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W

spólna inicjatywa knurowskiego Urzędu Miasta i II Urzędu Skarbowego w Gliwicach została zapoczątkowana przed kilkunastu laty.
Mimo upływu czasu i możliwości
rozliczenia się drogą elektroniczną
nadal cieszy się sporym powodzeniem.
Przez trzy dni (27 i 28 kwietnia
oraz 2 maja) w siedzibie Straży Miejskiej na podatników czekał pracownik skarbówki.
- Ludzie przychodzą i są bardzo
zadowoleni, bo to wygodny sposób
na złożenie PIT-u – mówi Marzena
Kowol, starszy inspektor w II US.
Dla wielu osób była to też sposobność do dopytania i rozwiania
podatkowych wątpliwości.
- Zazwyczaj wysyłałam PIT pocz-

foto-migawki

tą, ale tym razem postanowiłam
przyjść i zapytać o parę spraw. Pani
inspektor sprawdziła, czy dobrze wypełniłam zeznanie, więc teraz mogę
spać spokojnie – nie kryje zadowolenia pani Maria.
Pan Tomasz również po raz
pierwszy skorzystał z takiej formy
kontaktu z US. I chwali tę możliwość.
- Niedawno wróciłem ze szpitala, miałem zabieg i dopiero teraz
mogłem zająć się sprawami skarbowymi. Wyjazd do Gliwic byłby
problematyczny, na szczęście nie
musiałem tego robić – mówi knurowianin.
W sumie Straż Miejską odwiedziło ponad pół tysiąca podatników.
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W miniony poniedziałek wieczorem grupa młodzieży spędzała czas
na placu zabaw przy ul. Parkowej, przy
okazji smakując nasiona słonecznika.
Problem w tym, że słonecznikowymi łupinkami nastolatki upstrzyły
teren. To nie mogło i nie spodobało
się mieszkańcom. Przybyli na miejsce
strażnicy miejscy nakazali posprzątać
zaśmiecony odpadkami plac. Skończyło się na pouczeniach dla czterech osób
o niestosowności zachowania.

Tekst i foto: Justyna Bajko
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Rodzinie i bliskim
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VSUDZG]Lü SUDZG]LZRĞ ü WHM P\ĞOL PLHOL
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0LHMVNLHM6]NRá\3RGVWDZRZHMQU]DMĊáD
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Foto: archiwum MSP-1

Nie czas jest nam dany, ale chwila.
1DV]\P]DGDQLHPMHVWXF]\QLü]WHMFKZLOLF]DV
Georges Poulet
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Knurów. Ku przestrodze

7U]ęVLH
QD.VLċůHQLFNLHM
Katarzyna Jabłońska-Bajer. - Kopalnia przewiduje również eksploatację
w tym rejonie w latach następnych,
do 2040 roku.
W ciągu 50 lat prowadzenia
przez zakład działalności górniczej
ul. Książenicka obniżyła się o około
11 m. Z informacji przekazanych
nam przez biuro prasowe wynika, że
do 2020 roku ulica może ulec obniżeniu o około 0,7 m, natomiast do 2040
roku przewiduje się, że wielkości obniżeń osiągną wartość do około 4 m.
- Kiedyś ludzie z Krywałdu obawiali się fedrowania pod ich domami. Proszę, niech wiedzą, z takimi
problemami przyjdzie się im mierzyć
- wieszczy pan Gerhard.
Mężczyzna zastanawia się, czy
docelowo teren między drogą do
Książenic a drogą do Wilczy zostanie
kiedyś zalany. Chodzą bowiem pogłoski, że ul. Książenicka ma zostać
podwyższona.
- Jeśli tak by się stało, jaką kategorię będą miały szkody górnicze?
- docieka.
Katarzyna Jabłońska-Bajer uspokaja, że kopalnia nie przewiduje

=DSLVNLSDQD*HUKDUGD
F]\OLKLVWRULDZVWU]ąVyZ

obecnie podniesienia ul. Książenickiej, zwłaszcza że zarządca drogi
(ZDP Gliwice) nie zwrócił się z żadnym wnioskiem o naprawę.
- Teren znajduje się w zasięgu
działania przepompowni wód na
zalewisku W 65/97. W przyszłości
stan ten nie ulegnie zmianie - dodaje
rzeczniczka.
Kopalnia przewiduje, że do 2040
roku w rejonie ulic Książenickiej
w Szczygłowicach i Karola Miarki
w Wilczy wystąpią szkody od I do
IV kategorii.
/pg/
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1DWRU\PLPR6723X
a przejeździe kolejowym w Gierałtowicach samochód osobowy
zderzył się z pociągiem
towarowym.
Do zdarzenia doszło
w sobotę, 29 kwietnia,
przy ul. Brzezina, na niestrzeżonym przejeździe
kolejowym. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach,
26-letni kierowca samochodu osobowego zignorował znak STOP ustawiony przed przejazdem

N

i w rezultacie zderzył
się z nadjeżdżającym
pociągiem towarowym.
Oprócz kierowcy w samochodzie była jeszcze
dwójka pasażerów. Mieli
szczęście – żaden uczestnik kolizji nie ucierpiał.
Zarówno kierowca, jak
i maszynista byli trzeźwi.
Jednak, jak się okazało,
kierowca osobówki nie
miał uprawnień do prowadzenia samochodu.

Knurów

MiNa

29

połow ie k w iet n ia
natarczywy dzwonek
do drzwi postawił na
równe nogi wszystkich domowników. Dodajmy, było tuż po
godz. 23.
- Strażak wpadł do łazienki
z przyrządem, żeby sprawdzić,
czy jest u mnie czad - wspomina
mężczyzna pragnący zachować
anonimowość. - 45 lat tu mieszkam i pierwszy raz spotkałem
się z taką interwencją. Mam
junkers, więc wiem, na czym wic
polega.
Mimo że urządzenie nie wykryło obecności „cichego zabójcy”, to jak tu zasnąć po takiej
dawce adrenaliny?
- Wystraszyłem się, bo okazało się, że sąsiad ma junkers
z mechanizmem odwrotu ciągu.
K lapka się zamknęła , piecyk
zgasł, a on ledwo z życiem uszedł
- opowiada knurowianin.
Nie zwlekał, zabudował czujnik. Teraz przy każdej wizycie
w łazience kontroluje stan baterii,
by - jak mówi - nie przejechać się.
Nocny incydent stał się jednak
tematem do głębszych rozważań,
którymi emeryt postanowił podzielić się, ku przestrodze, z naszymi Czytelnikami:
- Do jednego ciągu wentylacyjnego podłączone są po dwa
mieszkania. Jeśli w pierwszym
ktoś zabuduje wentylator, co jest

W

kategorycznie zabronione, może
nieświadomie wtłaczać sąsiadowi
groźny gaz.
W blokach spółdzielczych
mamy superszczelne drzwi wejściowe i okna na klatkach schodowych. Jeśli ktoś ma tak samo
w mieszkaniu, to tak naprawdę
żyje w zamkniętej klatce.
Z mojego, kopalnianego, punktu widzenia, jeśli w mieszkaniu
są trzy wywietrzniki (kuchnia,
łazienka i pokój), to przy zamkniętym obiegu jeden z nich staje się
szybem wdechowym, a drugi wydechowym. Dzieje się tak wskutek
różnicy ciśnienia zewnętrznego,
temperatury wewnętrznej i innych
czynników. Może się tak zdarzyć,
że wywietrznik z łazienki, który
powinien ciągnąć, staje się wdechowym poprzez odwrócony ciąg.
Wtedy jedynym wyjściem jest
uchylić okno.
Ok na naszego Czy telnika
mają już ponad 20 lat i są już trochę nieszczelne.
- Nic z nimi nie robię. Jeśli trochę powietrza dochodzi do mieszkania, to nawet dobrze - kwituje
emeryt.
Temat czadu planuje poruszyć
na najbliższym zebraniu spółdzielczym, by przestrzec przed
zagrożeniem jak najwięcej osób.
/g/
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3RSLOL]DSãDFċ
sobot nie popołud nie do
Straży Miejskiej wpłynęło
zgłoszenie o grupie młodzieży, która
za wieżowcem przy ul. Sobieskiego
zachowuje się przesadnie głośno,
mocno przy tym przeklinając. Przybyli na miejsce strażnicy zastali
nastolatków. Ich uwagę zwróciły
dwie osoby spożywające alkohol.
Sprawców wykroczenia mundurowi
ukarali mandatami.

W

zarny, duszący dym wydobywający się z komina budynku
przy ul. 1 Maja zaalarmował jedną
z mieszkanek. Zgłosiła to Straży
Miejskiej. Przybyli na miejsce funkcjonariusze stwierdzili, że spalane są
płyty meblowe. Na sprawcę wykroczenia nałożyli mandat.

C
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:LHOHODWSUDFRZDáHPZNRSDOQL
ZLĊFZLHPMDNG]LDáDPHWDQ
- mówi górniczy emeryt z osiedla
1000-lecia. 1LHVSRG]LHZDáHP
VLĊĪHUyZQLHQLHEH]SLHF]QLH
PRĪHE\üZEORNX

reklama

&KFLDãE\þQD Mandat
LFKPLHMVFX" ]DWUXFLH

kwietnia Straż Miejska w Knurowie przyjęła zgłoszenie, że
na parkingu przy ul. Kapelanów
Wojskowych ktoś zajął miejsce dla
niepełnosprawnych, nie zostawiając
za szybą dokumentu uprawniającego
do korzystania z tego przywileju.
O godz. 9.10 patrol przybył na miejsce
i złożył blokadę na bezprawnie zaparkowaną skodę.
MiNa

Foto: KMP Gliwice

N

ic dziwnego, że i mieszkańcy w końcu zaczęli drżeć...
o przyszłość swoich domów.
Już raz kopalnia prostowała i dźwigała 4 budynki przy ul. Książenickiej.
Póki co na ankrowanych murach nie
widać pęknięć, ale zdaniem pana
Gerharda to tylko kwestia czasu.
- Teren osiadł o około 9 metrów.
Z moich informacji wynika, że osiądzie jeszcze o 7,5 metra - mówi mieszkaniec. - Ponoć w tym roku kopalnia
przestanie tu fedrować. I co z tego,
skoro teren będzie osiadał przez najbliższych 20 lat?
Z aktualnego projektu zagospodarowania złoża „Szczygłowice”,
obowiązującego zgodnie z koncesją
do 2020 roku, jak również z opracowywanego obecnie projektu zagospodarowania złoża na lata 20202040 wynika, że przez jeszcze co najmniej 3 lata kopalnia nie przewiduje
eksploatacji bezpośrednio pod ulicą
Książenicką.
- Możliwa jest ewentualnie eksploatacja zlokalizowana na północny
zachód od tej ulicy - informuje rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej,

)RWR3DZHá*UDGHN
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7RE\áRZ\MąWNRZHVSRWNDQLH
Z\PLDQDVSRVWU]HĪHĔSá\QąF\FK
]QLHáDWZHJRGRĞZLDGF]HQLD
DOHLSHáQ\FKPRF\±WHJRURF]QD
9.RQIHUHQFMD:LHG]\R$XW\]PLH
RGE\áDVLĊSRGKDVáHPÄ6áXFKDMP\
URG]LFyZ´
3RGF]DVWHJRURF]QHMNRQIHUHQFML
GRPLQRZDá\SUHOHNFMHURG]LFyZ
SROHZHM%HDWD.RNRW5RVNRV] 

Foto: Mirella Napolska

Mniej fundacji
SU]\]DPNX

1LHVWHW\SRZLHOXODWDFKG]LDáDOQRĞFL)XQGDFML
UyZQLHĪQDU]HF]EXGRZ\SR]\W\ZQHJRZL]HUXQNX
JPLQ\ZáDG]HJPLQ\Z\SRZLHG]LDá\QDP
XPRZĊLPXVLHOLĞP\VLĊZ\SURZDG]Lü czytamy
ZRĞZLDGF]HQLX)XQGDFML=DPHN&KXGyZ
becnie biuro fundacji i magazyny zabytków mieszczą
się w zamku w Rudzie Śląskiej, przy ul. Bujoczka. Dlaczego?
- Umowa dotyczyła wynajmu
starego przedszkola, gdzie fundacja urządziła magazyn zabytków
- informuje zastępca wójta Gminy Gierałtowice, Janusz Korus.
- Koszty utrzymania spadły na
gminę, a dochodu nie było żadnego. Kiedy stanęliśmy w obliczu
konieczności stworzenia lokali
socjalnych dla mieszkańców, postanowiliśmy urządzić je w budynku
zajmowanym przez fundację.
Zastępca wójta podkreśla, że
taka decyzja nie powinna być dla
nikogo z fundacji zaskoczeniem,
bowiem rozmow y na ten temat
trwały już od dłuższego czasu.
W międzyczasie fundacja znalazła
lokum w Rudzie Śląskiej.
Fundacja Zamek Chudów zo-

O

stała powołana w 1995 roku z inicjatywy Andrzeja Sośnierza. Po
przejęciu za m ku w 1999 roku
fundacja rozpoczęła prace rekonstrukcyjne i wykopaliskowe. Do
2004 roku odbudowała i zadaszyła
zamkową wieżę, w której obecnie mieści się muzeum zamku
w Chudowie, prezentujące zabytki
pozyskane podczas badań archeologicznych obiektu. Podniesiono
również mury wokół dziedzińca
i odnowiono bramy. Badania archiwalne zaowocowały wydaniem
publikacji dotyczących historii
zamku.
Od 1996 roku na terenie zamku organizowane są plenerowe
imprezy kulturalno-oświatowe
obejmujące inscenizacje historyczne, zloty, koncerty, projekcje
filmowe, występy kabaretowe. Wizytówką i najstarszym elementem
Spotkań przy Zamku w Chudowie

Knurów

3R]\W\ZQH]DRSLQLRZDQLHSU]\VWąSLHQLD
.QXURZDGR]ZLą]NXPHWURSROLWDOQHJR
]QDOD]áRVLĊZKDUPRQRJUDPLH
QDG]Z\F]DMQHMVHVML5DG\0LDVWD
brady odbędą się w czwartek (4.05) w ratuszu. Pod
głosowanie trafi kilka projektów
uchwał, m.in. w sprawie wyrażenia opinii co do wejścia miasta do
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metropolii i zmian w tegorocznym
budżecie Knurowa.
Sesja rozpocznie się o godz. 15.
/b/

ut yzm oszu kuje zmysł y,
sprawia, że świat jest postrzegany zupełnie inaczej.
Jak zrozumieć osoby z autyzmem?
Już po raz piąty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Miejskie
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie zorganizowały konferencję przybliżającą
problematykę autyzmu.
„-HĞOLQLHUR]XPLHV]PRMHJR]D
FKRZDQLDLFKFLDáE\ĞRFRĞVS\WDüWR
SRSURVWXVS\WDMPQLHOXEPRLFKUR
G]LFyZ&]DVHPNU]\F]ĊDOHQLHEyM
VLĊPQLHQLHNU]\F]ĊQDFLHELH1LH
MHVWHP ]á\ QLH MHVWHP QLHJU]HF]Q\
.U]\F]Ċ JG\ QLH UR]XPLHP FR VLĊ
G]LHMH JG\ VLĊ ERMĊ OXE GHQHUZXMĊ
DW\QLHUR]XPLHV]FRFKFLDáE\PFL
SRZLHG]LHü´±WRMHGQH]ZLHOXVáyZ
odczytanych podczas konferencji,
SRPDJDMąF\FK]UR]XPLHüĞZLDWRVyE
autystycznych. 26 kwietnia sala
'RPX .XOWXU\ Z 6]F]\JáRZLFDFK
E\áD SHáQD =JURPDG]LOL VLĊ WDP
nauczyciele, pedagodzy, psychoORJRZLH WHUDSHXFL L URG]LFH RVyE
GRWNQLĊW\FKDXW\]PHP:W\PURNX
WRZáDĞQLHSUHOHNFMHURG]LFyZGRPL
QRZDá\ZSURJUDPLHNRQIHUHQFML
3UyEXMHP\MDNPRĪHP\URELü
QRZH U]HF]\ SRND]\ZDü ĪH WHQ
ĞZLDW MHVW IDMQ\ ± RSRZLDGDáD 2OJD
7UDF]*ZyĨGĨ SV\FKRORJ L PDPD
WU]\QDVWROHWQLHJR -XOND Z Z\VWą
SLHQLX ]DW\WXáRZDQ\P Ä.DZDáHN
naszej historii”. ± .DĪG\ Z\VLáHN
XF]HQLDG]LHFNDVDPRG]LHOQRĞFLMHVW

SUDFą =DZV]HEĊGĊSRGNUHĞODáDĪH
QDMPQLHMV]\SU]HMDZVDPRG]LHOQRĞFL
WRMHVWFRĞFXGQHJRGODG]LHFNDL]D
UD]HPFXGQHJRGODURG]LFD0LHVLąF
WHPX-XOHNSRUD]SLHUZV]\VDPVLĊ
SRGSLVDáQLH]HZ]RUXQLH]HVáXFKX
W\ONRWDNSRSURVWX
Beata Kokot-Roskosz, mama
WUyMNL G]LHFL Z W\P SUDZLH OHW
QLHJR 3DWU\ND RSRZLDGDáD MDN
ZDĪQH Z SRVWDZLH URG]LFD G]LHFND
]DXW\]PHPVąRGZDJDLRWZDUWRĞü
7R]QLFKURG]LVLĊVLáDGRFRG]LHQQHM
walki. ±0DWNLRVyEQLHSHáQRVSUDZ
Q\FK SRUDG]ą VRELH ]H ZV]\VWNLP
.DĪGD ] QDV ZLH ĪH SRVWDZLRQD
Z GDQHM V\WXDFML ]QDMG]LH VSRVyE
E\SU]H]QLąSU]HMĞü±PyZLáD%HDWD
.RNRW5RVNRV]2VZRLFKURG]LFLHO
VNLFKGRĞZLDGF]HQLDFKRSRZLDGDá\
WHĪ ,ORQD =DMąF ,ZRQD .RZDOVND
'RURWD .R]HUD &HQQH E\áR Z\VWą
SLHQLH5DGRV]D:RMHZRG\VWXGHQWD
PDWHPDW\NL L KLVWRULL PyZLąFHJR
R ZáDVQ\FK GRĞZLDGF]HQLDFK MDNR
RVRE\]]HVSRáHP$VSHUJHUD,ZRQD
7UHOD PDPD RĞPLRODWND XF]QLD
=HVSRáX6]Nyá6SHFMDOQ\FKZ.QX
URZLHZUD]]$JQLHV]Ną.OXF]QLRN
L -XVW\Qą 6]\PDĔVNą XF]ąF\PL MHM
V\QND SRND]\ZDá\ MDN ZDĪQD MHVW
GREUD ZVSyáSUDFD PLĊG]\ URG]L
cami a nauczycielami. Uczestnicy
NRQIHUHQFMLREHMU]HOLWHĪVXJHVW\ZQ\
ILOPREUD]XMąF\SRVWU]HJDQLHĞZLDWD
przez dzieci z autyzmem i przez ich
UyZLHĞQLNyZ

odczas Dni Knurowa planowana jest rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Fundacja DKMS szuka wolontariuszy.
Chętni powinni mieć ukończonych
16 lat i być dyspozycyjni 17 i 18
czerwca w godz. od 15 do 20.30.
Do zadań wolontariuszy będzie

na leża ło m.in. obsługa stanowiska rejestracji i kontroli oraz
reklamowanie akcji. Zgłoszenia
do 6 maja przyjmuje koordynator
akcji Kacper Kubik – nr tel.: 503
322 168, e-mail: kacper.kubik@
outlook.com.

A

jest sierpniowy Jarmark Średniowieczny.
Czy zmiana siedziby fundacji
wpłynie na to, co w najbliższych
miesiącach będzie się działo przed
zamkiem?
W oświadczeniu ujawniono daty
czterech wydarzeń zaplanowanych
na ten rok: 28 maja - zlot starych samochodów, 26 czerwca - festiwal błota, 30 lipca - spektakl teatralny, 12-13
sierpnia - Jarmark Średniowieczny.
Miłośnicy imprez są zawiedzeni brakiem w terminarzu m.in.
festiwalu czekolady czy festiwalu
ziemniaka...
Niezależnie od planów fundacji,
6 maja odbędą się 9. urodziny telewizji TVS, podczas których zagrają
i zaśpiewają największe gwiazdy
śląskiej sceny biesiadnej [zapowiedź i szczegóły dotyczące tej
imprezy na stronie 11 – dop. red.].
/g/

Zaproszenie

6HVMDRPHWURSROLL

O

Foto: Mirella Napolska

&KXGyZ)XQGDFMD=DPHN&KXGyZSU]HQLRVãDVLęGR5XG\ŒOċVNLHM

„Koksorem”
Knurów
ZFLċůů\Z\ 3RWU]HEQLZRORQWDULXV]H

radycyjnie, jak co roku, byli pracownicy zakładu „Koksorem”
zapraszają na wspólne świętowanie
Dnia Hutnika. Koksoremowcy spotkają się 12 maja o godz. 16.00 w restauracji „Kredens Śląski”, ul. Kapelanów Wojskowych 2d. Zapowiada
się świetna zabawa z nutką nostalgii.

T
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=DOHZLVNRZUHMRQLHXO2ILDU2ER]yZ
+LWOHURZVNLFKZ*LHUDáWRZLFDFK
przy ul. 1 Maja w Knurowie woda
]DF]ĊáDVSá\ZDü]SyOQDMH]GQLĊ

6WUDFK
SU]HG
ZRGċ

arkowa to jedna z chętniej uczęszczanych ulic w Szczygłowicach.
Biegnie tuż obok parku NOT-u –
miejsca niedzielnych spacerów mieszkańców. Pierwszy etap prac obejmie
część ulicy Parkowej. W planach
jest m.in. przebudowa jezdni, miejsc
parkingowych oraz chodników, modernizacja rowów przydrożnych,
udrożnienie rur oraz - co z pewnością
ucieszy miłośników dwóch kółek –

budowa ścieżek rowerowych. Całość
rozjaśni nowe oświetlenie.
Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie
z planem, najprawdopodobniej pod
koniec maja zakończy się postępowanie przetargowe Wówczas dowiemy
się, kto zajmie się przebudową ul.
Parkowej. Do zrobienia jest sporo. Wybrany wykonawca będzie miał siedem
miesięcy na uporanie się z robotami.
jb

Jak podkreślają strażacy, skutki byłyby dużo gorsze, gdyby nie
wieloletnie działania gminnego
samorządu dla bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego. Inwestycje
w infrastrukturę, sprzęt i wyszkolenie strażackie przynoszą pozytywne
rezultaty.
W Knurowie Bierawka wyglądała niczym Wisła przed Krakowem.
Na bojkowskich polach powstały
liczne zalewiska. Woda zaczęła podchodzić pod ul. 1 Maja. Problemy
były przy ul. Dworcowej.
Robiło się coraz groźniej. Na
szczęście deszcze ustąpiły. Na jak
długo? Synoptycy wieszczą, że kolejne majowe dni upłyną (dosłownie)
w strugach opadów...
/bw/

)RWR0LUHOOD1DSROVND

)RWR'RURWD*RU]DZVND

foto-migawka

%DUEDUDF]HND
Z,]ELH

ĝZLĊWD%DUEDUDMDNRSDWURQND
JyUQLNyZRGODWMHVW]ZLą]DQD
].QXURZHP7HUD]GRF]HNDáDVLĊ
VWDáHMHNVSR]\FMLZ,]ELH7UDG\FML
)RWR0LUHOOD1DSROVND

)RWR%RJXVáDZ:LON

Zagrożeniem jest nie tylko rzeka. Przez ostatnie dekady zmieniło
się ukształtowanie terenu gminy
Giera łtow ice. Szkody górnicze
zrobiły swoje. Skutkiem są m.in.
podtopienia.
Trwające kilka dni i nocy deszcze znowu dały się we znaki. W Gierałtowicach pod wodą znalazł się
spory obszar w rejonie ulicy Ofiar
Obozów Hitlerowskich, kłopoty
były też na posesjach przy ul. Jojki.
Z pomocą mieszkańcom pospieszyli
strażacy gierałtowickiej OSP.

Izabela Stalmach i Alina Ka]XOD ]QDOD]á\ VLĊ
Z J URQLH RVyE
NWyU\P VSU]\MDáR
V]F]ĊĞFLH Z QD
V]HM ĞZLąWHF]
QHM N U] \ĪyZFH
6SU]ĊW $*' VLĊ
SU]\GD SDQL ,]D
]GUDG]LáD ĪH EĊ
G]LHWRSUH]HQWGOD
FyUNL DLGRNLQD
PLáRVLĊZ\EUDü

*PLQDSODQXMHSU]HEXGRZĊ
XO3DUNRZHMZ6]F]\JáRZLFDFK
Pierwszy etap remontu obejmie
F]ĊĞüGURJRZąLRGZRGQLHQLH
0LDVWRUR]SLVDáRSU]HWDUJPDMąF\
Z\áRQLüZ\NRQDZFĊUREyW

.QXUyZ

.LONXGQLRZHGHV]F]HVSUDZLá\
ĪHRĪ\áDZL]MDSRZRG]LRZHJR
koszmaru z lat 1997 i 2010

M

3DUNRZD
GRUHPRQWX

P

5HJLRQ

ieszkańcy Przyszowic od
lat z niepokojem spoglądają w stronę Kłodnicy.
20 lat temu mieszkający w pobliżu rzeki boleśnie odczuli potęgę
żywiołu. Pod wodą znalazły się
wówcz a s domost wa pom ięd z y
Kłodnicą a trasą Gliwice – Mikołów. Siedem lat temu sytuacja była
równie dramatyczna. Przez kilka
dni i nocy strażacy i mieszkańcy
z poświęceniem walczyli o utrzymanie wałów i uchronienie domów
przed zalaniem.

6]F]\JãRZLFH

.XVWRV]%RJXVáDZ6]\JXáD]DFKĊFD
GRRJOąGQLĊFLDHNVSR]\FML

atrząc na bogactwo i różnorodność eksponatów zgromadzonych
na wystawie, widać wyraźnie, że ta
święta ma w Knurowie szczególne
znaczenie. W Izbie Tradycji jej kustosz, Bogusław Szyguła, zgromadził
figury Barbórki, przedmioty z jej
wizerunkiem, rozmaite wydawnictwa jej poświęcone, a także ślady
wydarzeń związanych z kultem św.
Barbary. Są więc monety wybite przez
Mennicę Górnośląską (złote, srebrne,
z cyrkonią), kartki pocztowe, medale,
publikacje. Cennym eksponatem jest
sztandar Kopalni Knurów z 1948 roku

P

z postacią świętej. Ciekawą historię
ma figura uratowana z cechowni „na
Fochu”, wykonana w latach 60. przez
Henryka Burzca. – Jej bryła jest wzorowana na figurze Pięknej Madonny
z Knurowa – uważa Bogusław Szyguła.
-HVWWHĪZL]HUXQHN]FHFKRZQLQD
V]NOH PDORZDQ\ ± NWRĞ R]GRELá QLP
GU]ZL NWyUH ]QDOH]LRQH QD RVLHGOX
]GRELąG]LĞZ\VWDZĊZ,]ELH7UDG\FML
0RĪQDMą]ZLHG]DüZĞURG\RGJRG]
GR]DĞZSR]RVWDáHGQLSRZF]H
ĞQLHMV]\P X]JRGQLHQLX WHUPLQX SRG
QXPHUHPWHO
MiNa

.QXUyZ

0RůHPRU]H"
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Alina Kazula

„A MOżE zaciekawi państwa
MORZE” – to oryginalny tytuł
wykładu, na który zaprasza Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie.
Autorem prelekcji będzie dr To-

masz Reginek. Wykład odbędzie się
w Kinie Scenie Kulturze w środę, 10
maja. Początek o godz. 17.
/bw/
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Knurów

3URV]ęSRZVWU]\PDMFLH
œPLHUþPRMHMFyUHF]NL

- 1DW\PĞZLHFLHMHVWW\ONRMHGQDRNURSQLHMV]DU]HF]QLĪXPLHUDQLHQD
UDNDDMHVWQLąSRVLDGDQLHG]LHFNDNWyUHQDWHJRUDNDXPLHUD – pisze
Daria Miecznikowska, mama 4-letniej Nikoli. Dziewczynka walczy
z guzem mózgu

I

le razy można sklejać pęknięte
serce, gdzie szukać sił, aby wytrzymać cierpienie ukochanej
córki? Takiej jeszcze malutkiej,
kruchej, zupełnie bezbronnej. Opowieść pani Darii to opowieść o walce,
rozpaczy i nadziei mimo wszystko…
- Pierwszy raz serce mi pękło w
2013 roku. Nikolę zabrali zaraz po
porodzie. Taką malutką przewieźli
na oddział patologii ciąży z powodu
problemów z oddychaniem. Zdiagnozowano agenezję – brak nerki i wadę
serca ASD II. Wróciłyśmy do domu
tylko na chwilę. Zaczęły się wędrówki z poradni do poradni. Podczas
wizyty u nefrologa u Nikoli wyszły
słabe badania krwi, skierowali nas do
hematologa – opowiada pani Daria.
W międzyczasie pojawiły się
kolejne problemy. Nikola miała zaburzenia równowagi – plątały jej się
nóżki, delikatnie się potykała.
- Nikt nie umiał powiedzieć, co się
dzieje, nikt nie miał pomysłu, a jeśli
jakiś się pojawiał, szybko okazywało
się, że był chybiony. Nikola w tym
czasie nie mogła już nawet schylić
się po zabawkę, bo momentalnie
się przewracała. Nie mogłam na to
patrzeć, nie dostając ataków paniki.
Zabraliśmy naszą córeczkę na prywatną wizytę do neurologa, a ten od
razu wysłał nas na SOR do Katowic.

foto-migawka

- Wtedy serce mi pękło na zawsze... – pisze pani Daria. - Moja
krucha córeczka pojedzie na stół
operacyjny, a tam lekarze otworzą
jej maleńką główkę, którą tyle razy
głaskałam, całowałam, tuliłam przed
snem… Wszystko straciło sens, całe
misternie budowane życie… wszelkie plany jednego dnia zniknęły na
zawsze. W głowie pozostała mi tylko
jedna myśl… że mogę ją stracić…
Nikola przetrwała operację – guz
wycięto.
- Odebrałam moje dziecko z wielką raną na główce, z lewostronnym
niedowładem, uszkodzonym nerwem
VI, odpowiedzialnym za oczopląs, ale
żywe, patrzące oczkami, tak przyjemnie pachnące i cieplutkie. Mogłam ją
dalej kochać i przytulać. Tylko to się
liczyło…

Nikola toczy
GUDPDW\F]Qą
ZDONĊRĪ\FLH
-HG\QąQDG]LHMą
dla dziewczynki
jest leczenie
w Wiedniu

Kilka dni przed trzecimi urodzinami dziewczynki, Nikola trafiła na
oddział onkologii – przeszła chemioi radioterapię. Straciła włosy, była
bardzo słaba.
- Przez cały okres trwania leczenia u Nikoli utrzymywała się
całkowita remisja choroby. Siedziałam przy niej, trzymałam jej malutką rączkę i modliłam się, żeby to
wszystko działało, żeby nikt nigdy
nie powiedział mi, że ten cały ból,
zmęczenie i godziny z wenflonem w
rączce nic nie dały…
Poprawa nie trwała długo. W
marcu 2017 roku rak wrócił.
- Co miałam powiedzieć Nikoli?
Córeczko, nie udało się, umierasz
dalej? Żadnej matce takie słowa nie
przejdą przez gardło, żadna matka
nie pogodzi się z tym, że jej dziecko
może odejść. Nigdy się nie poddam –
pisze pani Daria.
Rodzice szukają ratunku – Nikola znowu dostała chemię, ale ta
niewiele pomoże. Lekarze w Polsce
już nic więcej nie mogą zrobić dla
dziewczynki… Jedyna szansa to
kosztowne leczenie w Wiedniu.
Potrzeba ponad milion złotych.
Rodzina prosi o finansowe wsparcie.
- Błagam Was o pomoc, jak każda matka, która traci swoje dziecko.
Proszę, nie pozwólcie, abym straciła
córeczkę, którą kocham nad życie.
Tyle razem przeszłyśmy, tylko razem
płakałyśmy i tyle jej obiecałam. Jest
szansa, aby Nikola żyła – ta szansa
to dzisiaj dla nas wszystko, co mamy...
Oprac. Jb, foto: arch. Prywatne

3LHUZV]D]ELyUNDQDOHF]HQLHG]LHZF]\QNL]DNRĔF]\áDVLĊSDUĊGQLWHPX±]H
EUDQRW\V]áRW\FKQDUR]SRF]ĊFLHOHF]HQLD-HĞOLRNDĪHVLĊĪHRUJDQL]P
1LNROLSRGMąáZDONĊLOHNDU]H]GHF\GXMąVLĊQDGDOV]HOHF]HQLHEĊG]LHSRWU]HE
Q\FKMHV]F]HZLĊFHMSLHQLĊG]\&Dá\NRV]WOHF]HQLDWRSRQDGPLOLRQ]áRW\FK

Stamtąd już nie wyszłyśmy…
Diagnoza zabrzmiała jak wyrok.
- Poproszono mnie do pokoju, w
którym neurochirurg przekazał mi
coś, czego żaden rodzic nie chciałby
usłyszeć. Powiedział: „Pani córka ma
guza mózgu, tak dużego, że hamuje
przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. To dlatego dziecko się przewraca,

nie może złapać równowagi”.
Rozpoczęła się dramatyczna
walka o życie Nikoli. Lekarz poprosił, aby przed operacją rodzice
pożegnali się z córeczką, tak na
wszelki wypadek… Nie było wiadomo, jak Nikola przetrwa operację
– czy struktury mózgu nie zostaną
uszkodzone, czy będzie świadoma…

1LNROLPRĪQDSRPyFZSáDFDMąFGRZROQąNZRWĊQDMHMNRQWRZ)XQGDFML,VNLHUND
)XQGDFMD,VNLHUND:DUV]DZDXO3áXJDQUNRQWD
GRSLVNLHP1LNROD0,(&=1,.2:6.$
:LĊFHMLQIRUPDFMLRG]LHZF]\QFHQDVWURQLHQDIDFHERRNX:\VWDUF]\ZSLVDü
ZZ\V]XNLZDUNĊ±1LNRODLMHMZDOND]UDNLHP

Foto: archiwum Stefana Skrzypczyka

VLĊSU]\MDFLHOHL]QD
SREOLVNLFKVDQNWXDULyZ=DQDPRZąĞSLHZDNyZSU]\áąF]\OL
áRZLNDSRVW DQRZLOLVSĊG]LüQDZ\FLHF]FHGR-DVQHM*yU\L
OLĞP\VLĊSU ]HGREOLF]HP0DWNL%RVNLHM&]ĊVWRFKRZVNLHM
2VWDWQLSRQLHG]LDáHNNZLHWQLDFKyU] \ĞFLSU]\V]RZLFNLHJR6
6WHIDQ6NU ]\SF]\N]&KyUX0LHV]DQHJR6áRZLN±3RPRGOL
VyE±PyZL
RNRáRR
DáRQDVVLĊ
GQLF]\áQDERĪHĔVWZX
VXPLH]HEU
ZąLSU]HZR
MRPLSDUDI LDQLH]3U]\V]RZLF±:
P1LHG]LHOD.DSáDQSRSURZDG]LáGURJĊNU]\ĪR
Z\PSU]HZRGQLNLHPSLHOJU]\PyZE\áNVSURERV]F]$GD
RGZLHG]LOLĞP\VDQNWXDULDZ*LGOXLZĝZLĊWHM$QQLH'XFKR
/bw/
ZLQWHQFMLF KyU]\VWyZLSDUDILDQ
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Oni sobie
SRURG]ċ

.WRPDRFKRWĊ]PLHU]\üVLĊ]NąSLHOą"=DSUDV]DP
]DFKĊFDSDQL%RĪHQD -XĪSRFKZLOLVąSLHUZVL
RGZDĪQL0DU]HQDL3DZHá'RNROHMQ\FKF]\QQRĞFL
SRGFKRG]ąSHZQLHLEH]WUHP\ERQDUD]LHWRSU]HFLHĪ
W\ONRODOND*G\SU]\MG]LHLPSRUD]SLHUZV]\Z\NąSDü
PDáHJRF]áRZLHNDVWUHVPRĪHE\üZLĊNV]\

Ż

eby potem, po porodzie radzić sobie lepiej, warto teraz
poć w icz yć na g u mow y m
Jaśku czy Gośce. Wszystko jest tu
ważne – jak wziąć noworodka na
ręce, zanurzyć w wodzie, jak stanąć,
by nie bolał kręgosłup.
– Jeśli mamy bransoletki, pierścionki, to do kąpieli je zdejmujemy.
Zegarki też, nawet wodoodporne, bo
chodzi o to, by nie zrobić maleństwu
krzywdy – radzi Bożena Ratuszniak,
fizjoterapeutka, która od dziesięciu
lat jest koordynatorką szkoły rodzenia działającej przy knurowskim
szpitalu. Marzena i Paweł przyjeżdżają tu z Zabrza, by wraz z kilkoma
innymi parami przez cały miesiąc
przygotow y wać się do wielk iej
zmiany w swoim życiu.
- Zawsze jest niepokój, jak to będzie, gdy się dziecko urodzi, bo to jest
nasze pierwsze – przyznaje Marzena. – Sama nie miałam nigdy dotąd
styczności z niemowlętami, unikałam
tego – bałam się, że niechcący coś im
zrobię. Podobno z własnymi dziećmi
jest inaczej.
Już niedługo się przekonają –
termin mają wyznaczony na 5 lipca.
I choć Paweł mdleje na widok krwi,
to oboje są pewni, że przy porodzie
chcą być razem.
- Wiemy, że dziecko to odpowiedzialność – zapewnia Paweł. – Przychodzimy tu nie tyle dla siebie, ile
dla dziecka. Mamy świadomość, że
ta szkoła może nas przygotować do
praktyki.
Wielki dzień dla Iwony i Daniela
jest wyznaczony na 10 czerwca. To
wtedy ma się urodzić Hania, ich
córka. Na razie, jak przyznają, tremy
nie czują.
- Panika pojawi się pewnie,
gdy krzyknę, że odchodzą mi wody
– śmieje się Iwona. – Szkoła dużo
nam daje. Dowiadujemy się wiele na
temat porodu, opieki nad dzieckiem.
Panie mówią nam, jak postępować
w przypadku zaburzeń mowy, jaką
stosować dietę. Starają się, byśmy
były spokojniejsze. Omawiają też
z nami sam dzień porodu, to ważne,
żeby wiedzieć, gdzie przyjść, znać
procedury. Warto przejść przez
szkołę rodzenia, szczególnie przy
pierwszym dziecku. Tak się składa,
że w tej grupie wszystkie jesteśmy
pierworódkami i dlatego te zajęcia
tak przebiegają – mamy masę pytań,
niektóre mogą wydać się głupie, ale
pierwsze pytania niekoniecznie są
najrozsądniejsze.

3RWDNLPWUHQLQJXNąSLHOG]LHFND
QLHEĊG]LHMXĪDEVWUDNFMą

:DUWRSU]HMĞü
SU]H]V]NRáĊURG]HQLD
±XF]HVWQLF\NXUVX
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O tym, jak bardzo jest dziś potrzebna szkoła rodzenia, wiedzą nie
tylko uczestnicy kursów przy knurowskim szpitalu, ale i osoby, które
je prowadzą. Bo łatwo się zagubić
w natłoku zewsząd płynących informacji, czasem sprzecznych. Przyszli
rodzice często czują się niepewni,
zagubieni, tracą poczucie własnych
kompetencji.
- Czasami byłoby lepiej, żeby
zaufali sobie – uważa Bożena Ratuszniak. – I do tego ich przekonujemy.
Dzięki rozmowom z nami, a także
między sobą, udaje im się pokonać
lęk. Są pewniejsi tego, co ich czeka.
Żaden podręcznik nie zastąpi
rozmowy. Ważny jest kontakt z fachowcami, którym można zadać
każde rodzące się w głowie pytanie.
Nie do przecenienia jest też towarzystwo osób będących na tym samym
etapie życia, równie pełnych nadziei
i obaw. Zawiązują się nowe znajomości. Przyszłe mamy nawzajem
się wspierają i to nie tylko podczas
szkoły rodzenia, ale i później - już po
porodzie umawiają się na spotkania,
gimnastykę, spacery z wózkami.
Część spotkań w knurowskiej
szkole rodzenia jest przygotowana
z myślą zarówno o kobietach, jak
i mężczyznach. Tak jak dzisiejsze,
podczas którego wszyscy uczą się,
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jak kąpać, przewijać, ubierać maleństwo. Panowie coraz chętniej
korzystają z tych okazji. To ważne,
bo przy dzisiejszej aktywności kobiet udział mężczyzn w opiece nad
niemowlęciem jest właściwie nieodzowny. W szkole przyszli ojcowie
mogą wspólnie ze swoimi życiowymi
partnerkami zmierzyć z czekającą
ich perspektywą. Szybko zdają sobie
sprawę, jak bardzo są potrzebni i jak
ważna jest ich postawa – od samego
początku.
- Pod koniec kursu mamy zajęcia, które przygotowują małżeństwo
do porodu – opowiada Bożena Ratuszniak. – Są ćwiczenia z oddychania, ale też z tego, co w tym czasie ma
robić partner. Bo często bywa tak, że
gdy przychodzi poród partner mówi:
no dobrze, jestem tu, ale co mam
robić? Tylko cię trzymać za rękę?
Szkoła uczy ojców masażu, technik relaksacyjnych, naturalnych
metod łagodzenia bólu, uświadamia
im, czego kobieta może oczekiwać.
Dzięki temu podczas porodu oboje
są naprawdę razem, czują, że to
ich wspólne doświadczenie. Jak
przyznaje Bożena Ratuszniak, dla
niektórych mężczyzn towarzyszenie w całym porodzie nie jest łatwą
decyzją i jeśli nie będą na to gotowi,
trzeba to uszanować. Nie każdy jest

w stanie znieść samą myśl o sytuacji, w której ukochana osoba cierpi,
a on sam nie może jej pomóc tak,
by przynieść całkowite ukojenie.
Szkoła pomaga zrozumieć, że nawet
sama obecność jest cenna – sprawia,
że kobiecie jest raźniej, bo jest przy
niej ktoś, kto ją dobrze zna, kto
będzie trzymał za rękę, dopingował
i w razie czego racjonalnie rozmawiał z personelem. Może to być ojciec dziecka albo inna bliska osoba.
Większość kobiet zgłaszających
się do szkoły rodzenia jeszcze nie ma
dzieci, ale są też matki, które kilka
lat po pierwszym kursie przychodzą
znowu, aby przygotować się do kolejnego porodu.
- Bardzo się z tego cieszę, bo to
znaczy, że znalazły tu coś pozytywnego – przyznaje koordynatorka
knurowskiej szkoły.
Przyszli rodzice mają tu do
dyspozycji świetnych specjalistów.
Wśród prowadzących zajęcia są
osoby z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Knurowie

(na czele z pielęgniarką oddziałową Ewą Fojcik, laureatką ogólnopolskiego konkursu „Położna na
medal”), Oddziału Noworodków
(z koordynatorką Grażyną Labisz).
Są specjaliści od chustowania, laktacji, diety, jest także możliwość
konsultacji z anestezjologiem. Bożena Ratuszniak opowiada w szkole
o pielęgnacji, rozwoju dziecka,
prowadzi ćwiczenia dla przyszłych
mam – wzmacniające, rozciągające,
relaksacyjne. Zajęcia są prowadzone w cyklu miesięcznym, ruszają
zwykle w pierwszy poniedziałek
lub wtorek miesiąca. Są bezpłatne,
wymagana jest jedynie 100-złotowa
kaucja, zwracana, gdy poród odbędzie się w knurowskim szpitalu,
w innym przypadku – bezzwrotna.
Do szkoły można się zgłaszać po 24
tygodniu ciąży. Wkrótce na stronie
internetowej knurowskiego szpitala
pojawi się zakładka – tam również
będzie można znaleźć informacje
potrzebne na start w zajęciach.
Tekst i foto: Mirella Napolska

informacja własna
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Wspomnienie Stefanii Grzegorzycy

Foto: arch. Stefanii Grzegorzycy
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iedy prosiliśmy Ją o w ywiad, nigdy nie odmawiała.
Zapraszała wtedy do siebie,
do kuchni. Tam przy szolce tyju i
kołoczu snuła opowieści o starym
Knurowie i o szkole, której poświęciła większość życia. Była nie
tylko wdzięcznym rozmówcą, ale
też surowym krytykiem. Czasem
dzwoniła do redakcji z uwagami,
innym razem, by podziękować lub
pogratulować artykułu.
Z tych naszych spotkań pozostały wspomnienia, a także kilka
wywiadów. Zapis dwóch rozmów z
2007 i 2009 przypominamy poniżej.
***
- Pozycja kobiet na Śląsku była
dość specyficzna…
Stefania Grzegorzyca: - Śląskie
baby zawsze były w cieniu karier
zawodowych mężów, ale w domu
za to grały pierwsze skrzypce. Baba
rządziła domem i dbała o to, by
chłopu, który pracował na dole, nie
mówić wszystkiego. Nie po to, żeby
robić jakieś tajemnice, tylko dlatego,
że on musiał mieć spokojną głowę.
Matka rozstrzygała wszystko. Jak
już się nie dało, to znaczy kiedy na
przykład były oświadczyny syna,
czy coś bardzo poważnego, to wtedy
się chłopu godało na ten temat. Ale
domem rządziła mama. Osobiście
nie pamiętam, żebym od ojca dostała lanie, od mamy owszem. Matka
dbała o domowe ognisko. I dziwna
sprawa – karmiła wszystkich, a nigdy
8

nie widziałam, żeby ona zdążyła
coś zjeść przy tym stole. Widać albo
resztki zjadała, albo gdzieś na stojąco. Poza tym zawsze się czekało na
powrót taty z szychty. Mama zawsze
na ojca czekała. To się wiązało też z
tym, że jak godzinę po szychcie ojca
ciągle nie było, to już było źle. Potem
się słuchało, czy syreny nie wyją. Jako
dziecko pamiętałam, jak wyje syrena,
kiedy jest pożar na kopalni, kiedy coś
innego. Jak ojciec wychodził, mama
się z nim żegnała. On nigdy matki nie
przytulił, nigdy nie widziałam, aby ją
pocałował.
- To też było wpisane w śląską
tradycję – ta twardość, powściągliwość w okazywaniu uczuć?
- Tak, to dość typowe. Ale przy
tym ojciec nigdy matką nie poniewierał. Nigdy nie wyrażał się o niej
źle. Było tak: jak matka powiedziała,
tak ma być. Jak mój przyszły mąż
się oświadczał, to ojciec powiedział:
dobrze, no to teraz idź do matki,
zobaczymy, co ona powie.
Tak, miłość na Śląsku była bardzo
surowa. Także w stosunku do dzieci.
Kiedyś który chłop na Śląsku by
jechał z wózkiem – w życiu! To była
sprawa baby. Potem mój ojciec do
wnuków był zupełnie inny.
Kobieta na Śląsku pełniła rolę
uspokajającą i była gwarantem
ogniska. Dom musiał dobrze funkcjonować. Był podział pracy. Wiadomo
było, że w poniedziałek się prało, co
dwa, trzy tygodnie myło się okno i

prało firany. Pamiętam, że chowało
się świnie, obowiązkowo były króliki,
były gęsi, bo w domu dziouchy, więc
trzeba było na pierzyny chować,
kaczki, kury. I to wszystko grało,
było tak zorganizowane, że nie było
o czym gadać.
- Jaki był śląski ideał kobiety?
- Ważnym atrybutem był strój.
To, jak kobieta była ubrana, w dużej
mierze zależało od bogactwa danego
domu, ale też od zręczności palców
gospodyni. No i jeszcze przyziemna
sprawa: kanonem baby śląskiej była
potęga. Baba miała być tak szeroka,
żeby siadać na dwóch stołkach. Wtedy było wiadomo, że jej się dobrze
powodziło, miała się lepiej przy chopie. Mówiło się: ona się tak spragdała
po ślubie, czyli opamiętała się, jeżeli
chodzi o urodę, o zdrowie – piękne
słowo, spragdała. Jak kobieta była
szczupła, to sobie szyła specjalny
pas. Najpierw zakładała dwie halki
– czerwoną, żeby jej nikt nie urzekł
i białą z koronkami, tak sztywną, że
stała w kącie. Potem był kładziony
ten pas, a na to dwie spódnice.
- Po co aż dwie?
- Bo jak był deszcz, to jedna szła
na głowę, zamiast parasola. Do tego
zawsze długie rękawy, choćby nie
wiem jaki upał, a na plecach chustka.
No i jak się tak kobieta ubrała, to rzić
była szeroka, za to na górze sylwetka
była wąska.
- W Pani domu mówiło się po
śląsku?
- Tak. A potem był taki okres,
kiedy mówienie gwarą było wstydliwe. Ja nigdy nie tępiłam uczniów za
mówienie gwarą, tymczasem kiedy po
latach uczyłam dzieci moich dawnych
uczennic, okazało się, że one nie mówią
gwarą. Żeby nie było kłopotów w szkole.
- Bo wstyd?
- Takie dziwne myślenie, że wstyd.
Więc tłumaczyłam: mój syn jest
wychowany na gwarze, a ma lepsze
wyczucie języka polskiego niż ja.
Trzeba tylko dużo czytać i nie ma
sprawy. Teraz bywa, że synowie mają
pretensje do matek, że ich nie uczyły
po śląsku. I słusznie.
- Jak to się stało, że Pani, dziewczyna ze śląskiego domu z tradycjami, została polonistką…
- Sama nie wiem. Ale jak poszłam
do liceum pedagogicznego, to wszystkie
ciotki się zeszły i gdędały – co to będzie,

Foto: arch. Stefanii Grzegorzycy
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to ty się teraz będziesz uczyła, czyś ty
zgłupiała? Dzioucha, to trzeba było
za maszynistkę się nauczyć i potem się
szybko za mąż wydać. Pierwsza właściwie wyszłam z tego kręgu. Bardzo
lubiłam swoją pracę. Ale bywały też
takie momenty, kiedy syn był mały,
że myślałam – ja ciągle komuś łzy
ocieram i głaszczę po głowie. A bym
chciała, żeby mnie też ktoś czasem
pogłaskał. Tak bym chciała być kurą
domową, trochę w tym domu posiedzieć, a tu wszystko w biegu.
- Czy nie jest tak, że kobieta,
która próbuje godzić pracę zawodową z życiem rodzinnym, jest
skazana na wieczny niedosyt?
- No tak, na dodatek z biegiem
lat następuje przewartościowanie
pewnych rzeczy. Kiedy teraz patrzę
wstecz, myślę sobie – tak, na pewno
wybrałabym tę samą drogę, ale może
inaczej. Z czasem człowiek zaczyna
się zastanawiać, co tu naprawdę było
ważnego? Po co się tak szarpać? Po
co gonić? Ja miałam to szczęście, że
moja mama mi pomagała. Ale wiem,
jak to jest, kiedy nie ma pomocy. Ilu
wyrzeczeń wymaga pogodzenie pracy
z domem. Często wtedy związek nie
zdaje egzaminu i następuje koniec.
Trzeba bardzo pilnować, by się dom
nie rozleciał.
- Choć te śląskie wzory gdzieś w
nas tkwią, to teraz sytuacja kobiet
wygląda tu jednak inaczej.
- Z tym, że jeżeli kobieta chce
robić karierę zawodową, a nie pomoże jej w tym mąż, to jest klapa.
Poza tym u Ślązaków tak było, że…
zresztą w ogóle – mężczyźni nie lubią
za mądrych żon. I trzeba udawać, że
jest się głupszą. Zawsze mówię tak:
chłop musi wszystko znieść, ino nie
musi wszystkiego wiedzieć.

- Ale to wymaga jakichś przedziwnych podchodów.
- Dyplomacji. Tego się też człowiek uczy. Trzeba mówić: masz
rację, dobrze, oczywiście – a i tak po
swojemu zrobić. Zresztą naprawdę
nie warto kłócić się o drobiazgi. Po
latach człowiek się zastanawia: po
co się było szarpać o takie głupstwa.
- Jak zaczęła się Pani przygoda
z Wrazidlokami?
- Gdy poszłam na emeryturę mogłam robić to, co mi zawsze w duszy
grało. Jestem zdania, że jeżeli ktoś rano
wstaje i idzie z uśmiechem do pracy, to
ma wygrane życie. Ja właśnie dostałam
taki prezent od losu. Będąc nauczycielką robiłam to, co sprawiało mi
wielką radość. Ucząc języka polskiego w
„Dwójce” ostatnie minuty lekcji zawsze
poświęcałam na nauczenie śląskich
piosenek i wierszy. Dzieci były bardzo
chętne, choć nie wszystkie uzdolnione.
Później uczyłam w „Siódemce” i tam
miałam przyjemność pracować z bardzo uzdolnioną muzycznie klasą. Przygotowałam z nimi program artystyczny
na koniec roku szkolnego. Uczniowie
wystąpili w rozbarckich strojach i zrobili furorę. Wówczas zaświtał pomysł
stworzenia zespołu...
- Jak wyglądały początki?
- Dzieci tylko śpiewały, dopiero
z czasem rozpoczęliśmy współpracę
z Joanną Boguch, choreografem
Gliwickiego Teatru Muzycznego.
Zainteresowanie zespołem było
ogromne. 50. żywiołowych dzieci nie
sposób było poskromić. Dochodziła
do tego wszystkiego jeszcze kapela.
Siłą rzeczy rozpoczęłam współpracę
z moją przyjaciółką Joanną Hadom,
wieloletnią nauczycielką muzyki w
knurowskiej „Jedynce”.
- Nie wystarczy śpiewać i tań-
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czyć, w takim zespole ważny jest
strój...
- Racja. Dlatego za punkt honoru
postawiłam sobie odtworzenie stroju
knurowskiego. Inspiracji szukałam
spotykając się z babciami, które
opowiadały, jak taki strój dawniej
wyglądał. Przeglądałyśmy stare fotografie przez szkło powiększające, aby
wychwycić wszystkie detale. Problem
pojawił się z materiałem w paski na
fortuchy. Wtedy nawiązałam kontakt
z fabryką w Andrychowie, która dwa
tygodnie później przysłała paczkę
z takim materiałem. Już na starcie
trzeba było ubrać 50 dzieci, a samo
obuwie było bardzo kosztowne...
- Czy do zespołu zgłaszały się
dzieci Ślązaków z dziada pradziada?
- Wbrew pozorom do zespołu
przychodziły dzieci goroli. Te, pochodzące z domów o śląskich tradycjach... wstydziły się tego. Praca
dawała mi ogromną satysfakcję. Nie
przeczę, że musiałam utrzymywać
żelazną dyscyplinę, ale bez tego nie
byłoby sukcesu. Dzieci musiały się
nauczyć wszystkiego, od wielkiej ilości tekstów piosenek po to, co zrobić,
gdy w momencie występu zachce się
ziewać czy kichać.
- W którym momencie nastolatki kończyły przygodę z zespołem?
- Kiedyś dzieciaki odchodziły z zespołu dopiero po ósmej klasie. Odkąd
zreformowano szkolnictwo, odchodzą
po klasie szóstej. Trochę szkoda, gdyż
w momencie, kiedy mieliśmy zbierać
żniwo naszej intensywnej pracy dzieci odchodziły i musieliśmy zaczynać
wszystko od początku.
- Co daje dzieciom członkostwo
we Wrazidlokach?
- To jest prawdziwa szkoła życia.
Uczyliśmy pokory i dyscypliny oraz
tego, że istnieje coś więcej niż tylko
czubek własnego nosa. Członkowie
zespołu wiedzieli, że muszą się sobą
opiekować, że są zespołem, który
pracuje na wspólny sukces. Zawsze
powtarzałam podopiecznym, że
najważniejsze jest zdrowie, szkoła, a
dopiero później Wrazidloki. Bardzo
dużo koncertujemy i dlatego czasem
trzeba było zrezygnować z urodzin
cioci, komunii czy wesela wujka.
- Z jakim odbiorem spotyka
się program artystyczny młodych
knurowian?
- Dzieci z zespołu nigdy nie lubiły
występować w knurowskich szkołach.
Powód jest prosty: były najzwyczajniej w świecie wyśmiewane. A przecież każdy, kto robi coś pożytecznego,
oczekuje akceptacji. Taką Wrazidloki
znajdują wśród dorosłej publiki.
Wielokrotnie jest tak, że podczas
występów ludzie płaczą ze wzruszenia, dziękują za przypomnienie im
klimatu swojego dzieciństwa. Na
Węgrzech publiczność wręcz oszalała na punkcie Wrazidloków. Choć
Węgrzy nie rozumieli słów piosenek,
to po występie oblegali zespół niczym
światowe gwiazdy.
- Niestety, przyszedł moment
pożegnać się z zespołem.
- Przez trzy lata przygotowywałam się psychicznie do podjęcia tej
decyzji. Sama byłam zmęczona ciągłą
walką o przetrwanie. W międzyczasie
poszukiwałam godnego siebie następcy, który będzie kontynuował 10-letnią historię zespołu. Wiedziałam
jedno: ta osoba powinna być Ślązakiem z krwi i kości. Mariusz Kowalczyk, dyrektor Orkiestry Dętej KWK
„Knurów”, zaproponował Agnieszkę
Serwotkę, która grała w orkiestrze na

waltorni. Ukończyła studia muzyczne w Cieszynie i napisała pracę magisterską o Wrazidlokach, ponadto jest
zafascynowana folklorem. Wiem, że
to odpowiednia osoba na moje miejsce i z pewnością poprowadzi zespół
ku dalszym sukcesom.
Będę się cieszyć, jeśli zespół będzie
istnieć. Z perspektywy czasu uważam, że udało mi się zrobić wielką
rzecz. Trafiłam na wspaniałych
ludzi, oddanych sprawie i, co warte
podkreślenia, zawsze miałam za sobą
poparcie władz.
- Co teraz będzie Pani robić z
tak dużą ilością wolnego czasu?
- Mam bardzo dużo niedokończonej poezji. Chciałabym nad tym
popracować, a to wymaga czasu i
skupienia. Zgłosił się również do
mnie człowiek, który posiada rękopisy przedwojennej historii Kuźni
Nieborowskiej, Stanicy i okolic, spisanej przez niemieckiego księdza.
Przetłumaczyliśmy pierwszy rozdział
i chcielibyśmy to wydać, gdyż jest
to bardzo ciekawa rzecz. Pozostaje
płynna kwestia praw autorskich, nad
którą pracujemy. Uważam, że historia tych stron oczami Niemca będzie
bardzo ciekawa i odkrywcza.
- Jak Pani zareagowała na wiadomość o tym, że otrzymała tytuł
Diany?
- Poczułam się tak samo jak
wtedy, kiedy wyszła pierwsza płyta
Wrazidloków. Wtedy powiedziałam,
że mogę już umrzeć, bo płyta wyszła
(śmiech). Czuję się taka… rozskrzydlona. Gdybym jeszcze pracowała, to
by mnie to mobilizowało do większego wysiłku. Teraz już nie muszę się
tak wysilać. Ale ja mam dużo swoich
spraw do załatwienia, mnóstwo rzeczy niedokończonych. Już tak długo
jestem na emeryturze, a ciągle nie
mam czasu na wiele spraw.
- Co wnoszą kobiety do życia
publicznego?
- Uważam, że gdyby kobiety
dorwały się do władzy, to by zrobiły
porządek w tym kraju. Niech się
kształcą. Życzę każdej kobiecie, niech
posmakuje tego. Potem najwyżej będzie żałować albo zdąży się na czas
wycofać. Chodzi o to, żeby nie mieć
zbyt wielkiego parcia do przodu, żeby
nie zaniedbywać pewnych rzeczy.
Żeby nie było tak, że na starość się
powie: po pieruna mi to wszystko
było! Ale niech kobieta ma tę świadomość, że może robić karierę, realizować swoje pasje. Ja akurat, kiedy
zaangażowałam się w pracę z Wrazidlokami, nie miałam już małych
dzieci. Wszystko mogłam, ale nic nie
musiałam. Ale zakosztować tego jest
dobrze. Życzyłabym kobietom, żeby
jeśli je coś pasjonuje, próbowały to
pogodzić z życiem rodzinnym. Warto
spróbować.

Foto: arch. Slavica Musa

www.przegladlokalny.eu

/\VNL9.RQNXUV3LHœQL&KyUDOQHMLP&]HVãDZD3UXGOD

0LVWU]RZVNLH
EU]PLHQLHLLQWHUSUHWDFMD
Chór Kameralny „Slavica
0XVD´ZUyFLá]/\VHN]*UDQG
3UL[9.RQNXUVX3LHĞQL
&KyUDOQHMLP&]HVáDZD3UXGOD

C

hór pod dyrekcją Tomasza Pawła Sadownika pokonał
w rywalizacji 13 zespołów z różnych zakątków Polski.
Okazałe zwycięstwo zostało okraszone dodatkowo
nagrodą specjalną za najlepsze wykonanie obowiązkowej
kompozycji patrona konkursu, Czesława
Prudla. Dodajmy, że w przypadku chóru z
Knurowa była to pieśń „Ave Maria” w opracowaniu Jacka Glenca.
Przewodniczący jury podkreślił, że
uznanie zyskały przede wszystkim brzmienie
chóru oraz piękna interpretacja trudnego
programu.
- Nagroda Grand Prix to znakomite
zwieńczenie bogatego sezonu, który 18 czerwca
zakończy występ zespołu, stanowiący oprawę
mszy w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w intencji miasta podczas Dni Knurowa
- informuje dyrygent Tomasz Paweł Sadownik.
W czasie mszy wybrzmią m.in. utwory
prezentowane w konkursie wraz z wieloma
innymi, które znajdą się na nowej płycie zespołu. Materiał został już nagrany, a krążek CD
powinien ukazać się niebawem.
/g/

Rozmawiali Mirella Napolska
L3DZHá*UDGHN
reklama
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rozrywka nr 18

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

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).

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
r.
Niepodległości4.05.2017
5, 44-190 Knurów
– wraz
CZWARTEK
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
']LHFLDNU]ąG]L'
numeru (decyduje data stempla pocztowego).
JRG]
']LHFLDNU]ąG]L'
JRG]
Klient
JRG]

18

5-6.05.2017 r.
3,Ą7(.62%27$
']LHFLDNU]ąG]L'
JRG]

6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'GXEELQJ
JRG]

10

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Filip Kusal z Zabrza

Szczepan Leonarczyk z Knurowa

ur. 24.04.2017 r., 3700 g, 56 cm

ur. 24.04.2017 r., 3020 g, 53 cm

5DGRVãDZ5RůHN]*LHUDãWRZLF

3DWU\N:LHF]RUHN]/HV]F]\Q

ur. 24.04.2017 r., 3760 g, 56 cm

ur. 24.04.2017 r., 3680 g, 57 cm

Aleksandra Cebula z Knurowa

/HQD.DUERZQLN]*OLZLF

ur. 25.04.2017 r., 3300 g, 52 cm

ur. 26.04.2017 r., 4000 g, 55 cm

Praw id łowe roz w ią z a nie rozr y wk i
z nr. 16/2017 brzmiało: „SĘDZIOWIE”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Andrzej
Miara. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

.DUROLQD6RUQDW]/HV]F]\Q

6]\PRQ*ãyG].QXURZD

ur. 26.04.2017 r., 3420 g, 53 cm

ur. 28.04.2017 r., 3220 g, 51 cm

Ignacy Kosmal z Knurowa

:RMFLHFK:DOLF]HN]6RœQLFRZLF

ur. 28.04.2017 r., 3700 g, 54 cm

ur. 28.04.2017 r., 3180 g, 52 cm

Prawidłowe
rozwiązanie rozrywki z nr.
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'
38/2016 brzmiało: „GKA”.
QDSLV\ Podwójny bilet
JRG]
do kina otrzymuje
AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
7-8.05.2017 r.
1,('=,(/$321,('=,$à(.
']LHFLDNU]ąG]L'
JRG]
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'
GXEELQJ
JRG]
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'
QDSLV\
JRG]
9.05.2017 r.
:725(.
']LHFLDNU]ąG]L'
JRG]
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'
GXEELQJ
JRG]
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'
QDSLV\
JRG]
10.05.2017 r.
ĝ52'$
']LHFLDNU]ąG]L'
JRG]
6WUDĪQLF\*DODNW\NLYRO'
QDSLV\
JRG]

www.kinoscenakultura.pl

Joanna Henel z Knurowa

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

.DPLOýZLN].QXURZD

ur. 29.04.2017 r., 3030 g, 56 cm

ur. 2.05.2017 r., 3940 g, 45 cm
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ŒZLDWDVLę
QLHERMċ

:VSDQLDáHZUDĪHQLDQRZH
]QDMRPRĞFLLMHV]F]HPRFQLHMV]H
SU]HĞZLDGF]HQLHĪHZDUWRVLĊ
XF]\üSU]\ZLHĨOLSU]\V]RZLFF\
WU]HFLRNODVLĞFL]W\JRGQLRZ\FK
ZDUV]WDWyZMĊ]\NRZ\FK
Z'áXJRSROX=GURMX

20

uczniów klasy IIIc Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Przyszowicach spędziło
przełom marca i kwietnia pod Bystrzycą Kłodzką. Udali się tam, by
uczestniczyć w projekcie szkoleniowym „EuroWeek – Szkoła Liderów”.
- To unikalny, międzynarodowy program, którego intencją jest
rozwój kreatywności, komunikacji
i umiejętności interpersonalnych
uczestników – mówi Ewa Woźniak,
wychowawczyni trzecioklasistów. –
Cel ten osiągany jest między innymi
poprzez wzajemne poznanie, integrację wielokulturową, budowanie
przyjaźni i współpracy.
Edukacyjne zabawy w języku
angielskim odbywają się od rana
do późnego wieczora. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów - wolontariuszy z różnych stron świata,

)RWRDUFKLZXP(Z\:RĨQLDN

www.przegladlokalny.eu

m.in. z Wielkiej Brytanii, Indii,
Chin, Meksyku i Filipin.
- Okazuje się, że są to wyjątkowo
pogodni ludzie, którzy cieszą się, że
dostali się do tego programu i dają
z siebie wiele pozytywnej energii –
podkreśla nauczycielka.
- To najlepsi kandydaci, wybrani spośród tysięcy osób, które
zgłaszają się do programu „EuroWeek” – przekonują organizatorzy warsztatów. – Posiadają duże
doświadczenie w pracy z dziećmi i
młodzieżą.
- Panuje fantastyczna atmosfera
– zapewnia pani Ewa. – Ani odrobiny stresu czy wytykania błędów,
lecz pozytywne wzmacnianie na
każdym kroku.
Najmłodsi na warsztatach trzecioklasiści z Przyszowic znakomicie odnaleźli się w międzynarodo-

- Nuda? Na warsztatach „EuroWeek”
WDNLHVáRZRQLHLVWQLHMH±]DSHZQLDMą
SU]\V]RZLFF\WU]HFLRNODVLĞFL

wym towarzystwie.
- Na własnym przykładzie dzieci
doświadczyły prawdy, że nie uczą się
dla rodziców czy dla ocen, lecz dla
siebie i własnych korzyści. Czyż to nie
wspaniała motywacja... – zauważa
wychowawczyni. - Wyjazd ten był
ukoronowaniem projektów i metod
nauczania w tej klasie. Kontynuował
i wieńczył zarówno lekcje z zakresu
edukacji globalnej, edukacji żywej,
jak i autorski pomysł wychowania
poprzez sztukę: teatr, performance,
warsztaty rozwoju wyobraźni i kreatywności.
Dzieci nie tylko błyskawicznie szlifowały angielski, ale też
nabierały pewności siebie burzyły
kulturowe bariery. Po pełnym
wrażeń tygodniu, obfitującym w

rozmowy i zabawy, ciekawe zajęcia
i konkursy, trudno im było odjeżdżać. Choć upłynął miesiąc od
powrotu, niemal codziennie wręcz
upominają się o ponowny wyjazd
na „EuroWeek”.
Językowe warsztaty przypadły
do gustu uczniom, wysoko cenią je
nauczyciele. A rodzice trzecioklasistów? Ci wypowiadają się w samych
superlatywach.
- „EuroWeek” ogromnie mi się
podobał – nie kryje zadowolenia
Danuta Bazan, która miała możliwość towarzyszyć klasie. – Jako
rodzica cieszy mnie taki pomysł
na pierwszy samodzielny dłuższy
wyjazd dzieci. Był on okazją do
spotkania z innymi kulturami, a
przede wszystkim dał sposobność

do przełamywania oporów przed
mówieniem w obcym języku.
- Ale ta przygoda nie miałaby
czasu i miejsca w przestrzeni życiowej moich uczniów, gdyby nie
otwartość rodziców z IIIc, którzy
już trzeci rok z rzędu ufają moim
pomysłom oraz mają chęć i odwagę,
by stwarzać dzieciom jak najlepsze, także tak oryginalne, warunki
do rozwoju. Za to między innymi
ogromnie ich cenię. To wspaniali
ludzie i mają wspaniałe dzieciaki!
– Ewa Woźniak podkreśla postawę
rodziców uczniów. - Serdecznie
dziękuję też mojemu dyrektorowi,
który od trzech lat życzliwym okiem
spogląda i akceptuje moje ścieżki
wychowawcze w klasie „c”.
/bw/

Chudów. Na 9. urodziny stacji...

TVS zaprasza na zamek
T

informacja własna wydawcy

reklama

elewizja TVS będzie obchodziła
swoje 9. urodziny. Impreza odbędzie się na zamku w Chudowie.
– Wystąpią same gwiazdy. Imprezę
poprowadzą Agnieszka Strzelczyk,
Nina Nocoń i Sebastian Mierzwa
– mówią telewizyjni jubilaci. – Musicie być razem z nami!

Urodzinowa zabawa w sobotę,
6 maja.
- Od godziny 14 uciechę będą mieć
najmłodsi, a zabawiać ich będą Siostry Wajs oraz Roco i Colino – słyszymy od organizatorów. - Nie zabraknie
pokazów walk rycerskich i wejść „na
żywo” z Mirkiem Riedlem.
Od godz. 15.30 sceną zawładną
gwiazdy.
- Wystąpią: Kola & Jula, B.A.R, Michalina Starosta, De Silvers, Arkadia
Band, Teresa Walerjańska, Emi Band,
Klaudia i Kasia Chwołka, New for
you, Duo Fenix, Freje, Grzegorz Poloczek, Brygida i Robert Łukowscy,
Karpowicz Family, Metrum Reni &
Marco, Mona Lisa, Mariusz Kalaga,
Damian Holecki – wyliczają.
Na zakończenie imprezy, o godzinie 21, niebo rozświetlą sztuczne
ognie.
Oprac. bw

reklama

informacja własna
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6]XNDP SUDF\ Z RFKURQLH Z RNROLFDFK
.QXURZD SRNXUVLHRVRED]OHNNLPVWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
&=<ĝ&,.7HO
7-26/17

' R F L H S O D Q L H G R P y Z 0 D O R Z D Q L H H O H wacji. Podbitki. Ankrowanie. Remonty.
7HO

'$035$&õ

18-21/17

'<Ů85<5$'1<&+
5DGQL 5DG\ 0LDVWD .QXUyZ Z GQLX  U Z JRG] 
GREĊGąSHáQLOLG\ĪXUZQDVWĊSXMąF\FKV]NRáDFK






6]NRáD3RGVWDZRZD1U±XO6áRQLQ\
=HVSyá6]NROQR±3U]HGV]NROQ\±XO0LFKDOVNLHJR
6]NRáD3RGVWDZRZD1U±XO.LOLĔVNLHJR
6]NRáD3RGVWDZRZD1U±XO%DWRUHJR
=HVSyá6]Nyá1U±$O/LSRZD

'RFLHSOHQLD EXG\QNyZ PDORZDQLH GRPyZ
UHPRQW\HOHZDFML7HO
5-26/17

.2081,( SU]\MĊFLD FDWHULQJ .DZLDUQLD
.DSU\V7HO
18/17 Y

.XFKQLHQLHRGSáDWQ\SRPLDUSURMHNWDWUDNF\MQHFHQ\V]\ENLHWHUPLQ\7HO

6=8.$035$&<

15-18/17

àD]LHQNLSURMHNWUHPRQWPDWHULDá\WUDQVSRUW7HO
15-18/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    

1-21/17

6HUZLV NOLPDW\]DFML ± SURPRFMD  ]á
7HO

'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDGF]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
LWSRUD]SU]HUyENLNUDZLHFNLH.QXUyZLRNROLFH7HO
(PHU\WNDV]XNDSUDF\±VSU]ąWDQLHLP\FLH
RNLHQ7HO

18-19/17

.XFKDUNĊ L SRPRF NXFKHQQą ]DWUXGQLĊ
7HO
17-18/17

3-26/17

16-39/17 Y

8VáXJLUHPRQWRZHSRPLDUZ\FHQDSURMHNW
'JUDWLV7HO

'R]RUFDSDUNLQJXSUDFDRG]DUD].RQWDNW


14/17-odw.

0 ĊĪF ] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
7HO
1/17-odw.

3UDFD6HUZLVDQW,QVWDODWRUVLHFLWHOHLQIRUPDW\F]Q\FK  XPRZD R SUDFĊ GREUH ]DURENL
7HO
16-19/17

15-18/17

: \ P L DQD R S R Q ± S U R P R F M D     ] á 
7HO

0 R QW X M ą F \ DX WR P DW \F ] Q H ] D P N Q L Ċ F L D
GREUDPV]XNDSUDF\7HO
15-odw.

=DWUXGQLĊ RVREĊ GR VSU ]ąWDQLD ORNDOX
7HO

16-21/17 Y

17-18/17

2SLHNXQGR]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLHSVyZ
7HO

1,(58&+202ć&,

2/17-odw.

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO
1/17-odw.

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO
1/17-odw.

6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
7HO
15-odw.

'R Z\QDMĊFLD NDZDOHUND Z\UHPRQWRZDQD
7HO
18-20/17

'R Z\QDMĊFLD VDORQ IU\]MHUVNL ] ZV]\VWNLPL
S R ] Z R O H Q L D P L  S U ] \  X O   . R ] L H á N D   
7HO
18-20/17

6SU ]HGDP G]LDáNĊ EXGRZODQą  P 
.U\ZDáG7HO
17-19/17

6SU]HGDP G]LDáNL EXGRZODQH R SRZ RN
PZ.QXURZLH.U\ZDáG7HO

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU]H RSLHNXQNL
G O D  G ] L H F L     O D W  G R Ğ Z L D G F ] H Q L D 
7HO
1/17-odw.

18-21/17

02725<=$&-$
$ X W R V N X S ] D J R W y Z N Ċ N D Ī G \ V W D Q 
7HO
13-26/17

6NXS VDPRFKRGyZ PRWRF\NOL ± JRWyZND
7HO
17-26./17

6NXS VDPRFKRGyZ SáDFLP\ QDMZLĊFHM
7HO
1-18/17

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

6NXSVNRURGRZDQ\FKUR]ELW\FKGRZ\UHMHVWURZDQLD7HO
13-26/17

2*â26=(1,(

8URG]LQ\ZNLQLH
Twoja pociecha ma od 5 do 10
lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura daje
ci świetną okazję do zorganizowania
niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia,
gry i zabawy z animatorem, pre-

zenty dla solenizanta i uczestników zabawy. To nie wszystko, bowiem w zanadrzu mamy jeszcze
wspaniały bajkowy seans. Zajrzyj
na stronę www.kinoscenakultura.
pl. Możesz też do kina zadzwonić
(32 332 63 81) lub napisać (e-mail:
info@kinoscenakultura.pl).

5DGD1DG]RUF]D6SyáG]LHOQL0LHV]NDQLRZHM
Ä.QXURZLDQND´Z.QXURZLH
RJáDV]DQDEyUQDVWDQRZLVNR3UH]HVD=DU]ąGX6SyáG]LHOQL
5HJXODPLQGRW\F]ąF\WU\EXLSU]HSURZDG]DQLDZ\ERUyZRUD]ZV]HONLH
GRGDWNRZH LQIRUPDFMH Vą GRVWĊSQH QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM
ZZZNQXURZLDQNDSO 2IHUW\ QDOHĪ\ VNáDGDü Z WHUPLQLH RG GQLD
NZLHWQLDUGRGQLDPDMDUZVLHG]LELHVSyáG]LHOQL
Z.QXURZLHSU]\XO*HQ-=LĊWNDF]JRGQLH]ZDUXQNDPLRNUHĞORQ\PLZUHJXODPLQLH
5DGD1DG]RUF]D
6SyáG]LHOQL0LHV]NDQLRZHM
Ä.QXURZLDQND´Z.QXURZLH

Sprzedam RENAULT MEGANE 1996 r.,
przebieg 135 tys. Cena do uzgodnienia.
Tel. 512 702 242, wieczorem 507 578 799
17-odw. Y

12

Przegląd Lokalny Nr 18 (1258) 4 maja 2017 roku

SPORT
Foto: prywatne

Foto: prywatne

www.przegladlokalny.eu

1LHW\ONRXPLHMęWQRœFLDOHLZVSyãSUDFD

']LHFLPáRG]LHĪLGRURĞOLPLHOLRND]MĊU\ZDOL]RZDüZPLVWU]RVWZDFK:()<$ :VFKRGQLR
(XURSHMVND)HGHUDFMD<RVKLQNDQ$LNLGR NWyUHRGE\á\VLĊZ=DEU]XD]GRPLQRZDQH]RVWDá\
SU]H]UHSUH]HQWDQWyZGRMR.QXUyZ

-M

istrzostwa były rozgrywane systemem pucharowym. Uczestnicy
w swoich ośrodkach treningowych
dobierali się w pary i od początku lutego przygotowywali się do zawodów
- relacjonuje Michał Wachowicz, 2
DAN International Yoshinkan Aikido Federation. - Forma mistrzostw
jest naszym pomysłem, który w przy-

szłości chcemy rozwijać w Europie, a
już w maju przeprowadzę rozmowy
na ten temat z polskimi i ukraińskimi
federacjami.
Podczas poszczególnych rund
pary były oceniane m.in. z ukemi-waza (pady), tai-sabaki (podstawy), kichon-dosa (6 podstawowych
ruchów), kichon-waza (techniki
egzaminacyjne), ju-waza (techniki

wykonane płynnie przy określonym ataku), goshin-waza (techniki
samoobrony) i własnego pokazu.
W zabrzańskich zawodach wystąpiło 114 osób w kilku kategoriach
wiekowych:
- grupa młodsza (dzieci do lat
10) - 1. Kowol-Gorzawski (dojo
Knurów), 2. Kolbuch-Wojciechowska (dojo Knurów), 3. Cieślak-Ko-

walik (dojo Knurów), 4. Janduła-Losza (dojo Knurów),
- grupa 10-9 kyu - 1. Nitka-Tłuczyński (dojo Knurów), 2.
Kierczyńska-Orchowski (dojo Pyskowice), 3. Chrzęstek-Pawłowski
(dojo Knurów), 4. Ręka-Korczyńska
(dojo Gliwice-Sośnica),
- grupa 8-5 kyu - 1. Szewczyk
-Łozińska (dojo Gliwice-Sośnica),

2. Sierakowski-Hala (dojo GliwiceSośnica), 3. Kolibska-Tarnowska
(Knurów/Pyskowice), 4. Momot
-Kazatel (dojo Gliwice-Sośnica),
- grupa młodzieży i dorosłych
- 1. Pikosz-Knapik (dojo Knurów),
2. Kasperek-Hetman (dojo GliwiceSośnica), 3. Kinder-Kroczyk (dojo
Knurów), 4. Kończakowski-Suchan
(dojo Pyskowice).

W ostatniej minucie przegrywali
siedmioma punktami...

*LPQD]MDOLĞFL].QXURZDDZDQVRZDOL
GRUR]JU\ZHNQDV]F]HEOXZRMHZyG]NLP

ie lada emocje towarzyszyły występowi gimnazjalistów z Zespołu Szkół nr 1
w Knurowie, którzy w finale
rejonowych rozgrywek koszykarskich zmierzyli się z Gimnazjum nr 11 z Gliwic. - Po
pierwszej słabej i nieskutecznej kwarcie przegrywaliśmy
6:14 - relacjonuje nauczyciel

N

Przemysław Kopiecki. - Drugą
zremisowaliśmy 13:13 i był to
zwiastun niezwykle emocjonującej końcówki. W 3 kwarcie
wygraliśmy 8:4, a na 50 sekund
przed zakończeniem meczu
przegrywaliśmy siedmioma
punktami. Wtedy losy spotkania odwrócił Damian Godula,
który popisał się efektownymi

Ofensywa Spartana
.LONXOHWQLDZVSyáSUDFD.OXEX6SRUWRZHJR
6SDUWDQ]=HVSRáHP6]Nyá=DZRGRZ\FKQU
Z.QXURZLH]DRZRFRZDáDSRGSLVDQLHPXPRZ\

ławomir Tokarz, który jest w pewnym sensie łącznikiem
pomiędzy klubem i szkołą, nie ukrywa, że podejmując pracę
w ZSZ starał się zapewnić młodzieży jak najlepsze warunki do
uprawiania sportu. Takowe gwarantuje Spartan udostępniając
swoją bazę treningową oraz wykwalifikowaną kadrę trenerską.
Obie strony - Grażyna Dąbrowska (dyrektor Zespołu Szkół
nr 2 w Knurowie) i Sławomir Tokarz (reprezentujący Klub
Sportowy Spartan) - potwierdzają, że umowa jest bezterminowa i nie rodzi żadnych wzajemnych roszczeń finansowych.

S

SIPG / PiSk
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odbiorami oraz skutecznymi
rzutami z akcji oraz z rzutów
osobistych. Nasza skuteczna
gra doprowadziła do remisu i
w konsekwencji do dogrywki,
w której nasi chłopcy przechylili szalę zwycięstwa na
swoją stronę. Końcowy wynik
to 48:43 i nasz awans do etapu
wojewódzkiego.

Knurowska drużyna wystąpiła w składzie: Szymon
Tobiasz (20 punktów), Damian
Godula (14), Jacek Nowak (8),
Grzegorz Nowak (6), Tomasz
Gontarewicz, Dawid Kocięba,
Bartosz Majewski, Jonatan
Pacek, Kacper Pacholczak,
Piotr Romańczuk, Szymon
Maśliński.
W finale rejonowym wystąpiły również gimnazjalistki z Knurowa, które musiały
uznać wyższość rówieśniczek
z Gimnazjum nr 8 z Gliwic
-Łabęd, przegrywając 12:33.
Drużyna z Zespołu Szkół
nr 1 w Knurowie wystąpiła
w składzie: Paulina Biskup
(6 punktów), Rozalia Olejniczak (6), Joanna Bismor,
Nadia Częścik, Julia Kopiec,
Nikola Kwietniowska, Sabina Nowosielska, Aleksandra
Potaczek, Kamila Starzyńska, Bożena Wojtanowska.
Nauczyciel: Aleksandra Żymełka.
PiSk

Foto: prywatne

PiSk

2OLZLHU1RZRNQDMF]ĊĞFLHMNRĔF]\]DZRG\
QDQDMZ\ĪV]\PVWRSQLXSRGLXP

=Z\FLęVWZD

WRMHJRVSHFMDOQRœþ
ubiegł y m roku Oliwier Nowok 14 razy
stawał na najwyższym stopniu podium, a podsumowując wszystkie starty doliczył
się 24 medali (14 złotych, 2
srebrnych i 8 brązow ych).
Taki dorobek dał mu drugie
miejsce w rankingu Polskiego
Związku Judo w kategorii 38
kg i drugą lokatę w rankingu
International Judo League
uwzględniając wszystkie kategorie wagowe. Zawodnik
sekcji judo AZS Gliwice w tym
roku występuje w kategorii
młodzik i wciąż specjalizuje
się w zdobywaniu medali.

W

Nastolatek - ma również
na sw ym koncie stoczoną
walkę bokserską w barwach
Gardy Gierałtowice - odniósł ostatnio pięć zwycięstw
na tatami w Pisarzowicach,
gdzie został sklasyfikowany na pierwszym miejscu w
dwóch kategoriach wagowych
- 38 i 45 kg.
Wcześniej wygrał swoją
kategorię w International
Judo League w Bytomiu, był
najlepszy w Grand Prix Mysłowic i zajął drugie miejsce
w Grand Prix Ostrawy.
PiSk
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IV liga

3LãNDU]H]QRZX
SU]HJUDOL]SRJRGċ

-XĪSRUD]GUXJLWHMZLRVQ\]HZ]JOĊGX
QD]áHZDUXQNLDWPRVIHU\F]QHRGZRáDQH
]RVWDá\PLQPHF]HOLJLL=LQD.ODV\
RNUĊJRZHM

Terminy majowych
meczów Concordii
i Wilków
6 maja: Orzeł Mokre - Wilki, Granica Ruptawa - Concordia, 10 maja: Concordia
- GKS Radziechowy-Wieprz,

MAJER A Klasa
22. KOLEJKA:
2OLPSLD 3áDZQLRZLFH  =U\Z
5DGRQLD  &DUER *OLZLFH
 'UDPD .DPLHQLHF SU]HáR
ĪRQ\  =DERU]H =DEU]H  7Ċ
F]D :LHORZLHĞ  1DSU]yG
ĩHUQLFD  5XFK .R]áyZ 
026L5 6WDO =DEU]H  =DP
NRZLHF 7RV]HN SU]HáRĪRQ\ 
6SRáHP =DEU]H  3LDVW 3DZ
áyZ SU]HáRĪRQ\  *ZLD]GD
&KXGyZ  $PDWRU 5XG]LQLHF
*ZDUHN=DEU]H*ZDUHN
,,2UQRQWRZLFH SU]HáRĪRQ\ 

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

:LHORZLHĞ
Zaborze
Gwarek
&KXGyZ
.R]áyZ
Carbo
ĩHUQLFD
Radonia
3DZáyZ
Toszek
Rudziniec
3áDZQLRZLFH
6WDO
Kamieniec
6SRáHP
2UQRQWRZLFH,,

46
45
39
38
35
32
31
29
28
28
25
24
24
20
19
13

Sushi Kushi B Klasa
19. KOLEJKA:
3RJRĔ =LHPLĊFLFH  1DSU]yG
àXELH SU]HáRĪRQ\ 4XR9DGLV
0DNRV]RZ\  2U]Há 6WDQLFD
SU]HáRĪRQ\  1DSU]yG ĝZLELH
&RQFRUGLD,,.QXUyZ YR 
/HĞQLNàąF]D/.6%XMDNyZ
SU]HáRĪRQ\ :LONL,,:LOF]D
6RĞQLFD*OLZLFH SU]HáRĪRQ\ 
 YR %XU]D%R
URZD:LHĞ6WDUW6LHUDNRZLFH
 6WDUW .OHV]F]yZ  5XFK ,,
.R]áyZ SU]HáRĪRQ\ 

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

%XU]D
6RĞQLFD
Sierakowice
.OHV]F]yZ
6WDQLFD
ĝZLELH
%XMDNyZ
4XR9DGLV
=LHPLĊFLFH
àXELH
.R]áyZ,,
Wilki II
àąF]D
Concordia II

49
44
38
36
35
32
29
27
21
16
10
7
1
25

Klasa C
16. KOLEJKA:
*6)*OLZLFH.áRGQLFD*OLZL
FH SU]HáRĪRQ\ =DERU]H,,=D
EU]H*ZLD]GD,,&KXGyZ
:DOND=DEU]H/.6,,%X
MDNyZ  .RURQD %DUJáyZND
 2Uá\ %RMV]yZ SU]HáRĪRQ\ 
'UDPD ,, .DPLHQLHF  SDX]D
ĝOą]DN %\FLQD  0áRGRĞü ,,
5XGQR SU]HáRĪRQ\ 

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

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
L3LOFKRZLFH

%XMDNyZ,,
%RMV]yZ
Walka
.áRGQLFD
%\FLQD
Zaborze II
&KXGyZ,,
*6)
%DUJáyZND
Rudno II
Kamieniec II

33
32
30
24
23
22
17
14
10
8
7

Wilki - Szczakowianka Jaworzno, 13 maja: Polonia
Łaziska Górne - Concordia,
Spójnia Landek - Wilki, 17
maja: Beskid Skoczów - Concordia, (Wilki awansem wygrały z Granicą Ruptawa 1:0),
20 maja: Concordia - Orzeł
Mokre, Wilki - Iskra Pszczyna, 24 maja: Podbeskidzie
II Bielsko-Biała - Concordia, Wilki - Polonia Łaziska
Górne, 27 maja: Decor Bełk
- Wilki, Szczakowianka Jaworzno - Concordia, 31 maja:
Concordia - Spójnia Landek,
Wilki - Unia Racibórz.

dƌǌĞďĂǁǇųŽŶŝđϭϬ͘
spadkowiczów
Piłkarze mieli tak zwany
długi weekend, a niebawem
będą musieli nadrobić za-

PiSk

foto-migawka

Knurów po raz koOHMQ\ JRĞFLá XF]HVW
QLNyZ Ä0DMyZNL ]
SLáNą´ : WXUQLHMX
Z]LĊáRXG]LDá]H
VSRáyZZW\PPLQ
HNLS\]2SRODàRG]L
L 2VWURZD :LHONR
SROVNLHJR D WDNĪH
N R E L H F D  G U X Ī \ Q D
&RQFRUGLL
6]HUV]ąLQIRUPDFMĊ]
W\FK UR]JU\ZHN ]D
PLHĞFLP\]DW\G]LHĔ
PiSk
informacja

Jakie są 4-ligowe rozgrywki każdy widzi. Zdarzają się mecze
„palce lizać”, bywają też takie, że kibiców „oczy bolą” od oglądania poczynań piłkarzy. Powie ktoś, że tak jest nie tylko na
piątym szczeblu rozgrywkowym. I ma rację, bo lepsze i gorsze
występy zdarzają się zarówno amatorom, jak i zawodowcom.
Tym drugim - przynajmniej teoretycznie - łatwiej jednak wyjść
na boisko w sobotę, i w środę, a jak jest potrzeba to i w piątek.
Bo skoro są zawodowcami to powinni być przygotowani do gry
w każdej chwili. Wszak to dla nich chleb powszedni.
Co innego amator, który gra w piłkę, bo ją kocha. Pamiętać
trzeba, że piłkarz amator kocha też swoją rodzinę i musi jej zapewnić godny byt. Gra w piłkę jest dla niego dodatkiem. Kochanym, ale dodatkiem, a priorytetem dla dorosłego mężczyzny jest
praca. Skoro tak, to jak piłkarze amatorzy i kluby, w których tacy
zawodnicy występują, poradzą sobie z majowym terminarzem,
który nakazuje rozgrywać mecze w środy? Nie w jedną środę,
ale w cztery z rzędu.
Gdyby taki terminarz dotyczył jednej z najlepszych lig
w Europie to należałoby powtórzyć za komentatorami z Canal+:
siadamy głęboko w fotelach, zapina pasy i startujemy.
To jednak nie terminarz Premier League, a naszej regionalnej i amatorskiej 4. ligi. Może się zdarzyć, że przed jedną, drugą
czy trzecią środą, trener na wieść o tym, że jeden, drugi czy trzeci
zawodnik musi iść do pracy, siądzie głęboko w fotelu i...

=ãRW\'DPLDQ

Damian Durkacz zdobył
złoty medal boksersk ich
mistrzostw Polski juniorów.

Do tematu wrócimy za
tydzień.
PiSk

)RWR3LRWU6NRUXSD

Kolejka zaplanowana na
19 kwietnia została odwołana
ze względu na opady śniegu i
śniegu z deszczem. Dziesięć
dni później mecze nie odbyły się, bowiem od kilku dni
padał deszcz i wiele boisk nie
nadawało się do gry.
Śląski Związek Piłki Nożnej zdecydował, że mecze z 19
kwietnia zostaną rozegrane
w środę - 17 maja, natomiast

spotkania z 29 kwietnia zostały przeniesione na 24 maja.
Bieżący miesiąc będzie
niezwykle pracowity dla 4-ligowców, bowiem będą musieli
rozegrać aż 8 kolejek.

ległości i zagrać systemem
sobota-środa-sobota.
Przed nami decydująca
faza sezonu, tymczasem Śląski Związek Piłki Nożnej opublikował symulację spadków
z 4. ligi na podstawie aktualnych tabel. Owa symulacja
przedstawia się następująco:
- 4. liga w obecnym sezonie
to 36 zespołów (2 grupy po 18
drużyn). Po sezonie do tego
grona trzeba dodać jednego
spadkowicza z 3. ligi i sześciu
beniaminków z Zina Klasy
okręgowej. Następnie odjąć
jeden zespół, który po barażach
awansuje do 3. ligi. Po tych
działaniach mamy 42 drużyny,
a że w przyszłym sezonie w 4.
lidze zagrają 32 (po 16 w dwóch
grupach) degradacja dotknie
10 ekip (po 5 z każdej grupy, z
miejsc 14, 15, 16, 17 i 18).
Oznacza to, że obecnie
Concordia plasując się na
13 pozycji, zajmuje ostatnie
miejsce gwarantujące pozostanie w 4. lidze.

)RWR3LRWU6NRUXSD

:ĂŬŶŝĞƑŶŝĞŐ
to deszcz

ǌĂƐǌĂƉŝČđƉĂƐǇ͍

Skat sportowy
WYNIKI
Z 25 KWIETNIA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

3LRWU$UHQW

-RDFKLP)RLW

3. Jerzy Niewiadomski - 1.955
-HU]\3OXWD

=G]LVáDZ0UDO

0LFKDá)RLW

7. Jan Pikus
- 1.839
8. Janusz Nowak
- 1.820
:RMFLHFK1DSLHUDáD 
10. Zenon Niemiec
- 1.698

1. Tadeusz Kamczyk - 21.597
2. Zenon Niemiec
- 18.976
0LFKDá)RLW

4. Jacek Zacher
- 18.861
5. Dariusz Skowron - 18.538
6. Zbigniew Ciszewski - 18.306
-HU]\3OXWD

8. Janusz Nowak
- 18.209
9. Edward Nowak
- 18.093
10. Leonard Spyra
- 17.966

.ROHMQ\WXUQLHMRGEĊG]LHVLĊPDMDRJRG]LQLHZNOXELH
LWSM „Gama”.

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY:%RJXVáDZ:LON=$67ĉ3&$5('$.725$1$&=(/1(*23DZHá*UDGHN REDAKCJA INFORMACYJNA:3LRWU6NRUXSD UHGDNFMDVSRUWRZD 0LUHOOD1DSROVND
PLUHOODQDSROVND#SU]HJODGORNDOQ\HX -XVW\QD%DMNR MXVW\QDEDMNR#SU]HJODGORNDOQ\HX '=,$à7(&+1,&=1<(ZD.U]\ĞFLDN.XFKDUVND$GDP6]DU\
'=,$à 5(./$0< , $'0,1,675$&-$ 'RURWD *RU]DZVND :RMFLHFK 3RODN WHO     UHNODPD#SU]HJODGORNDOQ\HX  :63Ïà35$&$ 0DULD *U]HOHZVND 0DUHN /HZF]XN
:DOGHPDU-DFKLPRZVNL.U]\V]WRI*RáXFK
REDAKCJA:XO1LHSRGOHJáRĞFL.QXUyZWHOWHOID[ZZZSU]HJODGORNDOQ\HXHPDLOUHGDNFMD#SU]HJODGORNDOQ\HX6NáDGNRPSXWHURZ\ZáDVQ\
'UXN: 'UXN32/6.$35(666S]RR2GG]LDá3ROLJUDILD'UXNDUQLD6RVQRZLHF
5HGDNFMDQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DWUHĞüRJáRV]HĔLUHNODPQLH]ZUDFDPDWHULDáyZQLH]DPyZLRQ\FKRUD]]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRGRNRQ\ZDQLDVNUyWyZLUHGDJRZDQLDQDGHVáDQ\FKWHNVWyZ

3UHQXPHUDWDUHDOL]RZDQDSU]H]58&+6$=DPyZLHQLDQDSUHQXPHUDWĊZZHUVMLSDSLHURZHMLQDHZ\GDQLDPRĪQDVNáDGDüEH]SRĞUHGQLRQDVWURQLHZZZSUHQXPHUDWDUXFKFRPSO(ZHQWXDOQHS\WDQLDSURVLP\NLHURZDüQDDGUHV
HPDLOSUHQXPHUDWD#UXFKFRPSOOXENRQWDNWXMąFVLĊ]&HQWUXP2EVáXJL.OLHQWDÄ58&+´SRGQXPHUDPLOXE±F]\QQHZGQLURERF]HZJRG]LQDFK±.RV]WSRáąF]HQLDZJWDU\I\RSHUDWRUD
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Od siódmej
GRSyãQRF\

Knurowscy uczestnicy Pucharu Polski w Kielcach: Eugeniusz Mehlich,
6\OZLD0XODUF]\N0DULD.DVSU]\NL.DWDU]\QD']LHĪRN

Cztery nominacje...
W ostatniej dekadzie maja, w Kownie
QD/LWZLHRGEĊGąVLĊPLVWU]RVWZDĞZLDWD
ZZ\FLVNDQLXV]WDQJLOHĪąF
=DQDV]ąZVFKRGQLąJUDQLFĊZ\MDGą
dwie reprezentantki UKS Eugen Knurów
- Maria Kasprzyk i Sylwia Mularczyk
odopieczne Eugeniusza
Mehlicha zakwalifikowały się na światowy
czempionat w czasie rywalizacji o Puchar Polski w
Kielcach. Sylwia Mularczyk
wycisnęła tam sztangę ważącą 60 kg, co dało jej zwycięstwo w kategorii do 52
kg wśród juniorek do lat 18
(ponadto była trzecia w open
juniorek do lat 18 i czwarta
wśród seniorek do 52 kg).
Maria Kasprzyk startowała w
tej samej kategorii wagowej,
co jej klubowa koleżanka i z
wynikiem 50 kg zajęła drugą
lokatę wśród juniorek do lat
18 (została również sklasyfikowana na czwartym miejscu
w open juniorek do lat 18 i na
siódmym wśród seniorek).
Po występie w Kielcach
nominacje na mistrzostwa

P

świata wywalczyli też Katarzyna Dzieżok i Eugeniusz
Mehlich, ale oni na Litwę nie
wyjadą. Katarzyna Dzieżok
w Pucharze Polski zajęła
drugie miejsce w kategorii
72 kg i poprawiła swój rekord
życiowy wyciskając 75 kg.
Z kolei Eugeniusz Mehlich
w ygrał kategorię masters
do 74 kg z wynikiem 130 kg
(zajął też czwarte miejsce w
masters open).
- Nie będę ukrywał, że
były to bardzo trudne eliminacje do mistrzostw świata,

gdyż organizator nie przygotował tych zawodów tak,
jak należy - relacjonuje Eugeniusz Mehlich. - Wszyscy
startujący mieli jednak takie
same warunki więc uznajemy,
że wywalczone wyniki są dla
nas satysfakcjonujące.
Dodajmy, że w k lasyfikacji drużynowej kobiet
UKS Eugen Knurów zajął
trzecie miejsce, a wracając
do mistrzostw świata, nasze
zawodniczki wystartują w
Kownie 25 maja br.

zawodach wystąpiła
6-osobowa reprezentacja knurowskiego klubu Eugen. - I mimo
wyczerpującego przebiegu tej
rywalizacji, każdy z naszych
zawodników poprawił swój
rekord życiowy, a Dawid Ożga
osiągnął w trójboju wynik przekraczający 400 kg - podkreśla sędzia międzynarodowy
i trener Eugeniusz Mehlich,
któremu pomagała instruktor
Katarzyna Dzieżok.
Wyniki osiągnięte przez
zawodników Eugena w mistrzostwach Śląska i Pucharze
Polski:
- Grzegorz Cieślak - 3
miejsce w mistrzostwach Śląska w kategorii 66 kg senior i
8 miejsce w Pucharze Polski w

W

kategorii 74 kg junior do lat 18
(przysiad 142,5 kg, wyciskanie 85 kg, martwy ciąg 142,5
kg, trójbój 370 kg - 290,52 pkt
Wilksa),
- Sebastian Jonda - 4 miejsce w mistrzostwach Śląska w kategorii 66 kg senior
(przysiad 110 kg, wyciskanie
82,5 kg, martwy ciąg 135 kg,
trójbój 327,5 kg - 265,90 pkt
Wilksa),
- Dawid Ożga - 8 miejsce
w mistrzostwach Śląska w kategorii 75 kg senior (przysiad
145 kg, wyciskanie 105 kg,
martwy ciąg 175 kg, trójbój
425 kg - 315,77 pkt Wilksa),
- Norbert Kaczor - 3 miejsce w Pucharze Polski w kategorii +74 kg w juniorach
do lat 16 i 5 miejsce w mi-

strzostwach Śląska w open
juniorów do lat 16 (przysiad
137,5 kg, wyciskanie 110 kg,
martwy ciąg 150 kg, trójbój
397,5 kg - 262,74 pkt Wilksa),
- Daniel Machulik - 6
miejsce w mistrzostwach Śląska w open juniorów do lat 16
(przysiad 115 kg, wyciskanie
115 kg, martwy ciąg 140 kg,
trójbój 370 kg - 264,45 pkt
Wilksa),
- Ja kub Ostrowsk i - 4
miejsce w Pucharze Polski w
kategorii 74 kg w juniorach
do lat 16 i 8 miejsce w mistrzostwach Śląska w open
juniorów do lat 16 (przysiad
110 kg, wyciskanie 87,5 kg,
martwy ciąg 137,5 kg, trójbój
335 kg - 243,34 pkt Wilksa).
PiSk
Foto: Eugen

Foto: UKS Eugen

2WZDUWH0LVWU]RVWZDĝOąVNDSRáąF]RQH
]3XFKDUHP3ROVNLZWUyMERMXVLáRZ\P
]JURPDG]Lá\Z5XG]LHĝOąVNLHMSUDZLH
WU]\VWX]DZRGQLNyZ(IHNWE\áWDNL
ĪHU\ZDOL]DFMDSU]H]GZDGQLWUZDáD
RGVLyGPHMUDQRGRSyáQRF\

PiSk

Klasa mistrzowska
Zawodniczka UKS Eugen Knurów i reprezentantka Polski 6\OZLD 0XODUF]\N ]RVWDáD Z\UyĪQLRQD SU]H] PLQLVWUD VSRUWX
:LWROGD%DĔNĊ
2ZRZ\UyĪQLHQLHGRW\F]\XELHJáRURF]QHJRZ\VWĊSXZPLVWU]R
VWZDFKĞZLDWDZZ\FLVNDQLXV]WDQJL1DVWRODWND].QXURZDZ\
ZDOF]\áDZ'DQLLW\WXáZLFHPLVWU]\QLJOREXMXQLRUHNGRODW

7RE\á\Z\F]HUSXMąFH]DZRG\DOHSRLFK]DNRĔF]HQLX
knurowianie byli w dobrych nastrojach

r u ż y na k nurowsk iej
Akademii Piłki Nożnej z rocznika 2008, dzięki
zaangażowaniu rodziców,
miała okazję zwiedzić Stadion Miejski we Wrocławiu
ora z A f r yk a r iu m, k tóre
przyciąga turystów odwiedzających stolicę Dolnego
Śląska.
- Moi podopieczni z grupy
czerwonej przez chwilę mogli
poczuć się, jak piłkarze ekstraklasowego Śląska, bowiem
mieli możliwość wejść do ich
szatni - mówi trener knurowskiej drużyny, Adrian
Kasprzyk.
PiSk

Foto: APN

D

Foto: APN

Stadion i Afrykarium

0áRG\PSLáNDU]RP].QXURZDZZ\FLHF]FHGR:URFáDZLDWRZDU]\V]\áDPLQNOXERZDPDVNRWND
$SHNNWyU\SU]H]FKZLOĊ]QDOD]áVLĊZFHOLPLHV]F]ąFHMVLĊQD6WDGLRQLH0LHMVNLP&DáHWR]GDU]HQLH]RVWDáRRF]\ZLĞFLH
XSR]RURZDQHZV]DN$SHN]]DZRGQLNDPL$31WZRU]\áNXOWXUDOQLH]DFKRZXMąFąVLĊJUXSĊPáRG\FKVSRUWRZFyZ
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3RJRGDQLHSRNU]\ĪRZDáDSODQyZRUJDQL]DWRURP
IHVW\QX=HVSRáX6]Nyá=DZRGRZ\FKQU&HEXODU]H
DXWRUVWZD.DWDU]\Q\3DQILOXN]Ä%DNH2II$OH
FLDFKR´UR]FKRG]Lá\VLĊMDNĞZLHĪHEXáHF]NL6\FąFD
JURFKyZNDUR]JU]HZDáD]]LĊEQLĊW\FK.DĪG\]QDOD]á
FRĞGODVLHELHRGSRUDGNRVPHW\F]Q\FKUĊNRG]LHáR
SRSU]H]SUH]HQWDFMHWHFKQLNNU\PLQDOLVW\F]Q\FK
PXV]WU\SDUDGQHSRSRND]\EURQLLPRWRF\NOH

)HVW\QVSHáQLáQLHMHGQR
G]LHFLĊFHPDU]HQLH

)RWR3DZHá*UDGHN

:RMVNRZDJURFKyZND
QDUR]JU]HZNĊ
1DĪ\F]HQLH6WUDĪ*UDQLF]QD
]DNXZDáDZNDMGDQNL

3HáHQSURIHVMRQDOL]PF]\OLPXV]WUDSDUDGQDZZ\NRQDQLXNODV\PXQGXURZHM
.RVPHW\F]NLPLDá\
SHáQHUĊFHURERW\

informacja własna wydawcy

7\PUD]HPQLHWU]HEDE\áR
]DSURZDG]DüSRU]ąGNX

foto-migawka

.QXURZLDQLH ]GRPLQ RZDOL WHJRURF ]Q\
.RQNXU V 3LRVHQN L ']LHFLĊ FHM Ä.ODQJ´
 Z *LHUDá
WRZLFDF K $Ī VLHGPLRUR PáRG\F K ZRNDOLV
WyZ ] .QXURZD ]DNZDOLILNRZDáR VLĊ
GR ILQDáX
PX]\F]Q\FKSRW\F]HN)LQDOLĞFL]DSUH]
HQWXMąVLĊSRGF]DVWHJRURF]Q\F KĝOąVN
LFK*RGyZ
F]HUZFDZ*LHUDáWRZLF DFKZ\VWąSLąP
LQ-XOLD6RNyá 063 0LOHQD3URNRS
 0233 
-DNXE1RVLDGHN 063 -XOLD3LHWUHF]H
N 0233 -XVW\QD6]XOLP 0* $PHOLD
6WDĔF]\N
0* RUD](ZD*GRZVND 0233 

Jb, foto: arch prywatne
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