kolejny wniosek o ukaranie właścicielki nieruchomości za nieutrzymanie czystości i porządku w obrębie

Więcej
na ochronę
powietrza
Knurów. Obradowała Rada Miasta

Dawny „Dworek na językach” ma swoją historię.
Dziś niszczeje w oczach. Budynek jest własnością
prywatną, więc sprawa nie byłaby problemem
społecznym, gdyby nie fakt, że dworek bezpośrednio
sąsiaduje z parkiem NOT, ulubionym miejscem
spacerów mieszkańców Szczygłowic

edni podrzucają tu śmieci, inni
zdążyli wynieść z budynku, co
się tylko dało. Budynek wraz z
otoczeniem przedstawia dość żałosny widok, stanowiący nieciekawy
kontrapunkt podczas parkowych
spacerów. Niezabezpieczone otwory
po oknach są „zaproszeniem” dla
osób bezdomnych czy dla amatorów
zakrapianych imprez, co z uwagi na
stan budynku jest niebezpieczne. Do
naszej redakcji swego czasu napływały sygnały o ekshibicjoniście rzekomo widzianym w okolicy budynku.
Rozwiązanie problemu nie jest łatwe
i wymagałoby współdziałania właścicielki budynku.
W ubiegły piątek w jednej z sal
szczygłowickiego Domu Kultury
odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie budynku. Wzięło w
nim udział 15 osób, w tym trójka
radnych, dwóch policjantów i jeden
przedstawiciel Straży Miejskiej. Na
początku przedstawiono problem od
strony własności – jak się okazało,
część mieszkańców nie zdawała sobie
dotąd sprawy, że dworek jest nieruchomością prywatną, a nie gminną.
- Pierwszy z wniosków, do jakich

Dzięki temu, że pomoc przyszła szybko,
Amon przeżył. Jednak nie wiadomo, czy
kiedykolwiek wróci do pełnego zdrowia

nieruchomości (art.117 Kodeksu
Wykroczeń). Poprzednie wnioski do
sądu w tej sprawie wpływały już w
październiku 2014 roku i w listopadzie 2016. Kary nałożone wówczas
na właścicielkę były niższe niż koszt
zaangażowania ekipy, która posprzątałaby dworek. Jak będzie tym razem?
- Oprócz tego w 2016 roku zostały
skierowane dwa wnioski do Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego
w Gliwicach. Ten drugi z uwagi na
to, że w ciągu ostatnich miesięcy stan
budynku znacznie się pogorszył – informuje Andrzej Daroń, komendant
Straży Miejskiej w Knurowie.
Poza tym wniosek o interwencję
wpłynął do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach.
Czy wszystkie te działania pomogą wydźwignąć budynek z upadłości? Wiele zależy od dobrej woli
właścicielki. Czy dworek wróci do
dawnej świetności? Dobrze by było,
zwłaszcza że zniszczały budynek będzie stanowił coraz większy kontrast
z otoczeniem – wkrótce w pobliżu ma
powstać centrum przesiadkowe, planowany jest też remont ul. Parkowej.
MiNa

O 20 tys. zł Rada Miasta
zwiększyła pulę pieniędzy
na dofinansowanie działań
służących ochronie powietrza

P

ierwotnie na 2016 rok zaplanowano 30 tys. zł. Ta kwota
okazuje się niewystarczająca. Zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniem (zwłaszcza na wymianę
starych kotłów c.o. na nowoczesne)
jest spore. W tej sytuacji miasto
zdecydowało się przeznaczyć na ten
cel dodatkowe pieniądze. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie podczas październikowej sesji RM.
Wymiana kratek wentylacyjnych i naprawa elewacji budynku
Zespołu Szkół nr 1 będzie kosz-

tować 111 tys. zł. Do wcześniej
zaoszczędzonych 69,32 tys. zł radni
zgodzili się „dołożyć” 41,68 tys. zł,
dzięki czemu fundusze na inwestycje zostają w pełni zabezpieczone na
wykonanie zadania.
12 tys. zł kosztować będzie
wykonanie oznakowania na ul.
Sobieskiego. Magistrat podjął taką
decyzję w związku z koniecznością uporządkowania istniejącego
oznakowania i dostosowania do
obowiązujących przepisów.
/b/

ogłoszenie

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 8.11.2016 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Zespół
Szkoła
Szkoła
Zespół

Podstawowa Nr 1 – ul. Słoniny
Szkolno – Przedszkolny – ul. Michalskiego
Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkół Nr 1 – Al. Lipowa
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Knurów. Pomoc potrzebna od zaraz

Wreszcie w domu...

– Tragedia się stała i trzeba ludziom pomóc,
zmobilizować społeczeństwo, firmy lokalne albo coś
– apeluje Michał Kozioł. – Przychodzimy pomagać, ale
dachu nie zrobimy, za Chiny

D

Grupa dobrej woli

Nie wiadomo, jak długo jeszcze
rodzina trwałaby w tym zawieszeniu, gdyby nie pomoc grupy osób
wrażliwych na ludzką krzywdę.
– Jak tam zaszłam pierwszy raz,
to przez całą noc nie mogłam spać
– przyznaje inicjatorka pomocy
rodzinie z Krywałdu. – Z jednej
strony farelka, bo zimno, z drugiej
wiatrak, bo nie ma czym oddychać.
Jak usiadłam, tyłek cały mokry z tej
wilgoci. XXI wiek – i żeby nikogo
to nie poruszyło? Każdy się tylko
zasłaniał procedurami i przepisami.
Powiedziałam, że mogą mnie zamknąć – najwyżej doliczą mi ten czas
do emerytury. Podjęłam decyzję, że
rozwiercamy zamki i wchodzimy do
domu. Gdybym tego nie zrobiła, to

ta kobieta zimy nie przeżyje. Gdyby
to byli ludzie, którzy chcą w takim
miejscu i w takim bałaganie mieszkać, palcem bym nie kiwnęła. Ale oni
są absolutnie bezradni. Jeśli ktoś im
ręki nie poda...
Pan Ryszard przyznaje, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
stara się pomóc, jak może, ale ma
związane ręce. – Próbowali szukać
nam mieszkania na zimę. W administracji nie ma, na wynajem co najwyżej. A to się mija z celem – żona jest
właścicielem, będzie jeszcze płacić za
wynajem ponad tysiąc złotych? Zresztą nie ma z czego, prawdę mówiąc.
MOPS przydzielił rodzinie asystenta, wspierającego ją w wychowaniu dzieci. Pracownik socjalny
udziela pomocy w kontaktach z instytucjami, przygotowywaniu pism
urzędowych. Padła też propozycja możliwości kąpieli w Ośrodku
Wsparcia.
Zrządzeniem losu znalazły się
osoby, które poruszone sytuacją
postanowiły włączyć się w pomoc
pani Renacie i jej bliskim. Empatyczne i bezinteresowne. Zawiązała
się nieformalna grupa, której do tej
pory udało się wiele zrobić. Kupiła
wykładzinę podłogową, odnowiła
okna, powiesiła firanki, pomalowała ściany, w drzwi wstawiła nowy
zamek. Kolega pana Ryszarda remontuje łazienkę – zamiast wanny
będzie tu brodzik, specjalnie z myślą
o pani Renacie.

przykryć przynajmniej jedną warstwą papy. Żeby przez zimę im się na
głowę nie lało – wylicza pan Michał.
– Konieczne są wszystkie obróbki blacharskie. Obydwa kominy są totalnie
rozwalone.
Sufity i ściany na piętrze już są
w plamach wilgoci. Jeśli nie zreperuje się dachu, to samo stanie się na
parterze.
– Robociznę może jakoś byśmy
zorganizowali – mówi Michał Kozioł. – Może jakieś firmy lokalne
jakoś zmobilizować? Kupiliśmy dwa
grzejniki, ale one są liche. Te grzejniki
na dole to są same starocie. Nie wiem,
czy jak podłączymy centralne, nie
okaże się, że przeciekają – może też
trzeba będzie wymienić, to wszystko
jest z odzysku. Brakuje jeszcze dwóch
grzejników na górze, a jakby na dole
ciekło, to też.
Nasi Czytelnicy wielokrotnie
stawali na wysokości zadania, pomagając innym w potrzebie. Liczymy,
że tak będzie i tym razem. Darczyńcy i sponsorzy, którzy mogą przekazać materiały na remont dachu,
proszeni są o kontakt (tel. 695 417
852). Może znajdą się także fachow-

Kto jeszcze pomoże?

– Nie boją się nikogo – Piotr Szczepanek z Krywałdu ma powoli dość
grasujących po okolicy dzików. Ostatnio przeryły mu łąkę. – Kupiłem
w ogrodniczym antydzik, ale to wcale nie pomaga...

Niestety nie ze wszystkim mogą
poradzić sobie sami. Dużym problemem i zarazem najpilniejszą potrzebą jest dach – w tragicznym stanie.
– Przede wszystkim trzeba by to

śladem naszych publikacji
Ogień do szczętu strawił
samochód

M.W.

Monika

Gdzie po gazetę

– Odnoszę wrażenie, że Ruch
strzela sobie w stopę likwidując punkty w bardzo dobrej lokalizacji. Bo jak,
jeśli nie bezsensem, nazwać zamknięcie kiosków w Szczygłowicach przy
placu autobusowym czy na przystanku Foch obok targowiska? Dla mnie
to niezrozumiałe. Gdzie jak gdzie, ale

1 listopada autobusem pojedziesz za darmo
– Dobra akcja, choć szkoda, że
taka incydentalna. Przydałoby się
więcej tego typu udogodnień dla
pasażerów. Może w soboty i święta?
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cy, chcący bezinteresownie pomóc
w reperacji dachu?
Po kilku latach gehenny, pod
koniec zeszłego tygodnia rodzina
wprowadziła się wreszcie na parter
domu. To początek nowego etapu
i choć wiadomo, że nie będzie łatwo,
małżeństwo nie poddaje się.
– Ja się śmieję, ale w rzeczywistości czasami siedzę i tak medytuję, jak
to będzie, gdy mnie zabraknie – zastanawia się knurowianka podpięta

do aparatu tlenowego. – Człowiek
ma głupie nastawienie i sobie do łba
wkłada.
– Wierzy pani, że będzie lepiej?
– pytamy.
– Muszę wierzyć. A co mi zostało
innego?
Imiona bohaterów na ich prośbę
zostały zmienione.
Mirella Napolska, Paweł Gradek

Krywałd

Zdziczały do reszty?
Ł

ąka przy ul. Rybnickiej wygląda tak, jakby ktoś ją zaorał.
– To robota dzików – wyjaśnia Piotr Szczepanek. – W środę
narobiły tu takich szkód. W poszukiwaniu pożywienia przechodzą nawet
przez ulicę i podchodzą pod same
zabudowania.
Mężczyzna twierdzi, że nigdy
zwierzyna nie poczynała tu sobie
aż tak śmiało. Ostatnio doliczył się
watahy liczącej 20 dzików.
– Dzwoniłem do myśliwych, ale
nie ma odezwy – żali się pan Szczepanek. – Ponoć mają środki odstraszające dziki, ale żaden mi ich jeszcze nie
dostarczył. Kupiłem w ogrodniczym
antydzik, ale to nie pomaga...
Krywałdzianin nie będzie na razie rekultywował zrytej łąki. Uważa
to za bezcelowe, zwłaszcza że – jak
twierdzi – zwierzyna woli poszukiwać pożywienia tam, gdzie miękko
i bez przeszkód, niż w lesie, gdzie
sporo korzeni.
Podobny problem mają właściciele pastwisk w rejonie ul. Bojowej.
Teren przypomina jedno wielkie
kretowisko.

Kiedy 6 lat temu pisaliśmy na
podobny temat [„Ludzkie włosy na
dzikie zwyczaje” PL nr 40/2010], prezes „Cyranki” Tadeusz Musiał podpowiadał, by do odstraszania dzików
używać ludzkich włosów upchniętych do pończochy. Na bardziej oporne zwierzęta też miał sposób – silny
koncentrat ludzkiego potu.
– Kilka kropel na szmacie owiniętej wokół palika, który wbijamy
na polu, i po problemie – zachwalał.
Wówczas ci, którzy ponieśli straty, mogli liczyć na odszkodowania
wypłacane przez Koło Łowieckie.

Ponadto myśliwi podejmowali się
rekultywacji zrytych przez dziki
terenów. Jak jest teraz?
Od t ygodnia próbowa liśmy
skontaktować się telefonicznie z prezesem Koła Łowieckiego „Cyranka”,
by zapytać go o metody walki z dzikami i ewentualne powetowanie
strat rolnikom. Bezskutecznie. Do
czasu zamknięcia tego wydania
nie uzyskaliśmy też komentarza
rzeczniczki Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Łowieckiego.
Do tematu wrócimy niebawem.
/pg/

Foto: Mirella Napolska

– Strach człowieka ogarnia na
myśl, że gdzieś po ulicach chodzi taki
psychopata-piroman. A może nie tylko piroman, bo kto wie co takiemu do
łba jeszcze strzeli. Nie chcę być złym
prorokiem, ale jeśli Policja szybko go
nie złapie, to może być jeszcze gorzej,
ucierpi jakiś człowiek. Tylko czy Policja jest bliżej namierzenia sprawcy
i jego złapania? Mam złe przeczucia...

tam zawsze był... ruch. Chyba trudno
o lepsze miejsca do handlu. A może
o czymś nie wiemy, może Ruch tak
docisnął najemców, że faktycznie nie
pozostało im nic innego, jak tylko
zamknąć kioski. Ale to byłoby niczym
zarzynanie złotej kury. Nie rozumiem
tego – to po pierwsze. A po drugie, to
mi szkoda, bo byłem stałym klientem
Ruchu prawie pół wieku. A teraz chodzić na drugą stronę miasta po gazetę
to już mi się nie chce.

Sufity i ściany na piętrze już są w plamach wilgoci.
Jeśli nie zreperuje się dachu, to samo stanie się na parterze

Foto: Paweł Gradek

o tej pory życie nie szczędziło
razów czteroosobowej rodzinie
z Krywałdu. Pani Renata od kilku lat
ciężko choruje.
– Nie chodzi, siedzi pod tlenem,
ma zwłóknione płuca – mówi Michał
Kozioł.
Mieszkanie w zawilgoconej letniej kuchni nie służy ani jej, ani
zdrowiu jej dzieci. Na tym samym
podwórku stoi dom, który kobieta
otrzymała w spadku po rodzicach.
Niestety, do tej pory nie mogła
w nim zamieszkać.
– Sprawa toczyła się od 2009 roku
– wyjaśnia pan Ryszard, mąż pani
Renaty. – Nie wchodziliśmy, bo sąd
wstrzymał egzekucję komorniczą.
Mimo wygranej w 2015 roku
sprawy eksmisyjnej, wydziedziczony
lokator nie chciał ustąpić. Odwoływał się od sądowych wyroków,
a formalności ciągnęły się w nieskończoność.

Pan Piotr pokazuje łąkę, którą dziki zryły w poszukiwaniu
pożywienia
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Knurów. Dentysty nie trzeba się bać...

Bezpieczeństwo

Uśmiech od ucha do ucha 112 na ratunek
Uczniowie z Miejskich Szkół Podstawowych
nr 1 i 7 wzięli udział w czwartej odsłonie
programu edukacyjno-profilaktycznego
„Chroń dziecięce uśmiechy”

– Ale szczęka – śmiały się dzieci

W

edług badań ponad 76
proc. dzieci ze szkół podstawowych ma próchnicę,
a ponad połowa zmaga się z wadą
zgryzu. Akcja „Chroń dziecięce
uśmiechy”, organizowana przez
Polski Czerwony Krzyż oraz firmę
Wrigley Poland, pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa

Stomatologii Dziecięcej, przy współpracy z Grupą Lux Media, ma przede
wszystkim „odczarować” gabinet
dentystyczny i nauczyć dzieci, jak
dbać o higienę jamy ustnej.
– W ramach programu nie tylko
oceniamy zdrowie ząbków najmłodszych, ale też oswajamy dzieci z wizytą w gabinecie stomatologicznym,
pokazując, że przeglądy dentystyczne

mogą być łatwe i przyjemne – mówi
lek. stomatolog Anna Klukowska,
dyrektor stomatologii w grupie Lux
Media.
W czwartek i piątek sala gimnastyczna w MSP-1 zamieniła się
przestronny gabinet dentystyczny.
Uczniowie z „Jedynki” i „Siódemki”
z pewnym niepokojem siadali na
fotelach, ale po chwili stres mijał.
– Było bardzo miło i wcale nie
bolało! – przekonywały dzieci.
Po przeglądzie uczniowie otrzymywali dokładną informację o stanie uzębienia oraz prezenty – kolorowe książeczki edukacyjne, stworzone przez PCK.
Bezpłatne przeglądy dentystyczne to nie jedyna taka akcja dedykowana najmłodszym. Przez cały rok,
w ramach Klubów Wiewiórka, PCK
poprzez zabawę i ćwiczenia uczy
dzieci prawidłowego dbania o ząbki.
– Takie podejście spotyka się
z dużym entuzjazmem u uczniów,
co oczywiście bardzo nas cieszy –
tłumaczy Stanisław Kracik, prezes
PCK.
Akcja „Chroń dziecięce uśmiechy” po raz drugi objęła Knurów.
Rok temu gabinety dentystyczne
powstały w MSP-2.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Nie musisz pamiętać wszystkich numerów, ale ten
jeden jedyny trzeba wbić sobie do głowy.
112 – numer, który może uratować życie

Z

pew nością doskona le w iedzą o tym młodzi uczestnicy
kampanii po hasłem „Dzwoń na
112” w Gierałtowicach. Za sprawą
pracowników Zespołu Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Gminy, którzy
uświadamiają dzieciom i nastolatkom, że użyteczność telefonu wykracza poza dawanie przyjemności
i łączność ze znajomymi.
Obecnie prawie każde dziecko
ma dostęp do telefonu. Dla większości to przede wszystkim źródło
rozrywki.

To warto wiedzieć
Rozmawiając z dyspozytorem
numeru 112, należy:
• podać swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu),
• krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której jest się świadkiem,
• podać dokładne miejsce zdarzenia oraz – o ile to możliwe wskazać – najszybszą drogę dojazdu,
• wykonywać polecenia/ instrukcje
przekazywane przez operatora,

- Tymczasem w Gminie Gierałtowice chcemy pokazać najmłodszym
mieszkańcom, że korzystając z telefonu można pomóc, a nawet uratować
życie – mówi Krzysztof Sierantowicz
z Zespołu ZK.
Specjalnym programem edukacyjnym objęto gminne przedszko-

la i podstawówki. Podczas zajęć
w obecności strażaka z OSP uczestnicy dowiedzieli się, jakie numery
wybijać podczas różnych niebezpiecznych zdarzeń. Najwięcej uwagi
poświęcono alarmowemu 112. Nie
każdy bowiem wie, że obowiązuje
on na terenie całej Unii Europejskiej,
a za połączenie nie trzeba nic płacić.
Mowa była też o tym, jak rozmawiać
z dyspozytorem i jakich informacji
udzielać.
Spore wrażenie na dzieciach
zrobiło Centrum Powiadamiania
• nie rozłączać się do czasu wyraźnego zakończenia rozmowy przez
operatora (to on odkłada jako
pierwszy słuchawkę),
• natychmiast powiadomić operatora telefonu o zmianie
(np. o pogorszeniu) sytuacji,
• nie blokować telefonu (nie
dzwonić do nikogo) na wypadek,
gdyby operator chciał się z nami
ponownie skontaktować w celu
weryfikacji lub doprecyzowania
informacji.

Ratunkowego w Katowicach. Dyspozytorzy w ciekawy sposób uczyli,
jak dzwonić po pomoc. Uczestnicy
kampanii otrzymali też upominki, na które składały się odblaski
i przedmioty związane z bezpieczeństwem.
Oprac. b

Jakie pytania może zadać dyspozytor?

foto-migawka

Osoba przyjmująca zgłoszenie na numer alarmowy powinna:
• zapytać o rodzaj oraz miejsce zdarzenia,
• wstępnie ocenić ryzyko i podjąć decyzję, do której jednostki ratownictwa
przekazać zgłoszenie,
• poinformować o zdarzeniu właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu
zdarzenia,
• połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej
służby, o ile zajdzie taka potrzeba.
Informacja

Dzień Seniora to niezw ykłe święto; czas, gdy docen
iamy życiową mądrość i dośw iadczenie, z troską
pochylamy nad tymi, który m coraz częściej braku
je sił. W czwar tek w Ośrod ku Wsparcia MOPS
świętowali
knurowscy seniorzy. Życzenia panom i paniom złoży
li m.in. Tomasz Rzepa, przewodniczący knurowskie
j Rady
Miasta, Jolanta Cisek-Sopel, dyrektor MOPS oraz
Maria Barska, kierownik ośrod ka. Dla seniorów
wystąpiły
przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 13 oraz
podopieczni ośrod ka, którzy muzyką i wierszem
rozbawili
publiczność. Świętowanie zakończył uroczysty obiad
.
jb. foto: Justyna Bajko

Knurów

Okulary dla Afryki

Do końca listopada trwa zbiórka okularów
korekcyjnych i przeciwsłonecznych dla mieszkańców
Afryki w ramach akcji zorganizowanej przez Zespół
Szkół Zawodowych nr 2
– Zbieramy okulary nieuszkodzone, w plusach i minusach (bez
cylindrów), wyczyszczone, bez etui,
zapakowane w woreczek foliowy –
informuje ZSZ nr 2.
Jeśli mamy okulary, których
6

już nie uży wany, choć wciąż są
w dobrym stanie, przekażmy je dla
mieszkańców Afryki. Co trzeba zrobić? Przynieść je do szkoły i zostawić
na portierni.
Jb, foto: arch. ZSZ nr 2
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Z kart historii Przyszowic

Śmierć wszystkich łączy

Przez lata na przyszowickim cmentarzu niedaleko
od siebie spoczywali żołnierze niemieccy, sowieccy
i cywilne ofiary tragicznych wydarzeń z końca
stycznia 1945 roku. Za sprawą żyjących to jednak się
zmieniło...
Bogusław Wilk

Archiwum autorki

Tablica upamiętniająca mieszkańców Przyszowic
zamordowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej została
odsłonięta w 2005 roku w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń;
została poświęcona przez wywodzącego się z Przyszowic
biskupa Stefana Cichego, dotkniętego osobiście stratą
zabitego przez czerwonoarmistów wujka

Knurów

Dobro powraca!
Mogiła żołnierzy niemieckich na cmentarzu w Przyszowicach; teraz zostało po niej
puste miejsce...

wyjmowali z czołgu. Grób żołnierzy
niemieckich znajdował się obok mogiły czerwonoarmistów. Tylko 15 z nich
udało się zidentyfikować. Ich imienna
mogiła znajdowała się na cmentarzu
w Przyszowicach do tego roku.
Mieszkańcy, którzy latem przyszli
na przyszowicki cmentarz, z zaskoczeniem zauważyli, że mogiły... nie
ma. Jak się okazuje, poległych ekshumowano, przenosząc na cmentarz
żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich.
Ale to nie jedyne zaskoczenie.
Zdziwienie budzi to, że w mogile było
tylko 15 czaszek. A co stało się z pozostałymi 32 poległymi? Na to pytanie

Wilcza. Taka historia...

Ośrodka Kultury w Pilchowicach.
– To projekt, który zrodził się
w kilku głowach, aby zarejestrować
ogrom historii związanej z terenem Gminy Pilchowice – wyjaśnia
GOK. – Każda miejscowość ma
swoje niezwykłe historie związane z ludźmi , w ydarzeniami ,
„Klamory u Erwina”
obiektami. Równocześnie wielu
można podziwiać nie
mieszkańców gromadzi wiedzę
ruszając się z fotela.
i pamiątki przeszłości. Właśnie
Coraz słynniejsze
dlatego chcemy to wszystko zebrać
i upublicznić szerszej społeczności.
małe muzeum dzieła
„Klamory u Erwina” są świetwilczanina Erwina
ną promocją cyk lu. Gospodarz
Sapika doczekało się
z pasją opowiada o zgromadzofilmiku
nyc h pr z e z sie bie w ie kow yc h
ilm inauguruje cykl „Taka Hi- przedmiotach. Odwiedzający mistoria” pod egidą Gminnego nimuzeum goście są oczarowani
jego wiedzą i eksponatami.
Chcesz zobaczyć wilczańskie
klamory? Zajrzyj na stronę www.
gok.pilchowice.pl. Tam znajdziesz
i oglądniesz polecany film. Warto.

Klamory
na wizji

F

/bw/

Źródło: www.gok.pilchowice.pl
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nie potrafi znaleźć odpowiedzi nawet
Eryk Kabiczke, jedyny żyjący jeszcze
świadek pochówków. Jedyna jego
sugestia jest taka, że bezimienni niemieccy żołnierze musieli być pochowani nieco dalej od tych zidentyfikowanych i w czasie ekshumacji w 1952
r. ich szczątki zostały zabrane przez
radziecką ekipę i zlikwidowane. Być
może mogiły imiennej nie zauważyli,
bo przez pewien czas... była przysypana śmieciami.
Przywołując te tragiczne zdarzenia
z końca stycznia 1945 r., należy dopowiedzieć, że oprócz 148 żołnierzy grabarz i jego pomocnicy musieli wykopać
dół także dla cywilnych mieszkańców
Przyszowic – 62 zamordowanych, 2
samobójców i 2 osoby, które zginęły
w wyniku działań wojennych. Dla 214
osób w zamarzniętej ziemi kopano
doły „pod osłoną” żołnierzy radzieckich z karabinami na plecach...
Krystyna Augustyniak

* Tytuł i lead pochodzą od redakcji
Informacja

L

aura i jej rodzina nieustannie walczą. Każdy samodzielny
krok dziewczynki to mały sukces,
okupiony wielogodzinnymi ćwiczeniami. O ile łatwiej zmagać się
z trudnościami, kiedy obok jest ktoś
jeszcze – ktoś, kto wierzy, choć nie
musi; kto poświęca swój czas, aby
życie Laury było łatwiejsze. W niedzielę, 6 listopada, w parafii Matki
Bożej Częstochowskiej dla małej
wojowniczki wystąpią knurowscy
artyści. Zaśpiewają, bo nie jest im
obojętny los dziewczynki. A przecież
o ile łatwiej nie zauważyć cierpiącego
człowieka. O ile łatwiej przejść obok,
wymówić się brakiem czasu. Uznać,
że to przecież nie mój problem, nie
moja sprawa. Grono tych niezwykłych ludzi, które zorganizowało
koncert, uznało, że zdrowie Laury to
ich sprawa, ich problem… Teraz czas
na tych, którzy na koncert przyjdą.

Foto: archiwum prywatne

W

dniach 25‒27 stycznia 1945
r. rozegrała się krwawa
bitwa o Przyszowice. W jej
wyniku na przyszowickich polach
śmierć znalazło 101 żołnierzy radzieckich i 47 niemieckich.
Szczątk i czerwonoarmistów
ekshumowano w styczniu 1952 r.
i przewieziono na cmentarz wojenny
w Pszczynie. Wśród ekshumowanych było 100 mężczyzn, którzy
polegli w bitwie i jedna kobieta, która
zginęła już po zaprzestaniu walk
(spadła z przyczepy). Jeden z poległych spoczywa nadal na prywatnej
łące, pochowany przez nastoletnich
chłopców, którzy jego spalone szczątki

Wtedy otrzymujemy, gdy dajemy. Kiedy poza
własnymi problemami, potrafimy dostrzec
problemy innych. Świat nie jest idealny, ale dzięki
życzliwym gestom, staje się trochę bardziej
znośny. Laura Zawada choć sama potrzebuje
wsparcia – pomaga innym. I daje im to, co ma
najcenniejszego – kawałek siebie. Dosłownie…

Wszyscy mamy szansę obudzić
w sobie dobro; gestem, a nie tylko
słowem, powiedzieć: „Laurko, nie
jesteś sama! ”
Laura jest dzielną dziewczynką.
Wiele już przeszła, wiele jeszcze
przed nią. Ona i jej rodzice mogliby
zamknąć się w swoim cierpieniu, bo
przecież trudno pomagać innym,
kiedy samemu potrzebuje się pomocy. Jednak rodzina Zawadów potrafi
spojrzeć dalej, wyjść poza własną
trudną codzienność. Ostatnio Laura
z tatą u boku wzięła udział w biegu
dla Hani – dziewczynki cierpiącej na
ostrą białaczkę szpikową. Po biegu
knurowianka oddała swoje piękne,
długo zapuszczane włosy na rzecz
fundacji, robiącej darmowe peruki
dla chorych na nowotwór dzieci.
Duży gest małej dziewczynki.
Rodzice Laury mówią, że dobro
powraca. Oby i w niedzielę otrzymali potwierdzenie tych słów.
jb
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Knurów. Spotkanie autorskie z Ziemowitem Zakrzewskim, czyli...

Ciąg dalszy nastąpi

Ziemowit Zakrzewski, autor zbioru opowiadań
pt. „Moja filmoteka”, tak rozsmakował się w pisaniu,
że podczas sobotniego wieczoru autorskiego obiecał
czytelnikom ciąg dalszy. Na dowód, że to nie są czcze
słowa, przeczytał dwa premierowe opowiadania

O

tym, jak wielki jest w Knurowie głód spotkań autorskich, może świadczyć frekwencja na wieczorze Ziemowita
Zakrzewskiego. „Sztukateria” pękała w szwach, a czytelnicy zrywali
boki z kolejnych historii rodowitego
knurowianina.
Zanim jednak autor zaczął opowiadać o kulisach pisania pierwszej
w życiu książki, wzniósł z zebranymi
toast za zdrowie syna Pawła, świętującego 30. urodziny.
„Moja filmoteka” to zbiór opowieści zanurzonych w knurowskim
krajobrazie. Co prawda Zakrzewski
zastrzegł we wstępie do książki
o niezamierzonym i przypadkowym
podobieństwie do osób i zdarzeń
rzeczywistych, niemniej podczas
spotkania z czytelnikami przyznał,
że był to jedynie sprytny zabieg.
Wielu bohaterów książki bez
problemu można skojarzyć z autentycznymi postaciami, co więcej,
niektórzy pojawili się na spotkaniu.
– Ziemek, kiedy będzie ciąg dalszy? – dopytywali autora znajomi,
licząc, że w kolejnej książce poświęci

Ziemowit Zakrzewski ze swadą i humorem odsłaniał kulisy
tworzenia zbioru opowiadań...

więcej miejsca swojemu obecnemu
miejscu pracy. Zakrzewski zdradził,
że rozważa wydanie drugiej części
opowiadań. „Knurowska mitologia”
ma w luźny sposób nawiązywać do
kultury śródziemnomorskiej.
– Nasze karczmy piwne to takie
Dionizje, a kopalnie to Hades – dodawał.
Na spisanie perypetii z obecnego
miejsca pracy pana Ziemowita czytelnicy nie mają, póki co, co liczyć.
Autor tłumaczył, że potrzebuje do
tego większego dystansu, również
czasowego.
„Moja filmoteka” całkiem nieźle
radzi sobie na rynku. Pisarz podziękował podczas spotkania księgarni
„Merkury”, która podjęła się dystrybucji jego książki.
W drugiej części wieczoru autorskiego wystąpił zespół „Po godzinach”, zapraszając licznie zgromadzonych do Krainy Łagodności.
Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Miłośników Knurowa przy
wsparciu Urzędu Miasta.
/pg/

...a czytelnicy docenili jego twórczość licząc, że autor na jednym dziele nie poprzestanie

Knurów, Studzionka

„Mała Częstochowa” dla serc i oczu
Podobno w tutejszym źródle odnalazł się zaginiony kielich mszalny z Jasnej
Góry. Ponoć ma ono swój początek w Częstochowie. Ale nie tylko te legendy
niczym magnes przyciągają pielgrzymów do Studzionki w Ujeździe...

celem sobotniej pielgrzymki kilkudziesięciu wiernych z knurowskiej
parafii pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego. Zostali przywitani przez ks. prałata Wernera Szygullę, przez 42 lata proboszcza parafii, autora monografii poświęconej
dziejom Ujazdu (nawiasem mówiąc
Foto: Tadeusz Puchałka

Piękna słoneczna pogoda i równie pogodne wrażenia towarzyszyły sobotniej pielgrzymce knurowian do Studzionki

M

iejscowy kościół Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny
liczy ponad półtora wieku.
– W jego kaplicy, łudząco podobnej do tej w Częstochowie, znajduje
8

się obraz Matki Bożej Częstochowskiej – zauważa Tadeusz Puchałka,
znawca i propagator śląskiej tradycji.
– To właśnie dlatego Studzionkę nazywa się „Małą Częstochową”.

U stóp ołtarza bije źródełko.
Wodzie z niego przypisywane są
szczególne właściwości lecznicze,
zwłaszcza na choroby oczu.
To nader ciekawe miejsce było

kuzyna Bogusława Szyguły, kustosza
Izby Tradycji KWK Knurów).
– Zaraz potem odprawiono nabożeństwo w intencji knurowskich
parafian oraz chorych i cierpiących

mieszkańców Knurowa – dodaje Tadeusz Puchałka. – Mszy św. przewodniczył ks. prałat Szygulla w asyście ks.
Franciszka Zająca.
Pielgrzymi stali się świadkami zaskakującego minikoncertu,
zagranego na... harmonice ustnej.
Dziękczynne melodie wygrywał
pewien mężczyzna, przekonany, że
za sprawą Matki Boskiej wrócił do
świata żywych, choć wydawało się,
że nadszedł dlań kres ziemskiego
życia...
Przed dotarciem do Ujazdu
knurowianie zrobili sobie przystanek w Pławniowicach. Zwiedzili
miejscowy pałac. Uczynili to oprowadzani przez gospodarza – ks.
dra Krystiana Worbsa. Szczególne
wrażenie zrobiła na nich pałacowa
kaplica.
– Oszałamiały zdobienia na ścianach, a sklepienie sprawia wrażenie
nieba rozświetlonego złotymi gwiazdami – nie kryje zachwytu Bogusław
Szyguła.
Wycieczka odbyła się w ramach
poznawania szlaku śląskiej historii
kultu maryjnego.
– Nie trzeba, choć oczywiście
warto, jechać do Fatimy czy Lourdes,
by przeżyć piękne duchowe chwile
z Matką Boską – podkreśla pan
Bogusław. – Nie trzeba, bo na Śląsku również są wspaniałe miejsca,
przesycone maryjną duchowością.
Idealnym przykładem kościół w Studzionce. Szczerze go polecam wszystkim pielgrzymom.
/bw/
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Knurów. Biesiada u Tereski na jubileusz MSP nr 2

Ślad tych wspólnie spędzonych lat…
– Tacy jesteśmy nie od wczoraj – zaśpiewała Teresa Bochenek, dyrektor „Dwójki”,
rozpoczynając tegoroczną Biesiadę u Tereski. Prawda, nie od wczoraj – Miejska Szkoła
Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki obchodzi 85-lecie istnienia

– A w sercu zawsze pozostanie ślad tych wspólnie spędzonych lat...

Publiczność Biesiady, jak zwykle, świetnie się bawiła

ozśpiewane, roztańczone,
pełne humoru Biesiady u Tereski to świetny pomysł na
propagowanie śląskiej gwary i tradycji. W przygotowywane z rozmachem przedstawienia angażują
się wspólnie dzieci, nauczyciele
i rodzice. Nic dziwnego, że coroczne spotkania przyciągają tłumy.
Tak było i tym razem. W zeszły
piątek szkolna sala gimnastyczna
pękała w szwach. Współgospodarzami święta byli włodarze miasta
– prezydent Adam Rams i zastępca
prezydenta Piotr Surówka. Wśród
gości byli przedstawiciele Starostwa
Powiatowego (z wicestarostą, Ewą
Jurczygą), samorządowcy, władze
oświaty, przedstawiciele kultury, policji. Przybyli rodzice, dziadkowie,
a także absolwenci i emerytowani
nauczyciele – jedni i drudzy w tym
roku wyjątkowo zaangażowali się
w przedstawienie, bo też powód był
szczególny.
„A w sercu zawsze pozostanie
ślad tych wspólnie spędzonych lat…”
– hasło tegorocznej, XVI Biesiady
nawiązywało do obchodów 85-lecia
szkoły. Uczniowie przypomnieli
najważniejsze momenty jej historii,

Andrzej Winkler, Kazimiera Wójcik (Grzbiela). Gościnnie znalazł
się w niej również Henryk Czich,
wokalista zespołu Universe. To on
był wspomnianą muzyczną niespodzianką Biesiady – wykonał kilka
dawnych przebojów zespołu, a także
parę nowych piosenek. W jednej z
nich towarzyszył mu szkolny chór,
w innej – zaprosił do tańca panią
dyrektor. Niejednemu rodzicowi,
wychowanemu na Universe, łza się
w oku zakręciła.
Nie obeszło się bez życzeń –
szkole-Jubilatce winszowano nie
stu, ale dwustu lat, nauczycielom
– satysfakcji w pracy zawodowej,
dziękując za wychowanie kolejnych
pokoleń. Przy jmująca życzenia
Teresa Bochenek, sama była kiedyś
uczennicą tej samej szkoły, której
dziś dyrektoruje.
– Bardzo ciepło wspominam
tamte czasy – przyznaje pani dyrektor. – Potem w kontakcie z „Dwójką”
miałam właściwie tylko 8 lat przerwy – tuż po studiach właśnie tu
zaczęłam pracę i tak jest do dziś. Mój
mąż chodził do tej szkoły, moje dzieci
– więc to jest taka „nasza Dwójka”,

R

sylwetkę patrona, Karola Miarki,
wyjaśnili, dlaczego mówienie gwarą jest takie istotne. Odtańczyli
ze swadą kilka ludowych tańców,
wyśpiewali nuty znanych przebojów z tekstami odnoszącymi się do
opowieści o szkole. Wszystko, jak
zwykle, w pogodnej, iście rodzinnej
atmosferze. Ten ton nadała spotkaniu Tereska, czyli dyrektor MSP nr
2, Teresa Bochenek. Pani dyrektor
przywitała wszystkich śpiewająco,
wykonując wyjątkową wersję przeboju zespołu Universe: – Tacy jesteśmy nie od wczoraj, wystarczył jeden
gest by zmienić się (tacy sami nie od
wczoraj) i nauka miała sens…
Scenariusz i reżyseria przedstawienia to, jak co roku, dzieło Hanny
Pyki, nauczyciela regionalizmu w
„Dwójce”. Oprawą muzyczną zajęła się Beata Wapińska (kierownik
szkolnego chóru). Ale były też niespodzianki – zarówno scenariuszowe, jak i muzyczne. Ta pierwsza to
istny happening, jaki rozegrał się na
scenie, gdy pojawili się na niej absolwenci szkoły i jej byli nauczyciele.
Absolwenci po latach znowu zasiedli
w szkolnych ławkach i zetknęli się

Szkolny chór prowadzony przez Beatę Wapińską

Absolwenci znowu zasiedli w szkolnych ławach
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oko w oko z nauczycielami, którzy
stawiali przed nimi kolejne zadania.
Była więc lekcja gimnastyki, podczas
której „uczniowie” musieli m.in.
naśladować bociana, muzyka – tu
trzeba było na przykład wytłumaczyć, po co jest klucz wiolinowy, plastyka, matematyka… Organizatorzy
Biesiady u Tereski są szczególnie
wdzięczni nauczycielom – Stefanii
Grzombie, Elżbiecie Kowalskiej,
Bronisławie Hary, Brygidzie Jagodzie – za życzliwość i ogromne zaangażowanie w przygotowanie scen
lekcyjnych. Te lekcje po latach miały
w sobie sporą dozę improwizacji
i elementy zaskoczenia. Nauczyciele
nie uprzedzili absolwentów, jakie
zadania przed nimi postawią, nie
mogli też przewidzieć, jakie będą
reakcje uczniów. Dobrze bawili się
zapewne i jedni, i drudzy, nie wspominając o publiczności. Zwłaszcza
ci najmłodsi widzowie mieli dużo
radości, widząc dorosłych w niecodziennych rolach. W „klasie” absolwentów znaleźli się: Roland Bobek,
Danuta Kabiesz (Sobiech), Wioletta
Matera (Mucha), Andrzej Pach, Jerzy
Rogoń, Teresa Rother (Bochenek),

drugi dom i myślę, że już tak pozostanie. Wszystkim uczniom rodzicom i nauczycielom, którzy pracują
w naszej szkole życzę, by wspaniale,
mile i radośnie wspominali spędzony
w niej czas. Dydaktyka jest obowiązkiem każdej szkoły, natomiast
najbardziej zapamiętujemy to, co
dzieje się dodatkowo, co jest znakiem
charakterystycznym. „Dwójka” jest
identyfikowana z integracją i z regionalizmem. Chciałabym, by w ten
sposób była postrzegana w Knurowie
i nie tylko. I myślę, że tak jest. Tu
wielki ukłon w stronę władz miasta
za zielone światło na prowadzenie
zajęć z edukacji regionalnej.
Obchodom jubileuszu towarzyszyły inne wydarzenia – retrospektywna wystawa fotograficzna,
szkolny konkurs wiedzy o Karolu
Miarce, konkurs plastyczny i fotograficzny. Biesiada u Tereski była
kulminacją tego świętowania, ale
i wielkim przedsięwzięciem. Teraz
organizatorzy mogą nabrać oddechu, by wkrótce zabrać się do szukania pomysłów na kolejne spotkanie.
Ciekawe, co będzie za rok.
Tekst & Foto: Mirella Napolska

Lekcja plastyki

Biesiada obfitowała w regionalne akcenty

Niespodzianką był występ
Henryka Czicha z zespołu
Universe
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rozrywka nr 44

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Justyna Juraszek z Rudy Śląskiej

Weronika Kaczmarczyk z Czerwionki

Marta Błaszczyk z Przyszowic

Wojciech Potrzebowski z Gierałtowic

ur. 24.10.2016 r., 2800 g, 50 cm

ur. 25.10.2016 r., 3420 g, 53 cm

Martyna Dobisz z Przegędzy

ur. 27.10.2016 r., 2830 g, 51 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).

Adrian Fil z Wilczy

44

Doktor Strange - 2D dubbing
- godz. 18.15
Doktor Strange - 2D napisy
- godz. 20.15
4.11.2016 r.
PIĄTEK
Trolle - 3D
- godz. 15.00
Trolle - 2D
- godz. 16.30
Doktor Strange - 2D dubbing
- godz. 18.15
Doktor Strange - 2D napisy
- godz. 20.15

ur. 25.10.2016 r., 3380 g, 52 cm

Ida Satoła z Knurowa

ur. 27.10.2016 r., 2530 g, 49 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
42/2016 brzmiało: „WŚCIBSKI”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Urszula Pach. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 28.10.2016 r., 3530 g, 52 cm

3.11.2016 r.
CZWARTEK
Osobliwy dom Pani Peregrine
- 2D dubbing
- godz. 16.00

ur. 24.10.2016 r., 2480 g, 49 cm

Mateusz Plachetka z Gliwic

ur. 28.10.2016 r., 4530 g, 56 cm

5-6.11.2016 r.
SOBOTA - NIEDZIELA
Trolle - 2D
- godz. 13.0016.30
Trolle - 3D
- godz. 14.45
Doktor Strange - 2D dubbing
- godz. 18.15
Doktor Strange - 2D napisy
- godz. 20.15
7-8.11.2016 r.
PONIEDZIAŁEK- WTOREK
Trolle - 3D
- godz. 15.00
Trolle - 2D
- godz. 16.30
Doktor Strange - 2D dubbing
- godz. 18.15
Doktor Strange - 2D napisy
- godz. 20.15

Maksymilian Kionka z Knurowa
ur. 31.10.2016 r., 3040 g, 50 cm

reklama

9.11.2016 r.
ŚRODA
Trolle - 2D
- godz. 15.15
Doktor Strange - 2D dubbing
- godz. 18.30
Doktor Strange - 2D napisy
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino
zastrzega
prawododo
zmian
repertuaru
Kino
zastrzegasobie
sobie prawo
zmian
w repertuaru
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Knurów. Dzień ze sztuką w gimnazjalnej „Jedynce”

Batik jak dzieło alchemika
W Miejskim Gimnazjum nr 1 w ramach „Dnia ze sztuką” młodzież
wysłuchała ciekawej opowieści Leny i Józefa Szubów. Artyści
opowiedzieli o sztuce tworzenia batików

Młodzież zobaczyła również
film dokumentujący proces tworzenia batików oraz zachęcana
przez Iwonę Polok, nauczycielkę
plastyki z MG-1 i koordynatorkę
spot k a ń, z adawa ła py ta nia na
temat niezwykłych obrazów wyłaniających się z kolejnych barwnych
kąpieli.
Tekst i foto: Justyna Bajko

S

z t u k a w y m a ga uw a ż ne go
spojrzenia, zadu my nad
kształtami, fakturą, układem
barw. Miejskie Gimnazjum nr 1
od lat przybliża uczniom sztukę
i uwrażliwia na jej odbiór. Uczy,
jak od momentu zachwytu przejść
do głębszego zrozumienia.
– Chcemy, aby lekcje plastyki
miały charakter doświadczenia,
bo żadna reprodukcja zobaczona
w książce czy na ekranie komputera
nie zastąpi bezpośredniej rozmowy
z artystą, kontaktu z obrazem –
mówi Barbara Hankus, dyrektor
MG-1.
Przez 10 lat szkoła, w dniu patrona placówki, czyli Jana Pawła II,
organizowała wystawę „W stronę
sacrum”. W tym roku, w związku
z planowanymi zmianami w systemie oświaty i niepewnym losem
gimnazjum, zdecydowano o zmia-

Podczas zajęć dzieci obserwowały proces powstawania
batików

nie formuły obchodów. Zamiast
wystawy jest „Dzień ze sztuką”,
czyli spotkanie z artystami, reprezentującymi konkretne techniki
tworzenia.

Bohaterami tegorocznego dnia
byl i Józ ef i L ena Szubow ie z e
Związku Polskich Artystów Plastyków w Gliwicach, twórcy batików.
Zajęcia plastyczne trwały od

foto-migawka

Organizatorzy zajęć i artyści na tle wielobarwnych dzieł

rana. Uczniowie z MG-1 i MSP-1
obserwowali proces powstawania
batików oraz dotykali tworzywa,
z którego rodzą się wielobarwne
obrazy.
– Nasza praca przypomina pracę alchemika, bo nigdy nie jesteśmy
pewni efektu końcowego – mówiła
pani Lena.
Artyści opowiedzieli o twórczej
pracy, inspiracjach i artystycznej
codzienności.
– Dzięki sztuce życie nigdy nie
jest nudne. Obserwujemy to, co
wokół, przekształcamy w obraz,
i przekazujemy kawałek naszego
świata innym – opowiadali twórcy.

Informacja własna wydawcy

Informacja własna wydawcy

Po raz kolejny Koło Łowieckie cik i Tedeusz Musi
ał opow iadal i
„Cyranka” zafundowa ło uczniom o roślinach
i zwyczajach zwierząt.
szkolnej „Jedy nki” ciekawą lekcję Przypomni
eli legendę o św. Huberprzyr ody w domu myśl iwski m cie. Piękną
grą na rogu zachw ycił
w Krywałdzie. Tym razem gośćmi malców Lecho
sław Domagała.
myśliwych byli uczniowie klas 0a
– Spotkanie zakończyło się poi 2b pod opieką Iwony Andrzejcza k częstunkiem
pieczonymi na ognisku
i Kornelii Ciupek-Ciesielsk iej.
kiełbaskami oraz wręczeniem dzieGosp odarz e zabra li uczniów ciom upominków
ufundowanych
na spacer po lesie. Marek Staroś- przez człon
ków koła łowieckiego –
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powiedziała Przeglądow i Kornelia
Ciup ek-Ciesiels ka. – Serde cznie
dzięk ujem y pano m Musi ałow i,
Starościkowi i Domagale, a także
Toma szowi Woźnicy i Kryst ynie
Musiał za przemiłe przyjęcie oraz
wspaniałą lekcję żywej przyrody.
Oprac. b
Foto: Iwona Andrzejczak
i Kornelia Ciupek-Ciesielska
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ogłoszenia

USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK. Tel. 32 236 57 0 6 Knurów,
793 181 986.
37-49/16

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943
24-51/52/16

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

44-47/16

Wynajmę mieszkanie 36 m 2 w centrum
Knurowa. Tel. 515 181 584

43-46/16

MOTORYZACJA
Auto -skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625

40/16-1/17

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
31-44/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
40/16-1/17

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

Jest talent, będzie
kariera?...

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

1/16-odw.

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

30-51/52/16

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214
41-odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze 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

41-45/16

ZDROWIE I URODA

Knurów

Powtórzy sukces
Sylwii Lipki?

„Bo nie ma cię tu” to debiutancki singiel
Bartka Kaszuby, do którego powstał
klimatyczny teledysk. Premiera odbyła się
w poniedziałek w serwisie YouTube
i z miejsca zebrała wiele pochlebnych opinii

Firma produkcyjna zatrudni emer y tów
górniczych. Kontakt telefoniczny: 32 335 51 01

44-45/16

FINANSE

Firma reklamowa Alfa-System z Gliwic
zatrudni montażystę. Wymagane prawo
jazdy, kat. B. Szczegóły pod tel. 602 426 007
43-44/16

Z

nany z miejskich imprez, przeglądów i festiwali nastolatek
idzie w ślady swojej cioci Sylwii
Lipki. Co więcej, jest na najlepszej
drodze do zaistnienia w świadomości słuchaczy.
- Będzie kariera! - nie mają wątpliwości internauci. - Masz talent,
piosenka wpada w ucho.
Także fanki Sylwii rozpływają
się w zachwytach nad głosem jej
siostrzeńca.

Czyżby singiel był zapowiedzią
debiutanckiej płyty? Niew ykluczone. Niedawno Bartek dołączył
do projektu Young Stars wytwórni
MyMusic.
Tymczasem już 16 grudnia na
sklepowe półki trafi reedycja płyty
„Szklany sen” Sylwii Lipki. Na krążku znajdą się instrumentalne wersje
utworów.
/g/, foto: arch. Bartka Kaszuby

NIERUCHOMOŚCI
SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy - sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

44-odw.

M ę żc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

1/16-odw.

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz pospr zątam.
Tel. 501 385 666
13-odw.

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Powierzchnia
około 80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12.
Tel. 696 444 726
39-47/16Y

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe,
umeblowane na ul. Sobieskiego.
Tel. 513 013 763, 502 391 365

43-44/16

Sprzedam działkę budowlaną 12,5a Krywałd.
Tel. 507 925 080
40-44/16
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Gliwice, Knurów

Zamalować
świat marzeniami

Malarstwo Magdaleny Czenczek tworzy
świat odrębny, skomponowany z dziwnych
uliczek, ptasich skrzydeł i bajkowych
postaci. Knurowianka zaprezentowała
kawałek swojej wyobraźni w gliwickim
„Sklepiku z Marzeniami”

O

brazy knurowianki trudno
jednoznacznie określić. Z tych
wcześniejszych tchnie spokój barw
i kształtów: łagodne kolory, idylliczne krajobrazy przeplatają się
z zacisznymi uliczki. Późniejsze
dzieła niepokoją - przestrzeń staje
się bardziej niedostępna, groźna i
tylko gdzieś daleko, za horyzontem,
można dostrzec łunę światła, zapowiadającą nadejście dnia.
Magdalena Czenczek sięga do
świata dobrze jej znanego. Na płótnach utrwala skrzydlatych przyjaciół, zachwyty przywiezione z

bliskich i dalekich podróży, wyobrażone sny.
- Chcę zamalować świat swoimi
marzeniami - mówi knurowianka.
Rok temu pani Magdalena prezentowała swoje obrazy w Knurowie, w nieistniejącej kawiarni
„Maszkiety”, w czwartek pokazała
je w „Sklepiku z Marzeniami”,
niewielkiej gliwickiej galerii. To
magiczne miejsce jest przystanią
dla niezależnych artystów. Teraz w
„Sklepiku...” zadomowiły się marzenia pani Magdaleny.
jb, foto: Tadeusz Puchałka
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Wakacji nie miała,
ale ma medal
Foto: prywatne

Foto: MG-3
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Udany start
w memoriale
Zenona Sęka
U
czniowie Miejskiego Gi m na zju m nr
3 zanotowali udany
występ w gliwickich zawodach lekkoatletycznych im.
Zenona Sęka.
- Nasi uczniowie startowali w pięciu konkurencjach
- mówi opiekun knurowskiej młodzieży Przemysław
Kopiecki, któremu pomagała Aleksandra Żymełka. - Z
udziału w zawodach i osiągniętych wyników jesteśmy
zadowoleni. Jako ciekawostkę
dodam, że pięciu najlepszych
uczestników otrzymało puchary i w gronie tym znaleźli
się nasi uczniowie: Aleksandra
Potaczek, Patryk Kowaliszyn

oraz Jonatan Pacek.
Wśród dziewcząt I miejsce w biegu na 100 metrów
wywalczyła Aleksandra Potaczek. Paulina Biskup i Rozalia
Olejniczak zajęły kolejno II i
III miejsce w skoku w dal, natomiast III miejsce w pchnięciu
kulą wywalczyła Ewa Magiera.
W rywalizacji chłopców
bieg na 200 metrów wygrał
Patryk Kowaliszyn, również
I miejsce wywalczył Jonatan
Pacek w pchnięciu kulą, natomiast w skoku w dal najlepszy
okazał się Jakub Kotliński, a
III mejsce w tej konkurencji
wywalczył Damian Godula.
Drużynę dziewcząt reprezentowały: Aleksandra Po-

Magdalena Wolny (z prawej) wraz z koleżankami ze „srebrnej” sztafety

taczek (100 m), Jessica Pępek
i Marta Winnicka (600 m),
Joanna Bismor i Julia Kempa (pchnięcie kulą), Natalia
Leśniewicz (100 m), Nikola
Kwietniowska i Adrianna
Czech (200 m) oraz Bożena
Wojtanowska (skok w dal).
W zespole chłopców wystąpili: Krzysztof Kuta, Łukasz
Szopa (100 m), Patryk Kowaliszyn, Szymon Pawlik,
Kacper Cymbor, Michał Jasiński (200 m), Szymon Tobiasz, Grzegorz Nowak, Piotr
Gradowski (600 m), Tomasz
Orman (skok w dal), Jonatan
Pacek, Artur Kuśka oraz Jacek Nowak (pchnięcie kulą).
PiSk

S

port wymaga wyrzeczeń, a przygotowania
do danej imprezy potrafią „zabrać” sportowcowi np. wakacje. Tak było w
przypadku Magdaleny Wolny, która poświęciła letnią
kanikułę na ciężką pracę, by
wypracować jak najlepszą
formę na mistrzostwa świata
w ratownictwie wodnym.
Światow y czempionat
został rozegrany we wrześniu w holenderskim Eindhoven, gdzie obok juniorki
Magdaleny Wolny wystąpiła
jeszcze jedna reprezentantka
knurowskiego WOPR-u –
seniorka, Maja Dziublińska.

Obie ratowniczki wróciły
z Holandii zadowolone, ale
więcej powodów do radości
miała Magdalena Wolny,
która obok dobrych wyników
uzyskanych w konkurencjach
indywidualnych została wicemistrzynią świata w sztafecie
4x25 metrów holowanie manekina. Polska ekipa musiała uznać jedynie wyższość
Włoszek, a w pokonanym
polu zostawiła m.in. sztafety
Australii, Nowej Zelandii,
Niemiec czy Hiszpanii.
Godny uwagi jest fakt, iż
w eliminacjach nasza sztafeta juniorek ustanowiła rekord Polski nie tylko w swo-

Utarli nosa teoretycznie lepszym
U
pięć szkół sportowych, w których trenuje się zdecydowanie więcej i na zdecydowanie
lepszych obiektach. Biorąc
to pod uwagę, uważam, że
osiągnęliśmy bardzo dobry
wynik.
Nie trudno zgodzić się z
Mirosławą Cypruch, której
podopieczni nie mają przy
swojej szkole odpowiednich
warunków do uprawiania
dyscyplin lekkoatletycznych.

- Najważniejsze jest to,
że uczniowie nie zniechęcają
się i możemy wraz z innymi
wuefistami prowadzić zajęcia na gościnnych obiektach
Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 6 i Miejskiego Gimnazjum
nr 2 - podkreśla Mirosława
Cy pruch, dodając, że ma
wśród swoich uczniów takich, którzy „kochają” bieganie i skakanie. I dla tych
„perełek ” warto poświęcić

czas na rozwinięcie ich sportowej pasji.
Skoro mowa o „perełkach” to czas przedstawić
głównych autorów sukcesu na
szczeblu województwa:
- 100 metrów (32 startujących) - Daniel Galiński (6.
miejsce z czasem 11.70, który
jest rekordem rejonu), Sebastian Dmowski,
- 400 metrów - Kamil Garbacik, Mateusz Malinowski,

- 1500 metrów - Łukasz Cieślik, Krzysztof Serafin,
- skok w dal - Filip Szydło (rekordzista szkoły z tegorocznych zawodów rejonowych z
wynikiem 5.86 m, tym razem
zajął 6. miejsce z wynikiem
5.77 m), Kamil Wojdat,
- pchnięcie kulą - Michał
Bittner, Filip Kolorz,
- sztafeta 4x100 metrów Garbacik, Galiński, Szydło,
Dmowski.
PiSk

Daniel Galiński

Foto: ZS im. I.J. Paderewskiego

czniowie-lekkoatleci
z Zespołu Szkół im.
I.J. Paderewsk iego
mają za sobą start w finale
wojewódzkim. Podopieczni
Mirosławy Cypruch zostali
sklasyfikowani na 9. miejscu,
co należy uznać za sukces.
Tym bardziej, że uczniom z
Knurowa przyszło rywalizować z rówieśnikami, którzy
uczęszczają do szkół sportowych. Obrazowo można rzec,
że reprezentanci „Paderka”
już na starcie byli krok za
rywalami, ale ich ambicja i
odpowiednie przygotowanie
spowodowały, że opuszczali
bieżnię, rzutnię i skocznię z
podniesioną głową.
- Finał wojewódzki odbył
się w Sosnowcu, w bardzo
niesprzyjających warunkach
atmosferycznych - relacjonuje
trenerka Mirosława Cypruch.
- Mimo tego nasz zespół poprawił wynik uzyskany w rywalizacji rejonowej i uzyskał
1011 punktów. Taki dorobek
pozwolił nam wyprzedzić
konkurentów z Sosnowca,
Tychów, Jastrzębia, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Zawiercia, a
nawet Częstochowy.
Zajęliśmy 9. miejsce, ale
przed nami uplasowało się
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Filip Szydło

jej kategorii wiekowej, ale
również seniorek (1.28.84).
Magdalena Wolny wystąpiła również w sztafecie
4x50 metrów z przeszkodami zajmując 6 miejsce i
ustanawiając kolejny rekord
Polski juniorek (2.00,10).
W konkurencjach indywidualnych uplasowała się
na 7 miejscu w finale B na
200 metrów z przeszkodami
i na 100 metrów ratowanie
kombinowane.
Maja Dziublińska wśród
seniorek zajęła 20 lokatę w
konkurencji super ratownik
i 26 miejsce na 200 metrów z
przeszkodami.
PiSk

Skat
sportowy

Zmiana
lidera

Po kolejnych rozdaniach
w ra mach r y wa l i z acji w
Grand Prix Knurowa w skacie
sportowym nowym liderem
został Kazimierz Fąfara.
WYNIKI
Z 25 PAŹDZIERNIKA:

1. Bogumił Wolny
2. Zdzisław Mral
3. Leonard Spyra
4. Tadeusz Kamczyk
5. Michał Foit
6. Zenon Niemiec
7. Adam Dudziński
8. Piotr Palica
9. Kazimierz Fąfara
10. Bogdan Litwin

- 2.575
- 2.352
- 2.097
- 2.017
- 1.931
- 1.866
- 1.828
- 1.826
- 1.781
- 1.773

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Kazimierz Fąfara
2. Józef Antończyk
3. Joachim Makselon
4. Tadeusz Kamczyk
5. Jerzy Makselon
6. Zdzisław Mral
7. Janusz Nowak
8. Konrad Sobieraj
9. Stefan Wroblowski
10. Jerzy Pluta

- 12.200
- 11.816
- 11.383
- 11.193
- 11.141
- 11.068
- 10.899
- 10.695
- 10.626
- 10.251

Kolejny turniej odbędzie się
8 listopada o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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IV liga

Co przyniesie listopad?

Nie zapaść
w zimowy sen

Drużyny z naszego terenu pożegnały październik
w kiepskich nastrojach, bowiem zarówno Concordia,
jak i Wilki musiały uznać wyższość rywali

Foto: Piotr Skorupa

3 minuty i gol

Do rozstrzygnięcia meczu pomiędzy Concordią a
Szczakowianką wystarczyła
jedna bramka. Strzelił ją rezerwowy zespołu z Jaworzna
– Krzysztof Kamiński, który
po wejściu na boisko potrzebował zaledwie trzech minut
na to, by zostać bohaterem
spotkania.
Jedna bramka zapewniła
gościom nie tylko zwycięstwo, ale i awans w tabeli
o kilka miejsc, przeskakując m.in. Concordię, która
została zepchnięta na 15.
lokatę.

Piłkarze Concordii
walczyli o piłkę
również
w „parterze”,
ale i tak musieli
pogodzić się
z siódmą w tym
sezonie porażką

Uczeń wygrał
z mistrzem

Potyczka Concordii ze
Szczakowianką miała kilka podtekstów. Jeden z nich
był związany z obecnymi
szkoleniowcami tych drużyn.
Trener Concordii - Marek
Motyka w 2002 roku prowadził Szczakowiankę w ekstraklasie, natomiast Andrzej
Sermak, który obecnie jest
trenerem zespołu z Jaworzna
był w tedy podopieczny m
„Marcysia”.
W sobotę górą był uczeń
Sermak, którego podopieczni
pokonali ekipę Motyki.

Foto: Piotr Skorupa

Powrót
Pawła Zarzyckiego

Paweł Zarzycki
po raz trzeci
wszedł do tej
samej „rzeki”

Przed sezonem Concordia
pozyskała młodego bramkarza Mateusza Jabłonkę, który
przy doświadczonym Mirosławie Kuczerze miał zdobywać
szlify i z czasem skutecznie
włączyć się w rywalizację o
miejsce między słupkami.
Ó w m ło dy z awo d n i k
określił ze swoimi pryncypałami warunki współpracy,
ale szybko zorientował się,
że to co zostało ustalone ma
się nijak do rzeczywistości.
W związku z tym postanowił zakończyć współpracę z
knurowskim klubem, a ten
zaczął szukać nowego konkurenta dla Kuczery. Efekt
14

tych poszukiwań poznaliśmy
w minioną sobotę, gdy na
ławce rezerwowych usiadł
Paweł Zarzycki. Ten sam,
który wcześniej bronił już
barw Concordii. W sezonie
2007/2008 zagrał w 28 meczach, a w sezonie 2011/2012
pojawił się 5 razy między
słupkami.
- Dowiedziałem się, że
klub szuka bramkarza i zgodziłem się wznowić treningi
w Concordii. Postaram się
pomóc drużynie do końca
rundy jesiennej, a później
zobaczymy jak się wszystko
potoczy – powiedział nam
golkiper, który ostatnio nie
był zgłoszony do żadnego

klubu, ale jak sam przyznał,
rękawic i butów nie odstawił
do kąta.

Raz, dwa i po meczu

Rozpędzona drużyna z
Bełku tym razem zainkasowa ła komplet punktów
kosztem Wi l ków Wi lcza.
Spadkowicz z 3. ligi „uśpił”
rywala między 26 a 30 minutą zdobywając w tym krótkim czasie dwie bramki.
Ben ia m i nek z Wi lcz y
zdołał odpowiedzieć jednym
trafieniem tuż przed zakończeniem meczu i po czterech
meczach bez porażki Wilki
musia ł y u znać w y ż sz oś ć
rywala.

14. KOLEJKA
Concordia - Szczakowianka Jaworzno 0:1
0:1 Kamiński (61)
Concordia: Kuczera, Walkowski, Szczurek, Kominiak, Michał Mikulski 54. Gajek, Bartoszewicz 89. Idziaszek, Karwowski 73. Bąk,
Przesdzing, Górka, Czajka, Zieliński.
Wilki Wilcza - LKS Bełk 1:2
0:1 Rasek (26), 0:2 Bysiec (30), 1:2 Tabiś (90)
Wilki: Pietrek, Rajca, Zalesiński, Saborowski 73. Mąka, Steuer,
Kopczyński 78. Tabiś, Żyrkowski, Gierczak, Kravtsiv, Mnochy 56.
Iwan, Gajewski.
Granica Ruptawa - Orzeł Mokre 2:1, Beskid Skoczów - Iskra
Pszczyna 1:0, MKS Lędziny - Spójnia Landek 0:0, LKS Czaniec
- Krupiński Suszec 1:0, Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Gwarek
Ornontowice 2:1, Drzewiarz Jasienica - Unia Racibórz 5:1, GKS
Radziechowy Wieprz - Polonia Łaziska Górne 1:1.

Sushi Kushi B Klasa
11. KOLEJKA:
Orzeł Stanica - Sośnica Gliwice 0:2, Burza Borowa Wieś
- Naprzód Łubie 5:4, Naprzód
Świbie - Pogoń Ziemięcice
0:0, LKS 45 Bujaków - Concordia II Knurów 1:1, Quo Vadis
Makoszowy - Start Sierakowice 0:1, Wilki II Wilcza - Ruch
II Kozłów 4:0, Leśnik Łącza
- Start Kleszczów 1:3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Burza
Sośnica
Concordia II
Stanica
Kleszczów
Sierakowice
Bujaków
Świbie
Quo Vadis
Łubie
Ziemięcice
Wilki II
Kozłów II
Łącza

27
26
25
24
21
20
19
16
14
12
9
6
4
0

Jeszcze trzy

Październik był dla Concordii i Wilków najlepszym
miesiącem w bieżącym sezonie.
Najlepszym, ale zakończonym
porażkami. Do końca rundy
jesiennej pozostały trzy kolejki.
Co zatem przyniesie listopad?
Na razie wiadomo tyle,
że Concordia zmierzy się ze
Spójnią Landek na wyjeździe,
z Iskrą Pszczyna u siebie i z
LKS-em w Bełku.
Wilki najpierw na wyjeździe zagrają z Unią Racibórz,
następnie podejmą Krupińskiego Suszec, by tegoroczne
występy zakończyć w Ornontowicach.
Piotr Skorupa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Radziechowy
Bełk
Jasienica
Czaniec
Podbeskidzie II
Lędziny
Ornontowice
Łaziska Górne
Skoczów
Racibórz
Landek
Wilki
Szczakowianka
Ruptawa
Concordia
Pszczyna
Mokre
Suszec

30
30
27
26
24
24
23
22
22
21
20
17
16
15
15
9
6
4

Ci, którzy lubią na nieco
dłużej przytulić się do poduszki
mają za sobą tę szczególną noc.
Dłuższą o całą godzinę. I to nie
lekcyjną, ale normalną, 60-minutową. Zmiana czasu z letniego na zimowy jest dla śpiochów
swego rodzaju bonusem, który
za kilka miesięcy zostanie im
brutalnie odebrany.
Cofanie wskazówek zegara oznacza też, że kończy
się piłkarska runda jesienna.
4-ligowcy mają przed sobą już
tylko trzy kolejki. Rozpoczyna
się zatem ostatnia prosta, po
której w wielu klubach trzeba
będzie zrobić rachunek zysków
i strat, a następnie nakreślić
plan na rundę wiosenną.
Już dzisiaj wiadomo, że
efekt jesiennych występów źle
zostanie oceniony co najmniej
w kilku klubach. Patrząc na
tabelę wydaje się, że niżej niż
oczekiwano plasują się zespoły
Concordii Knurów i Wilków
Wilcza. Każda z tych drużyn
zmaga się z innymi problemami. Pierwsi toczą bój nie tylko
o ligowe punkty, ale i o prze-

trwanie. Drudzy – tak się wydaje – mają wszystko poukładane, ale są beniaminkiem i
płacą tak zwane frycowe.
Wiele wskazuje na to, że
spokojną zimę mieć będzie
Jarosław Kupis. Ten sam, który
latem był przymierzany do rezerw Concordii, ale ostatecznie
otrzymał szansę prowadzenia
zespołu z Bełku, którego piłkarze i działacze „lizali rany”
po degradacji z 3. ligi. Dzisiaj
były piłkarz Concordii, a obecnie trener Bełku na pewno nie
żałuje decyzji, jaką podjął
kilka miesięcy temu. Jego zespół jest na najlepszej drodze
do tego, by na ostatniej prostej
rundy jesiennej wyjść na prowadzenie. Jeżeli tak się stanie,
zyska bonus, który w przeciwieństwie do wspomnianych
na wstępie śpiochów, wcale
nie musi być zabrany wiosną.
Kto bonusu nie wywalczy jesienią, na pewno nie będzie
na straconej pozycji w rundzie
rewanżowej. Pod warunkiem,
że nie zapadnie w zimowy sen.
Piotr Skorupa

Klasa okręgowa
12. KOLEJKA - GRUPA I:
Urania Ruda Śląska - Piast
Bieruń Nowy 2:1, Tempo Paniówki - Grunwald Halemba
2:4, Sparta Katowice - Wawel
Wirek 2:1, JUW-e Jaroszowice - LKS Łąka 2:1, AKS
Mikołów - Pogoń Imielin 0:0,
ZET Tychy - LKS Goczałkowice Zdrój 0:1, Pogoń Nowy
Bytom - Podlesianka Katowice 0:1, GTS Bojszowy - Unia
Kosztowy 3:4.

12. KOLEJKA - GRUPA II:
Rymer Rybnik - Unia Książenice 2:2, KS 94 Rachowice ROW 1964 II Rybnik 3:3, Przyszłość Ciochowice - Jedność
32 Przyszowice 1:1, Zameczek
Czernica - Naprzód Rydułtowy 3:2, Sokół Łany Wielkie
- Drama Zbrosławice 2:1, Dąb
Gaszowice - Czarni Pyskowice
5:0, Buk Rudy Wielkie - ŁTS
Łabędy 0:3, LKS 1908 Nędza
- Młodość Rudno 7:0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Goczałkowice
Sparta
Grunwald
Kosztowy
Urania
Nowy Bytom
Imielin
Podlesianka
Łąka
Wawel
ZET
Mikołów
Bieruń Nowy
Paniówki
Bojszowy
Jaroszowice

28
27
26
22
22
19
18
17
17
16
16
14
12
12
8
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gaszowice
Przyszowice
Czernica
Rydułtowy
Rachowice
Książenice
Łabędy
Zbrosławice
ROW II
Łany Wielkie
Nędza
Buk
Rymer
Ciochowice
Pyskowice
Rudno

36
24
24
22
20
18
18
18
17
15
14
14
13
9
5
4

Wiosna rozpocznie się…
11 marca

Z

a kilka tygodni zakończy
się piłkarska runda jesienna, a Śląski Związek Piłki
Nożnej ustalił już terminy
na przyszłoroczną rundę
wiosenną. 4-ligowcy wrócą
do gry o punkty 11 marca.
W rundzie wiosennej roze-

grają trzy kolejki w środy
(26 kwietnia, 10 i 24 maja),
a sezon zakończą 10 czerwca.
Mistrzow ie obu grup
na urlopy udadzą się nieco
później, bo na 17 i 21 czerwca zaplanowano barażowy
dwumecz, którego stawką

będzie awans do 3 ligi.
Z espo ł y w ystępujące
w Klasie okręgowej zainaugurują rundę wiosenną 18
marca, a sezon zakończą 17
czerwca. Zagrają w jedną
środę – 10 maja.

PiSk
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bo w pojedynkę niewiele
bym zdziałał. To wyróżnienie to również ich zasługa.
Osobne podziękowania
kieruję do mojej żony Ani,
bo to co robię pochłania wiele czasu, również tego prywatnego, a ona przyjmuje
to ze zrozumieniem i mnie
wspiera.
Sławomir Tokarz to były
sportowiec, a obecnie trener.
Jest założycielem Spartana, na
co dzień pracuje w policji i jest
nauczycielem w klasach mundurowych. Uczestniczył w
misji pokojowej ONZ w Syrii.
PiSk

Pierwsze
doświadczenie
popr z ed n i m w ydaniu PL informowaliśmy o przebiegu III
Memoriału Tadeusza Łady
w Gierałtowicach kładąc
nacisk na w y n i k i wa l k
zawodników Gardy. Dzisiaj wracamy do tematu
tego t u r n ieju, bow iem
oprócz wa l k of ic ja lnych, w ringu można
było zobaczyć również
pojedynek pokazowy.
Stoczył go m.in. Alan
Jankowski ze Spartana
Knurów.
- Alan ze względu na
swój młody wiek, karierę
zawodniczą może rozpocząć dopiero w przyszłym
roku, ale nie ma przeszkód , by brał udział
w walkach pokazowych
– informuje trener Sławomir Tokarz. - Nasz
zawodnik miał
stoczyć pojedynek ze
swoim rówieśnikiem
z klubu z
Jastrzębia,
ale niestety na
miejscu okazało
się, że zawodnik ten
nie stanie do walki. Nasz
młody wojownik nie był
z takiego obrotu sprawy
zadowolony, jednak dzięki
organizatorom Alan mógł
wejść między liny ringu.
Jego prz eciw nikiem był

W czasie jednych z zajęć
zorganizowano zawody, do
których zgłosiło się siedem
osób. Ich zadaniem było wykonanie maksymalnej liczby
powtórzeń w trzech podstawowych ćwiczeniach: pompki, dipy i podciąganie na drążku. Na każde to ćwiczenie,
zawodnik miał dwie minuty.
W Spartanie zapowiadają,
że tego typu rywalizacja będzie stałym elementem zajęć
z kalisteniki.
PiSk

„Rozgrzewka”
Damiana
Durkacza

P

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

alistenika to w wielkim
skrócie akty wność fizyczna polegająca na treningu siłowym opartym o
ćwiczenia z wykorzystaniem
własnej masy ciała, takie jak
np. pompki, mostki, brzuszki
i dipy.
Zajęcia z kalisteniki odbywają się m.in. w knurowskim Spartanie. Prowadzi je
Paweł Janowski, a ponadto
w projekt zaangażowani są
również Piotr Kania i Sławomir Tokarz.
informacja

PiSk

Alan Jankowski jest
przygotowywany
w Spartanie
do odpowiedniego
rozpoczęcia przygody
z boksem

Mostki, brzuszki
i inne takie

K

Takich werdyktów życzymy Damianowi
Durkaczowi w czasie mistrzostw świata

starszy o dwa lata zawodnik z Wieliczki. Alan bez
kompleksów stanął do tej
rywalizacji i po bardzo wyrównanym pojedynku walka zakończyła się remisem.
Dl a na sz ego z awodnik a
jest to bezcenne doświadczenie.

Foto: Spartan

W

Foto: prywatne

czasie ubiegłotygodniowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego, srebrną
odznaką „Zasłużony dla
województwa śląskiego” wyróżniony został Sławomir
Tokarz.
- Nie spodziewałem się
takiego wyróżnienia, ale
skoro spotk ał mnie taki
zaszczyt, muszę powiedzieć,
że dostałem w ten sposób
dodatkowego pozytywnego
„kopa” do dalszego działania – mówi Sławomir Tokarz. – Przy okazji dziękuję
wszystkim tym, z którymi
współpracuję na co dzień,

Foto: Spartan

W

Foto: Spartan

Zasłużony dla województwa
śląskiego

ięściarz Spartana
K nurów – Da mia n
Durkacz wystąpił w
międzynarodowym turnieju im. Józefa Cyrana w Rybniku. Podopieczny Ireneusza Przywary zmierzył się
z Mateuszem Wuzikiem z
zaprzyjaźnionej ze Spartanem, Gardy Gierałtowice.
Damian Durkacz w ygrał
tę walkę w 2 rundzie przez
TKO. W tym miejscu warto
przy pomnieć, że knurowianin przygotowuje się do
udziału w mistrzostwach
świata, a w Spartanie start
w rybnickim turnieju na-

zwano rozgrzewką przed
w a l k a m i w ś w i atow y m
czempionacie.
Po starcie w Rybniku
Durkacz wyjechał na zgrupowanie do Niemiec, gdzie
kadra narodowa szlifowała
formę przed MŚ.
W Rybni ku w ystąpi ł
również zawodnik Concordii Knurów. Podopieczny
Bogdana Danielaka – Piotr
Kalisz w ygrał jednogłośnie na punkty z Danielem
Chenszke (Fight Klub Mysłowice).
PiSk

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska
(mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu) DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu) WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk,
Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu Skład komputerowy własny.
Druk: Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl,. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Przegląd Lokalny Nr 44 (1233) 3 listopada 2016 roku

15

Foto: Paweł Gradek

Bogaty repertuar to jedna z wielu zalet zespołu,
cenionego przez słuchaczy w kraju i poza granicami

Knurów. Jubileusz 10-lecia męskiego zespołu wokalnego

Klawi Calvi Cantores

– Znasz li ten kraj? – pytali śpiewająco „Łysi Śpiewacy”, fetując w auli Zespołu Szkół nr 1
jubileusz 10-lecia

P

rzyglądając się poczynaniom Calvi Cantores, można wysnuć wniosek, że to była
dekada sukcesów i ciężkiej pracy. W tym
czasie wykrystalizował się zespół o unikatowym brzmieniu, zjednujący sobie sympatię
słuchaczy w kraju i za granicą. Cegiełkę do
tego dzieła dołożyły byłe dyrygentki: Stefania
Stefaniak, Elżbieta Płonka i Edyta Gryboś-Zabrzeńska. Od kilku ładnych lat śpiewaków

Informacja własna wydawcy

prowadzi Tomasz Paweł Sadownik.
Panowie, co już wielokrotnie udowadniali,
bardzo dobrze czują się, wykonując utwory
muzyki sakralnej. W kolejnej jubileuszowej
odsłonie zaprezentowali wyimki z twórczości
Chopina, Moniuszki i polskiej muzyki rozrywkowej okresu międzywojennego.
W auli Zespołu Szkół nr 1 wybrzmiały takie szlagiery, jak „Całuję twoją dłoń, madame”,

„Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Ach śpij,
kochanie”, „Już taki jestem zimny drań”.
Po krótkiej przerwie wypełnionej pokazem zdjęć dokumentującym działalność
śpiewaków, panowie zaprezentowali się
w nieco bardziej współczesnym repertuarze:
The Beatles, Billy Joel, Eric Clapton, piosenki
z filmów Disney’a.
Publiczność była zachwycona, nagradzając

zespół gromkimi oklaskami.
Miłym zwieńczeniem koncertu był toast
lampką szampana i urodzinowy tort.
– Ogromne podziękowania dla wspaniałej
publiczności! Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie naszego koncertu! – Calvi Cantores nie
kryli wdzięczności. – To był zacny koncert
i wspaniałe emocje. Do kolejnych jubileuszy!

/pg/

