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Knurów

Zbawienie przyszło
przez krzyż

W piątek, tuż po zachodzie słońca, ulicami Knurowa przeszła
droga krzyżowa. Krzyż, dźwigany na ramionach mieszkańców,
zatrzymywał się pod blokami, przy sklepach i samochodach.
- Stacje były tam, gdzie codzienność - mówili wierni

N

ie ma innej drogi do Zmartwychwstania niż przez stacje
drogi krzyżowej. Jezus dźwigał
swój krzyż wśród okrzyków pogardy i
niezrozumienia. Wąskie uliczki Jerozolimy nie ucichły ani na moment: kupcy nie
zwinęli towaru, dzieci nie przestały się
bawić, nie zamknięto szkół i synagog. W
czasie Wielkiego Postu katolicy na całym
świecie powtarzają drogę męki Jezusa
Chrystusa, rozważając jej najważniejsze
momenty.
Ksiądz Mieczysław Maliński mówił,
że każde ludzkie życie jest podobne do
drogi krzyżowej.
- To nie tylko Jego życie było takie.
Każde życie jest takie. Twoje też. Również
i ty masz okresy powodzenia, kiedy żyjesz
w uznaniu i podziwie wśród szerokiego
kręgu przyjaciół. Ale przychodzą okresy
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klęski, gdy jedni przyjaciele opuszczają
cię, inni zapierają się ciebie i zostajesz
sam. Osądzają cię niesprawiedliwie.
Wkładają na ciebie szatę błazna. Dźwigasz swój krzyż popychany jak zwierzę.
Upadasz, wstajesz podnoszony krzykiem
i nawoływaniem. To nie tylko On tak szedł
pod krzyżem, ale także i ty - pisał ks. Maliński w rozważaniach wielkopostnych.
Knurowska droga krzyżowa prowadziła
od kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej do kościoła pw. świętych Cyryla i Metodego. Wiernym towarzyszyli
kapłani i wspólnoty parafialne. Sceny
z życia Jezusa Chrystusa przedstawiała
Diakonia Teatralna z parafii pw. Matki
Bożej Częstochowskiej.
- Było pięknie i wzruszająco - podkreślali wierni.
jb, foto: Robert Szkoda
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Pilchowice

Na jarmarku
przedsmak świąt

życzenia

Występy „po naszymu”, minikoncerty,
wystawy kroszonek, rzeźby i fotografii,
warsztaty zdobnicze, a nade wszystko
wspaniała, przedświąteczna atmosfera,
złożyły się na VII Pilchowicki Jarmark
Wielkanocny

O

d wczesnego przedpołudnia niemal po
zm rok do sa l i R SP
ciągnęły rzesze pilchowiczan
ora z gości – mieszk a ńców
ościennych miejscowości. Z
pewnością nie żałowali chwil,
a niektórzy i godzin, spędzonych na corocznej imprezie
dzieła Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom i
Gminnego Ośrodka Kultury.
Już na „dzień dobry”, bo
w drzwiach, witał przybyłych
nęcący zapach domowych smakołyków. Tuż po przekroczeniu
progu swój raj miały też oczy
i dusza, oszałamiane fantazją

uczestników Gminnego Konkursu Twórczości Ludowej
„Kroszonka 2015” i wystawców
– okolicznych twórców.
A potem było jeszcze lepiej.
Podziw wzbudzały przepiękne
ozdoby, do refleksji zachęcały,
a niekiedy i przymuszały, rzeźby Sławomira Paci i fotografii
Klaudii Grzelak. Gromkie brawa zebrali śpiewacy Młodzieżowego Chóru Wsi Pilchowice
oraz Marcel Mandel i Dominika Bania – zwycięzcy VII
Spichlerzowego Przeglądu Dialektów Gwary Śląskiej „Godomy po naszymu”. Z uznaniem
przysłuchiwano się wystąpieniu

pisarza Kazimierza Szymeczko.
Zachwyt wzbudzały kroszonki,
w yczarow y wane na oczach
publiczności przez Bernadetę
Suligę, wielokrotną laureatkę
ogólnopolsk ich konkursów
zdobniczych.
- Jestem pod wrażeniem
fantazji, pomysłowości, kreatywności i zaangażowania
mieszkańców naszej gminy – nie
krył uznania wójt Maciej Gogulla, honorowy patron Jarmarku.
- Rolą samorządu jest nie tylko
to doceniać, ale jak najlepiej
wspierać.
Tekst i foto:
Bogusław Wilk

Wyniki Gminnego Konkursu Twórczości Ludowej „Kroszonka 2015”
Dorośli: 1. Bernadeta Suliga, 2. Lucyna Pyszny, 3. Dorota Brachaczek;
Młodzież: 1. Kinga Kopczyńska, 2. Ewa Konieczny, 3. Julianna Bziukiewicz;
Dzieci: 1. Agata Szydło, 2. Oliwia i Emilia Wladarz, 3. Filip Oleksza;
Prace zbiorowe: 1. Publiczne Przedszkole w Stanicy, 2. Publiczne Przedszkole w Pilchowicach, 3.
Publiczne Przedszkole w Wilczy oraz Publiczne Przedszkole w Nieborowicach;
Wyróżnienia: Michał i Emilia Robok, Izabela Jonda, Klub Dziecięcy nr 1 w Wilczy.
życzenia
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Kuźnia Nieborowska

O włos od czołówki z ciężarówką

Foto: Mariusz Kowalczyk

Kierujący ciężarówką w porę zjechał na pobocze

Gdyby nie przytomna reakcja kierowcy DAF-a, manewr wyprzedzania skończyłby się tragicznie.
W akcji ratunkowej uczestniczyły 3 zastępy, w tym ochotnicy z
Pilchowic.

nekrologi

Pani Barbarze Zwierzyńskiej
zastępcy prezydenta Knurowa
szczere wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów
oraz współpracownicy
z Urzędu Miasta Knurów

Pani Prezydent
Barbarze Zwierzyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składa
Prezes Zarządu
PWiK sp. z o.o. w Knurowie
Bogusław Tyszkowski
wraz z pracownikami

Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

ś.p.

Foto: Paweł Gradek

P

oniedziałek, tuż przed godziną 8.00. Na DK 78 w Kuźni
Nieborowskiej jadąca od strony Rybnika fiatem seicento kobieta
zaczyna wyprzedzać na trzeciego.
Kiedy zauważa, że z naprzeciwka
mknie ciężarowy DAF, jest za późno,
by wrócić na swój pas. Kierowca tira
reaguje błyskawicznie i zjeżdża na
pobocze. Mimo to seicento odbija się
od ciężarówki i zderza z jadącym za
nim fordem focusem.
Pierwsi na miejscu pojawili się
strażacy z Jednostki RatowniczoGaśniczej w K nurow ie. Pomogli
kierującej i jej pasażerowi wydostać
się z rozbitego seicenta.
- Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Kobieta doznała kilku
urazów, mężczyźnie nic poważnego
się nie stało, ale niezbyt dobrze się
czuł - informuje mł. bryg. Wojciech
Gąsior, dowódca JRG Knurów.
Ratownicy są zgodni, że poruszający się seicento mieli dużo szczęścia.

Ratownicy z JRG Knurów pomogli poszkodowanym
opuścić rozbity samochód

Foto: Paweł Gradek

Strach pomyśleć, jak dla kierującej fiatem seicento
zakończyłoby się wyprzedzanie na trzeciego, gdyby
jadąca z naprzeciwka ciężarówka w porę nie zjechała
na pobocze

Zdzisława PŁACHTA

za okazaną pamięć,
wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowania składa

Przez kilka godzin strażacy starali
się przywrócić ruch na DK 78 - zablokowany w obu kierunkach.
- Sprawa trafi przed oblicze sądu
- nie ma wątpliwości oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, kom. Marek Słomski. - Z
naszych wstępnych ustaleń wynika,
że wina leży po stronie kierującej
seicento.
/g/, foto: Paweł Gradek

Maska seicento złożyła się jakby była z papieru

reklama

Porady eksperta:

Budujemy taras

1. Jak wybrać właściwe
miejsce na taras, czym
się kierować?

Warto już na wstępie zastanowić się jak ma nam służyć to
miejsce. Jeśli tylko rano, to taras
powinien znaleźć się od strony
wschodniej. Jeśli zaś wieczorem, wykorzystując słońce aż do
ostatniego promienia, skierujmy
go na południowy zachód lub
zachód. Gdy chcemy tu podejmować gości, usytuowanie tarasu możliwie blisko kuchni jest
bardzo dobrym rozwiązaniem.

2. Na taras możemy
również wykorzystać
miejsce na dachu czy
garażu?

Taras nad pomieszczeniem
wymaga starannie wykonanej
hydr oizolac ji. Zdec ydowanie
rzadziej zdarzają się takie przypadki, to mocno wymagające
projekty.

3. Od czego
zaczynamy prace?

Zacząć trzeba od wytyczenia kształtu przyszłego tarasu.
Następnie usuwa się wierzchnią
warstwę ziemi, a powstały wykop wypełnia podbudową, która

musi być dobrze zagęszczona. Nawierzchnię tarasu może stanowić
betonowa kostka lub płyty chodnikowe. Ładnie wyglądają też płyty
kamienne. Elementy nawierzchni
trzeba ułożyć ściśle.

4. A co z drewnem
i płytkami
ceramicznymi?
Czy takie rozwiązanie
również ma sens?

Taras betonowy daje najszersze możliwości wykończenia powierzchni. Należy jednak zwrócić
uwagę, że wymaga dużych nakładów pracy, ale także większych
środków finansowych. Z kolei taras drewniany jest o wiele łatwiejszy do wykonania. Takie tarasy są
również ładne wizualne, ale mają
swoje wady. Jeżeli ma być trwały,
wytrzymały oraz o atrakcyjnej
barwie, to najlepiej wybrać deski z
drewna egzotycznego, które później minimum raz w roku musimy
konserwować.

5. Kolejnym etapem
może być zadaszenie.
Jakie mamy
możliwości?

Warto zadaszyć chociaż część.
Możemy zastosować duży parasol

Danuta Birówka, kierownik
działu ogród i działu budowlanego
w Bricomarché Knurów
lub markizę, co z kolei umożliwi
regulowanie ilości słońca. Jeśli
stawiamy na trwałe rozwiązania,
najlepsze są konstrukcje drewniane, ze względu na lekkość i
łatwość montażu.

6. Jak dbać o taras,
aby służył nam jak
najdłużej?

W przypadku drewna należy
używać specjalnego oleju. Jeśli to
taras betonowy lub z płytek, musimy co jakiś czas dokładnie usunąć
brud, uzupełnić ewentualne ubytki. Dla tarasów z kostki, usuwamy
fragmenty trawy, które pojawią się
w szczelinach oraz uzupełniamy
wolną przestrzeń piaskiem.

Partner:

Żona Wiesława z Rodziną
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śladem naszych publikacji

Aż do
śmierci?

Tydzień temu informowaliśmy o małżeńskiej
tragedii w Knurowie.
57-letni knurowianin został zatrzymany przez
policję po tym, jak jego
58-letnia żona zmarła po
przetransportowaniu jej
do szpitala
nieoficjalnych informacji wynika, że kobieta była dosłownie
skrajnie zaniedbana, a jej stan zdrowia bardzo zły. Dramat obłożnie
chorej odkryła jej rodzina spoza
Knurowa. Syn i siostra natychmiast
powiadomili pogotowie i policję,
ale - niestety - wycieńczonej kobiety
nie udało się utrzymać przy życiu.
Mimo że tajemnicą poliszynela
było, że 57-latek nie wylewał za kołnierz, to o trudnej sytuacji jego żony
żadna z instytucji nie wiedziała.
Milczeli sąsiedzi.
Prokurator zbada, w jak im
stopniu mąż, jego nieudolność przyczyniły się do pogorszenia zdrowia
58-latki, czy jego bierność była
premedytacją. Kluczowa w sprawie
będzie opinia biegłych. Aby skazać
knurowianina, należy wcześniej
wykluczyć jego niepoczytalność.
57-latkowi grozi do 10 lat więzienia. Przed sądem będzie odpowiadać z wolnej stopy.

Przyszli
małżeństwu z pomocą

- Dziękuję, że przez artykuł w Przeglądzie pomogliście
tym ludziom - mówi sąsiad starszego małżeństwa
z ul. Szpitalnej, Zygmunt Walder. - Od tamtego czasu
wiele się zmieniło. Na lepsze...

Siostry PCK pomogą gospodarzom
w zaprowadzeniem porządku

O

państwu Ingebordze i Walterze
pisaliśmy przed 2 tygodniami.
Kobieta na wpół sparaliżowana przykuta była do łóżka, leżała we własnych

odchodach. Zdana była jedynie na
łaskę równie schorowanego męża i
sąsiada, Zygmunta, któremu coraz
bardziej ciążyła rola opiekuna.

Dramat rodziny ze Szpitalnej polegał na tym, że przyzwoita emerytura
pana Waltera jest zbyt duża, aby małżeństwo mogło korzystać z bezpłatnej
pomocy PCK i MOPS, a zarazem zbyt
mała, by sfinansować pobyt dla dwojga
w domu opieki społecznej lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
Jeszcze w trakcie pisania artykułu
zainteresowaliśmy historią pana Waltera i pani Ingi instytucje powołane
do niesienia pomocy. Po dwóch tygodniach postanowiliśmy sprawdzić, czy
w ślad za deklaracjami poszły konkretne działania.
- Siostra PCK przychodzi 3 razy
dziennie po godzinie. Wcześniej były tu
wicedyrektorka z panią Anią Pogorzelczyk i starały się przekonać sąsiada, by
przyjął pomoc. Ciężko się z nim gada,
ale w końcu uległ - opowiada Zygmunt
Walder i twierdzi, że zmiany wyszły
pani Indze na zdrowie.
Jest czysta, pogodna, z pomocą
drugiej osoby korzysta z toalety.
Sąsiad twierdzi, że artykuł w

/pg/, MiNa
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/g/

Foto: Paweł Gradek

Z

Przeglądzie poruszył sumienie rodziny
pana Waltera, która raz odwiedziła
schorowanych staruszków. On zaś w
końcu ma czas na pracę i dla swoich
bliskich. Czuje się odciążony.
- Dużo pomogliście przez ten artykuł. Dziękuję wam - dodaje.
O kondycję pani Ingi zapytaliśmy
jej lekarza. Potwierdził, że teraz jest
już dużo lepiej niż podczas pierwszej
wizyty przed dwoma tygodniami.
Stan zdrowia pacjentki się poprawił,
do tego pani Inga odzyskała apetyt,
co w jej przypadku jest bardzo ważne.
Zostaliśmy zapewnieni, że kobieta jest
pod opieką medyczną, a lekarz ma z nią
regularny kontakt.
Dobre wieści na temat pomocy
małżeństwu ze Szpitalnej ma też knurowski MOPS. Zastanawialiśmy się,
czy codzienne, trzygodzinne wizyty
siostry PCK będą kontynuowane. Problemem była cena owych usług, która
budziła pewien opór u pana Waltera.
Według informacji z MOPS, wizyty siostry PCK będą kontynuowane w
takim samym wymiarze.
- Udało nam się z państwem porozumieć, wynegocjować wszystko tak, że
powinno być dobrze – mówi Danuta Gawrońska, zastępca dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. – Z części opłat ustąpiliśmy, a resztę
pan Walter zdecydował się dopłacać.
Siostry PCK podczas swoich wizyt
mają stopniowo przywracać porządek
w mieszkaniu starszego małżeństwa,
na tyle, na ile gospodarze pozwolą.
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Knurów

Zielone odpady
będą odbierane
w kwietniu

Krystyna Dziedzic, wiceprezes
knurowskiego PCK i Magdalena
Kupka, kierownik biura
przekazały Natalce rower
rehabilitacyjny

To nie prima aprilis. Urząd Miasta podjął
decyzję o przyspieszonym odbiorze
odpadów zielonych już w kwietniu

Pier wotnie za k ładano,
że tego ty pu odpady będą
odbierane w maju. Przyroda
pokrzyżowała te plany. Wiosenna aura zmotywowała wielu knurowian do porządków
w swoich ogródkach. Zebrało
się sporo organicznych szczątków. Niestety, nie dało się ich
pozbyć od razu.
Oczywiście taka sytuacja
nie wzbudziła entuzjazmu
zainteresowanych knurowian.
Urzędnicy też zdali sobie spra-

Knurów

Rower za tekstylia

Pogrążył się

Knurowski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża
nawiązał współpracę z firmą Eco Textil. Efekty
współdziałania już widać - Natalia z Zespołu Szkół
Specjalnych niedługo wyruszy na pierwszą wiosenną
przejażdżkę swoim rehabilitacyjnym rowerkiem

Z

amysł jest prosty. Na
terenie knurowskiego
odd zia łu Polsk iego
Czerwonego Krzyża znajdują się oznaczone logo PCK
kontenery do zbiórki odzieży, obuwia i tekstyliów.
- Firma, która postawiła
te kontenery, w zamian za odbierane tekstylia daruje nam
rowery rehabilitacyjne, które
możemy przekazać osobom
potrzebującym, m.in. domom
opieki i szkołom specjalnym.
Chcemy także dotrzeć do klas
integracyjnych - tłumaczy
Krystyna Dziedzic, wicepre-

zes knurowskiego PCK.
PCK otrzymało już trzy
rowery umożliwiające swobodne poruszanie się osobom
niepełnoprawnym: jeden traf ił do osoby dorosłej, dwa
pozostałe do knurowskiego
Zespołu Szkół Specjalnych i
Natalii.
Natalka chodzi do 3 klasy
w ZSS. Dziewczynka bardzo
ucieszyła się z prezentu.
- Mieszkamy blisko drogi rowerowej do Bojkowa, więc będzie
gdzie wypróbować nowy sprzęt śmiała się mama Natalki.
Za rower bardzo dzięko-

wę z tego, że system nie nadąża
za rzeczywistością. Nie czekali
jednak, aż spadające kartki z
kalendarza pokażą maj, lecz
zadziałali, by uczynić zadość
oczekiwaniom mieszkańców.
Są efekty.
Ja k na s poi n for mowa ł
Urząd Miasta, w okresie od 1
kwietnia do 30 czerwca 2015
roku z nieruchomości zamieszkałych będą odbierane odpady
zielone (pochodzące z pielęgnacji ogrodu). Odbywać się

wała także Alina Jaworska,
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie.
Krystyna Dziedzic podkreśla, że liczy się każdy zebrany kilogram tekstyliów,
dlatego zarząd PCK czyni
starania, aby w Knurowie pojawiło się więcej kontenerów z
logo PCK.
- Im więcej będzie kontenerów z naszym logo w mieście,
tym więcej otrzymany rowerków rehabilitacyjnych - zaznacza wiceprezes PCK.

W ręce knurowskich policjantów wpadł 45-letni kierowca dostawczaka na raciborskich
rejestracjach. Stało się to w czasie kontroli na ul. Zwycięstwa
w Krywałdzie. Mężczyzna,
chcąc uniknąć sprawdzenia

przewożonego ładunku, wręczył
mundurowym 1700 zł łapówki.
Jak się okazało, pod plandeką na skrzyni ładunkowej policjanci znaleźli pocięte szyny
kolejowe, zrabowane z terenu
jednej z kopalń.

to będzie w terminach określonych dla odbioru odpadów
biodegradowalnych (brązowe
work i) w obowiązujących
harmonogramach.
Harmonogramy odbioru
odpadów na drugie półrocze
roku zostaną ogłoszone po
podpisaniu nowej umowy z
wykonawcą na świadczenie
usług w zakresie odbioru i
zagospodarowania odpadów
komunalnych.
/bw/

Czyny nie uszły kierowcy
na sucho. Czeka na proces
karny i wyrok. Prokurator
objął go dozorem policyjnym.
W więzieniu może spędzić
nawet 10 lat.
/g/

życzenia

jb

Więcej informacji o akcji na stronie www.pck.pl/tekstylia

W Gamie o turystyce

Koło PTTK „Trion” zaprasza na spotkanie do klubu Gama. Goście porozmawiają o turystyce
osób niepełnosprawnych. Start - 8 kwietnia o godz. 15.30.

jb

reklama
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Knurów

Najstarsza cukiernia
na najstarszej ulicy

Kiedy nieopierzony 19-latek z Mazowsza pierwszy
raz wszedł do cukierni „U Klimka” na świecie wrzało.
Zimna wojna trwała w najlepsze: nad Europą
wznosił się cień Muru Berlińskiego, światowe
mocarstwa zbroiły się po zęby, w kosmos
wystrzeliwano pierwsze sondy. To nie był łatwy
czas do życia...

50

lat temu Knurów mało
przypominał ten dzisiejszy. Minęło niewiele ponad
10 lat odkąd mógł dumnie nazywać
się miastem. Właśnie tę niewielką
miejscowość, z dwiema kopalniami w
tle, wybrał Ireneusz Ogiński na swoje
miejsce na ziemi. Tutaj znalazł dom
i pracę.
- Tata przyszedł do Knurowa
w 1969 roku – opow iada Micha ł
Ogiński, najmłodszy syn obecnego
właściciela cukierni. – Cukiernia już
wtedy działała.
Budynek, w którym mieści się
cukiernia, stoi przy ul. Koziełka już
prawie 100 lat. Wcześniej, na przełomie lat 20. i 30., funkcjonował tutaj
sklep z artykułami papierniczymi.
- Podobno obok, tam gdzie teraz
jest warsztat cukierniczy, rodzina
żydowska prowadziła sklep z materiami. Zniknęli po wojnie. Nie wiem,
co się z nimi stało. Nigdy nie wrócili
- mówi knurowianin.
Cukiernię prowadziło rodzeństwo Klimków: Euzebiusz, Ana i
Wa lburga, zwa na przez blisk ich
Walentyną. Podział obowiązków był
jasny: Euzebiusz piekł ciasta, Ana je
sprzedawała, a najmłodsza Walentyna zajmowała się księgowością. Byli
do siebie zupełnie niepodobni.
- Pan Klimek lubił żartować, nigdy nie było z nim nudno – wspomina
Michał Ogiński. – Babcia Ana, bo
tak na nią mówiliśmy, miała mocny
charakter. Ciocia Walentyna zaś była
najspokojniejsza. Zawsze opanowana. Pięknie pisała.
Śląskie gospodynie rzadko kupowały gotowe ciasta. Piekły same
lub za nosi ł y surowe w y piek i do
piekarza, aby skorzystać z pieca. Dla

Klimków robiły wyjątek.
- Pan Klimek specjalizował się
w cieście w rodzaju szachownicy
(czarno-biała kratka z biszkoptu).
Kupowało się sz cz ególnie po to,
żeby oczarować gości, bo nie każda
gospodyni potrafiła tak perfekcyjnie
je wykonywać - wspomina Ewa Granieczny.
Cukiernię odwiedzali wszyscy.
Rzadko kto potrafił się oprzeć luk rowany m pączkom, mieszany m
drożdżówkom, kołoczom i strudli z
wiśniami.
- W okresie budowania naszego
rodzinnego domu mój dziadek odwiedzał plac budowy z paczuszką
ciastek z kremem od Klimka - śmieje
się knurowianka.
Klimkowie odchodzili powoli i
nie po kolei. Najpierw umarł Euzebiusz, potem Walentyna, na końcu
Ana. Spoczęli obok siebie, na cmentarzu w Panewnikach. Tak chcieli. Po
śmierci wrócili w rodzinne strony.
- Tata przyrzekł panu Klimkowi,
że będzie prowadził cukiernię tak,
jakby nic się nie zmieniło - mówi
Michał Ogiński.
Obietnicy dotrzymał.

Smak cynamonek

Ireneusz Ogiński zaczyna pracę o
godz. 2 w nocy – przygotowuje ciasto
na pączki i kołocze. Koło godz. 6
przychodzi żona, czasami wpadają
synowie.
- Dorastaliśmy wśród ciast, dlatego wszyscy się mniej więcej na tym
znamy - śmieje się najmłodszy syn
cukiernika.
Prowadzenie cukierni to ciężka
praca. Nie tylko nocne wstawanie
daje w kość. Pan Ogiński wszystko
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robi ręcznie, nie korzysta ze skomplikowanych maszynerii. W cukierni
niewiele się zmienia. Cukiernik od
50 lat wciąż korzysta z tej samej praski do dzielenia pączków, nawet lada
nie potrzebuje wymiany. Niezamierzony klimat retro.
- Nawet drzwi, które byliśmy
zmuszeni wymienić 5 lat temu, były
zabytkowe - mówi Michał Ogiński.
Drzwi zresztą zaskoczyły Ogińskich.
- Były zrobione z kawałków krzesła i nóg od stołów. Ludzie widocznie
budowali ze wszystkiego, co się dało.
Tworzyli coś z niczego. Nowoczesne
rzeczy psują się szybko, a te drzwi
zrobione z resztek przetrwały 40 lat
- opowiada pan Michał.
Ostat n io w ok nach cu k ier n i
pojawił się znak technologicznych
zmian - rolety antywłamaniowe.
- Zdarzało się, nie wiedzieć czemu, że dwa lata z rzędu po Bożym
Ciele mieliśmy wybitą szybę. Ja rozumiem po Sylwestrze, ale po Bożym
Ciele? Dziwne.. - zasta naw ia się
knurowianin.
Cukiernia u Klimka stawia na
t radycję, rów nież jeśli chod zi o
reklamę. Próżno szukać strony internetowej czy banerów na mieście.
- Ludzie są naszą reklamą. Przychodzą, bo wiedzą, że u nas jest dobre
i świeże ciasto. Bez konserwantów.
Ciasto naturalne już na drugi dzień
jest nieco twardsze, a te sztuczne
mogą leżeć tydzień i nic im nie jest mówi pan Michał.
Najnowszy, bo liczący niewiele
ponad 7 lat, wynalazek pana Ogińsk iego - c y na mon k i, sz t u r mem
zdobył knurowskie podniebienia.
Zawędrował także na stół do kra-

Michał Ogiński wychował się wśród pączków i kołoczy. Często
pomaga tacie w cukierni

kowskiej kurii.
- Dostaliśmy podziękowania od
kardynała Dziwisza i zapewnienie,
że cynamonki smakowały - śmieje się
knurowianin.
Pan Ogiński zbliża się do wieku
emerytalnego. Jeszcze nie wiadomo,
co stanie się z cukiernią. Czy przejmą
ją synowie?
- Tata nie może w nieskończoność
prowadzić cukierni. Kiedyś trzeba
odpocząć - mówi pan Michał.

Katalizator pamięci

Smaki i zapachy otwierają drzwi
do przeszłości, do czasów dzieciństwa.
Nostalgia wymaga obecności, materialnych punktów zaczepienia. Ci,
którzy kiedyś mieszkali w Knurowie
wpadają do Klimka, aby przypomnieć
sobie czasy, kiedy ledwo sięgali do
sklepowej lady.
- Pamiętam, jak chodziłam z babcią na pączki do Klimka. W środku
pachniało drożdżami i świeżym cia-

stem. Mama nie pozwalała mi jeść
słodyczy, więc była to nasza z babcią
tajemnica. Czasami idę do cukierni na
Koziełka, choć inne mam bliżej, biorę
kilka pączków i czuję się znowu jak
mała dziewczynka. Tylko babci już nie
ma – opowiada pani Jolanta.
Niezapisane historie żyją krótko.
Z czasem w ogóle przestają istnieć.
Odchodzą ludzie, którzy znali i wiedzieli. Trudno się przebić do tego, co
zapamiętane, w okaleczonej cielesności odszukać ślady dawnych czasów,
przywrócić małe prywatne historie.
Julia Hartwig pisała, że obecność wypełnia się nieobecnością, a chłód taje
od dawnego ciepła. U Klimka nadal
trwa cząstka przeszłości - znalazła
schronienie w smaku i zapachu. Wciąż
pachnie tak samo jak przed 50 laty. Nie
zmieniła się receptura ciast i deserów.
I tylko klienci jakby starsi, i skroń cukiernika bardziej oszroniona.
Justyna Bajko
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Na dobry początek...

Czym żyli mieszkańcy Knurowa i okolicznych wsi kilkadziesiąt lat temu? Tego wszystkiego dowiecie się z rubryki pt. „Wiadomości
potoczne”. Przywołamy w niej historie mrożące
niegdyś krew w żyłach, tragiczne zdarzenia, głośne procesy sądowe i mało znane fakty z historii

wsi Knurów, o których informowała ówczesna
prasa. Niektórym historiom, jeśli to tylko będzie
możliwe, dopiszemy ciąg dalszy.
Zapraszamy w podróż w czasie do 1935 roku...
Wybór i opracowanie: Paweł Gradek

Znalezienie zwłok
w zagajniku lasów szczygłowickich

Na począt ku lipca przygodni
prz echod n ie: Józ ef Sk atera , Ja n
Ogon i Elżbieta Stronczków na z
Knurowa znaleźli w zagajniku lasów
szcz ygłow ick ich, pod chr ustem,
zwłoki 40-letniej kobiety. Były w

Echa zamordowania
staruszki pod Berlinem

Dzi ś t r u dno or z ec, cz y mord e rca Gwi don Cz e mpi el r z ecz y wi ści e pochod ził z K nuro wa .
Pe w n e je s t jedy ni e t o, ż e po u jaw ni e niu zbrodni b y ł - ja k s t e ro wi ec Gr af Z e p pelin
- w wi ęk szości śl ą ski ch wi osek i mi a s t
3 lata zajęło śledczym wykrycie
zabójcy 70-letniej Julii Faltinowej z
Basdorf, koło Berlina. Jako pierwszy
sensacyjną informacją podzielił się
dziennik „Polonia”, przypisując mord
robotnikowi z Knurowa, Gwidonowi
Czempielowi.
Przypomnijmy. 22 października
1931 roku policja k r y mina lna w
Berlinie odebrała zgłoszenie o zabójstwie starszej pani. Na miejscu,
oprócz ciała ofiary, znalazła kilka bibułek tytoniowych pochodzenia polskiego. Ponieważ Czempiel, krewny
męża Faltinowej, posiadał przy sobie
podobne bibułki, podejrzenie padło
na niego. Niemal od razu został zatrzymany, a wraz z nim mąż zabitej
70-latki. Po 10 dniach obu podejrzanych zwolniono z powodu braku
dowodów winy.

Przełom

Czempiel wrócił do rodziców,
do Knurowa (inne dzienniki podały Kończyce, Opole lub Katowice),
a późn iej z ost a ł z acią g n ięt y do
wojska.
Kiedy policja straciła nadzieję na
rozwikłanie zagadki śmierci staruszki,
pomógł zbieg okoliczności.
Dziennik „Siedem Groszy” twierdził, że w 1934 roku Gwidon zwierzył
się matce, że to właśnie on zamordował Faltinową. Ponadto w czasie
domowych sprzeczek często odgrażał

się rodzicom, „że ich tak zabije, jak tę
starą babę”.
Z obawy przed spełnieniem groźby, Czempielowie donieśli o wszystkim Policji.
Inną wersję podała „Polska Zachodnia”: - Czempiel, żyjąc w niezgodzie ze swym szwagrem, odgrażał mu
się, że zgładzi go ze świata jak Foltynową (sic!). Pewnej nocy we śnie przyznał
się do zbrodni.
Robotnik trafił do aresztu. Podczas przesłuchania przyznał się do
winy, opisując w najdrobniejszych
szczegółach przebieg zbrodni.
K ie d y Gw idon pr z e by w a ł u
sw ych k rew nych pod Berl i nem,
w y kony wa ł robot y ma la rsk ie u
70-letniej Julii Faltinowej („Gazeta
Gdańska” utrzymy wała, że prace
odbywały się u Ludwiki Schredin przyp. red.). Wtedy dowiedział się, że
staruszka jest majętna. W jego umyśle zrodził się potworny plan zabicia
Niemki i zdobycia jej pieniędzy. Pod
pozorem obejrzenia prac malarskich,
wszedł do domu kobiety i powalił
ją na ziemię. Faltinowa wyzionęła
ducha, kiedy robotnik rozpłatał jej
głowę siekierą. Zbrodniarz zabrał
z mieszkania jedynie 1 markę i 50
fenigów.
Aresztowany Czempiel potwierdził swoją wersję przed sędzią śledczym w Chorzowie, zaś prokurator
„wygotował akt oskarżenia”, stawiając

zarzut morderstwa rabunkowego.
Kilka dni później zbrodniarz
odwołał zeznania, twierdząc, że zostały wymuszone biciem i głodzeniem.
Opowiadał też, że w czasie śledztwa
otrzymał od policji około 180 papierosów, które wypalił, i prawdopodobnie
przyznał się do winy, będąc pod wpływem silnego zdenerwowania.
Zapytany przez sąd, skąd tak dobrze
zna szczegóły przebiegu zbrodni, robotnik oświadczył, że wie o wszystkim z
opowiadań ludzi i opisów w prasie.
A propos prasy - dzienniki zaczęły
prześcigać się w powielaniu niepotwierdzonych informacji. Rybnicka
„Katoliches Volkszeitung”, żerując na
antyniemieckich nastrojach, przypisała robotnikowi Czempielowi członkostwo w Deutsche Partei.

Wpadł na przemycie

Sędzia śledczy zarządził umieszczenie oskarżonego na obserwacji w
zakładzie dla umysłowo chorych w
Rybniku. Widocznie z głową Gwidona wszystko było w porządku, skoro
kolejny artykuł „Siedmiu Groszy” był
relacją z sali rozpraw.
Rodzice oskarżonego odmówili
składania zeznań. Prokurator skorzystał z okazji i wytknął im niekonsekwencję: Czempielowie najpierw
donieśli na syna i zeznawali przeciwko
niemu, by ostatecznie uchylić się od
zeznawania.

Więcej do powiedzenia mieli
trzej współosadzeni. Wyznali pod
przysięgą, że oskarżony mówił im
tylko o przebiegu morderstwa, ale
nie przyznał się do niego ani razu.
Poniewa ż był podejrz a ny, py ta ł
współwięźniów, na ile lat zostałby
skazany, gdyby udowodniono mu
zabójstwo Faltinowej.
Prokurator i obrońca Czempiela
wnieśli o dopuszczenie dalszych
dowodów. Sprawa została odroczona. W tym miejscu urywa się wątek
zbrodniarza, dlatego nie wiemy, czy
i jaka kara go spotkała. Można tylko
domniemywać, że proces poszlakowy nie doprowadził do skazania.
Rok później Gwidon Czempiel dał
o sobie znać przestępstwem znacznie
mniejszego kalibru. Dziennik „Polonia” wzbił się na wyżyny, relacjonując
okoliczności zatrzymania rzekomego
knurowianina:
- Bohater głośnego procesu został
przytrzymany przez patrol Straży
Granicznej w Pawłowie na przemycie.
Czempiel począł przed strażnikami
uciekać, chcąc ratować niesiony towar. Pościg obfitował w dramatyczne
momenty, Czempiel bowiem biegł na
przełaj przez płoty i zabudowania, a
strażnicy poczęli go ostrzeliwać. Wobec
odcięcia drogi ku granicy, ujęto go na
ul. Głównej w Pawłowie, przy przeskakiwaniu parkanu. Miał on przy sobie 5
kg wstążek jedwabnych.

stanie zupełnego rozkładu.
- Rozpoznanie zwłok o tyle już
nie jest możliwe, że twarz denatki
przestawia już tylko rozkładającą
się silnie masę - opisywał dziennik „Siedem Groszy” i wyciągnął
w niosek, że zwłok i najpew niej
ukryte były w zagajniku od kilku
miesięcy.
Prawdopodobnie chodziło o
umysłowo upośledzoną żebraczkę,
która zimą wałęsała się po okolicznych wioskach i niejednokrotnie
nocowała w korytarzach budynków
i na hałdach w Knurowie.
Z artykułu wynika, że nieszczęśliwa kobieta najprawdopodobniej
padła ofiarą „tajemniczego zbrodniarza”. Da lsze dochodzenia w
sprawie miały wykazać, czy przypuszczenia te są słuszne.

Głupie figle

Onegdaj w chwili, gdy w Knurowie pod mostem kolejowym przejeżdżał pociąg osobowy z Szczygłowic,
bawiący się na moście chłopcy
obrzucili pociąg grudkami ziemi
i piaskiem, przyczem rozbili m.in.
szybę w parowozie i zasypali maszyniście piaskiem oczy. Dochodzenia
doprowadziły do ujęcia sprawców
w osobach dwóch kilkunastoletnich
uczniów szkolnych z Knurowa. E. K.
oraz E. L. przyznali się do winy. Na
chłopców sporządzono doniesienie
do sądu.

Proces
przyczyną
samobójstwa

Na strychu domu w Wilczy Górnej, w powiecie rybnickim, powiesił
się 26 lipca o godz. 4.30 37-letni rolnik - Józef Wiciok. Denat osierocił
żonę i 2 małoletnich dzieci. Jak zdołano ustalić, powodem samobójstwa
były procesy sądowe, w które Wiciok
zawikłał się w ostatnim czasie.

Szaleniec czy wyrafinowany zbrodniarz?
Pod koniec lutego w Kamieniu
pod Rzędówką, w powiecie rybnickim, ktoś dotkliwie pobił Józefa
Bednarka, mistrza kominiarskiego
z Knurowa. Rany były tak ciężkie,
że mężczyzna zmarł w drodze do
knurowskiego szpitala.
Policja szybko ustaliła sprawcę
pobicia. Wilhelm Odój ze Szczygłowic został aresztowany i osadzony w więzieniu w Rybniku. Nie
spodziewał się, że jego narzeczona,
robotnica Katarzyna Przybyłówna,
jeszcze bardziej go pogrąży.
- W śledztwie zeznała, że narzeczony jej mniej więcej przed
trzema miesiącami zmaltretował
również bardzo ciężko niejakiego
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Kuczerę z Wilczy, który również
po kilku dniach zmarł wskutek
odniesionych ran - relacjonował
dziennikarz „Siedmiu Groszy”.
Rodzina Jana Kuczery nic nie
wiedziała o śmiertelnym pobiciu.
Pochowała bliskiego, myśląc, że
zmarł w sposób naturalny.
Sensacyjne zeznania skłoniły
władze do zarządzenia ekshumacji, a później wykonania autopsji
Kuczery, która potwierdziła zeznania narzeczonej Odoja.
W czasie dodatkowego śledztwa
osadzony zdradzał objawy choroby
umysłowej, dlatego przekazano go
celem zbadania do zakładu psychiatrycznego w Rybniku.

Minął miesiąc...
W Sądzie Okręgowym w Rybniku Wilhelm Odój czynił wrażenie
człowieka upośledzonego na umyśle, co częściowo potwierdzało jego
zachowanie. Na większość pytań
sądu oskarżony nie odpowiadał.
Ożywił się na chwilę, gdy zapytano
go o wiek.
- Ja wiedziałem, że jestem głupi,
ale że wy jesteście głupcy, tego nie
wiedziałem, lecz teraz już wiem oznajmił.
Z aktu oskarżenia wynikało, że
5 grudnia Odój napadł na bezrobotnego Jana Kuczerę w sieni jednego
z domów. Uderzył ofiarę ciężką dębową laską w głowę. Z nieznanych

pobudek szczygłowiczanin zaatakował również kominiarza Bednarka.
Uderzył go w głowę 5-funtowym
kawałem żelaza, druzgocąc mu
czaszkę.
- Nieludzki, podwójny morderca
ukrywał się przez kilka dni, lecz
został przez organa policyjne schwytany. Był on już raz posądzony o
dokonanie podpalenia pewnej zagrody - donosił dziennikarz „Siedmiu
Groszy”.
Kara go wtedy ominęła z powodu braku wystarczających dowodów.
Zawezwana na rozprawę jako
świadek Katarzyna Przybyłówna
zeznała, że oskarżony „na ogół był

bardzo spokojny”. Na swe utrzymanie „zarabiał”... żebraniną.
Świadek przypuszczała, że Odój
nie jest taki głupi, tylko udaje
wariata, by uniknąć kary. Aby
potwierdzić lub wykluczyć szaleństwo, sąd przychylił się do wniosku
obrony i skierował zbrodniarza
na dwutygodniową obserwację
psychiatryczną. Zaś rozprawę odroczono do czasu ot rz y ma nia
orzeczeń lekarskich.
Mimo usilnych poszukiwań
nie udało nam się znaleźć choćby
wzmianki o wyroku sądu w sprawie Wilhelma Odoja. Dlatego nie
wiemy, czy uznano go za szaleńca
czy wyrafinowanego zbrodniarza .
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Gierałtowice. Mieszkańcy uczcili pamięć ks. Władysława Roboty

W hołdzie kapłanowi,
patriocie i męczennikowi

Foto: Archiwum Stefana Dudy

Był księdzem, proboszczem, a zarazem wielkim patriotą
i społecznikiem. Te podziwu godne przymioty przyczyniły
się też do tego, że stał się męczennikiem. Ksiądz Władysław
Robota trwale zapisał się w pamięci mieszkańców
Gierałtowic i Knurowa

Uroczystość stała się okazją do uhonorowania laureatów
konkursu o ks. Robocie

K

Stąd udział w projekcie Instytutu Pamięci Narodowej ,,Kamienie Pamięci
– z modlitwą Ojczyźnie”. Celem projektu, którym opiekował się historyk
Stefan Duda, jest utrwalenie pamięci
o duchownych, którzy poświęcili się
idei niepodległej Ojczyzny.
23 marca w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
zgromadzili się goście oraz młodzież
szkolna. Przybyli księża i siostry zakonne zarówno z sąsiednich parafii,
jak i pracujący dawniej i dziś w miejscowej wspólnocie. Nie zabrakło
reprezentantów Związku Górnośląskiego w Katowicach, Stowarzyszenia
Misericordia z Zabrza i przedstawicieli lokalnych organizacji. Obecni
byli samorządowcy z wójtem gminy
Gierałtowice Joachimem Bargielem,
przewodniczącym Rady Gminy Józefem Buchczykiem, pracownikami
urzędu, dyrektorami i nauczycielami
placówek oświatowych.
Uroczystość rozpoczął pokaz

siąd z W ładysław Robot a
przez 37 lat (1902-1939) był
proboszczem parafii w Gierałtowicach. Do 1916 roku w jej skład
wchodziły nie tylko Gierałtowice, ale
też Chudów, Knurów i Krywałd (w
1916 roku usamodzielniła się parafia
w Knurowie).
W historii Knurowa ks. Robota
zapisał się jako budowniczy Domu
Związkowca, w którym skupiało się
życie kulturalne. Dziś na jego miejscu
stoi blok mieszkalny u zbiegu ulic
Wilsona i Ogana.
Wielce zasłużony dla lokalnej
społeczności kapłan został bestialsko
zamordowany przez hitlerowców
w pierwszych dniach II wojny światowej w Nieborowicach. W 1946 r.
jego ciało ekshumowano i uroczyście
pochowano w Gierałtowicach.
Młodzież z Gimnazjum nr 1 w
Gierałtowicach, z inspiracji Koła
Związku Górnośląskiego, postanowiła przypomnieć postać ks. Roboty.

filmu dokumentalnego o księdzu
Robocie. Warto nadmienić, że jego
realizacja odbyła się przy udziale ks.
Marka Sówki - proboszcza parafii
w Gierałtowicach oraz Józefa Rożka
z Koła Związku Górnośląskiego w
Gierałtowicach. Wykład pt. „Ks.
Władysław Robota – rycerz Boga i
Ojczyzny” wygłosiła Urszula Kaczmarczyk. Spotkanie okazało się też
doskonałym pretekstem do wręczenia nagród laureatom konkursu o
księdzu Władysławie Robocie.
Uczestnicy uroczystości mieli
możliwość zwiedzenia wystawy poświęconej postaci kapłana, powstałej
pod kierunkiem Stefana Dudy.
- Na ekspozycji znalazły się zarówno zdjęcia już wcześniej publikowane za sprawą Kazimierza Stachury,
zasłużonego badacza przeszłości Gierałtowic, ale też fotografie dotąd nie
pokazywane publiczne – mówi Stefan
Duda, na co dzień nauczyciel historii
w Zespole Szkół w Gierałtowicach.
- Przygotowując wystawę badano
zasoby Instytutu Pamięci Narodowej
i Archiwum Archidiecezjalnego w
Katowicach. Zdjęcia przekazali także
mieszkańcy miejscowości, w których
Władysław Robota pełnił posługę
kapłańską.
Na zakończenie uroczystości delegacja uczniów i goście złożyli kwiaty na miejscu spoczynku księdza.
- Po Władysławie Robocie pozostała wdzięczna pamięć parafian
– dodaje nasz rozmówca. - Swoim
niezwykłym życiem i męczeńską
śmiercią zapisał się na kartach
historii śląskiego duchowieństwa.
Dobrze się stało, iż młode pokolenie chce krzewić pamięć o takich
postaciach.

Knurów. Szykuje się fajny koncert

BaRock w Maszkietach

Nie masz planów na wieczór w przyszły
piątek? Wpadnij do kawiarni Maszkiety.
Nie pożałujesz...

Z

adba o to zespół BaRock. To grupa muzyków, wywodzących się
zarówno z kręgów muzyki klasycznej,
jak i popularnej. Złączyła ich wspólna
pasja oraz wszechstronność i otwartość na różne gatunki muzyczne.
Ideą BaRocku jest pokazanie walorów muzyki barokowej słuchaczom
niekoniecznie związanym z muzyką
dawną. Do kwartetu smyczkowego i
wokalu klasycznego dołączyła sekcja
rytmiczna oraz gitara basowa. Klasyczne arie potraktowane zostały daw-

ką swobody wykonawczej, przez co
zespół osiągnął nową jakość brzmienia. Z czasem prócz arii starowłoskich
do repertuaru wprowadzono utwory
późniejszych epok, a nawet standardy
jazzowe. BaRock bawi się muzyką i
podkreśla jej różnorodność. Celem
zespołu jest w ykony wanie ży wej
muzyki, a nie konkretnego gatunku
muzycznego.
To naprawdę ciekawa muzyczna
mieszanka. Musisz posłuchać – w
piątek, 10 kwietnia, godz. 19.

Informacja

Oprac. bw

reklama

Oświata

Orientacja na szkolnictwo zawodowe
23 marca w Katowicach odbyła
się konferencja pt. „Edukacja zawodowa kluczem do przyszłości Regionu”. Została zorganizowana przez
KSSE we współpracy ze Śląskim Kuratorium Oświaty. Jej osnową były
wyzwania stojące przed gospodarką
naszego regionu oraz prezentacja
systemowych rozwiązań, służących
zaspokojeniu potrzeb lokalnych
pracodawców w zakresie zasobów
ludzkich. Ideałem jest, by do firm
trafiali odpowiednio przygotowani
pracownicy, a zarazem, by osoby mające kwalifikacje nie miały problemów ze znalezieniem zatrudnienia.
W konferencji wzięli udział m.in.
minister edukacji narodowej Joanna
Kluzik-Rostkowska, wiceminister

Foto: Arch. Starostwa

Ożywienie rynku pracy i rozwój innowacji to cel samorządów
i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chcą go osiągnąć tworząc
Centrum Kompetencji i Kariery. Inicjatywę popiera Powiat Gliwicki

gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik,
marszałek województwa śląskiego
Wojciech Saługa i śląski kurator
oświaty Stanisław Faber. Powiat Gliwicki reprezentowała wicestarosta
Ewa Jurczyga.
W trakcie konferencji został
podpisany list intencyjny w sprawie
utworzenia Centrum Kompetencji i
Kariery. Jednym z sygnatariuszy, a
jedynym samorządem powiatowym,
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był Powiat Gliwicki.
Zadaniem centrum byłoby doskonalenie systemu przygotowania
poszukiwanych pracowników. Powiat Gliwicki został zaproszony do
udziału w inicjatywie ze względu
na dużą wagę, jaką przywiązuje do
szkolnictwa zawodowego w szkołach
ponadgimnazjalnych.
/sisp, bw/
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Najlepsi na gali
Knurów. Prezydent nagrodził artystów, twórców i sportowców

Droga ku najwyższym celom biegnie przez trud
i poświęcenie. Na Gali Kultury i Sportu prezydent Knurowa
Adam Rams nagrodził tych, którzy mieli odwagę i siłę, aby
kroczyć tą niełatwą drogą. - Jesteście naszą dumną
- zapewnił nagrodzonych prezydent

G

ala Kultury i Sportu to
święto najlepszych z
najlepszych, elity sportowej i kulturalnej Knurowa.
- Przez cały rok ciężko pracowaliśmy, aby dzisiaj tutaj się
znaleźć - podkreślali nagrodzeni.
Prowadzący galę Piotr Skorupa nie krył satysfakcji, że
z roku na rok przybywa osób
zasługujących na wyróżnienie.

10

Sala w Kinie Scenie Kulturze
pękała w szwach od utalentowanych artystów i znakomitych
sportowców. Na co dzień ich
nie widać: wylewają hektolitry
potu na salach gimnastycznych
i boiskach, cierpliwie ćwiczą
gamy i grę na instrumentach.
Tylko najbliżsi i trenerzy wiedzą, że zwycięstwa nie przyszły
łatwo. Nie są przypadkowym
zrządzeniem losu, a efektem

systematycznej i mozolnej pracy.
- Wasze sukcesy to miód na
nasze serca - mówił prezydent
Rams. - Bardzo wam dziękujemy. Jesteście dumą Knurowa.
Prezydent podziękowa ł
także trenerom, nauczycielom,
działaczom sportowym i rodzinom uhonorowanych. Bez ich
wsparcia wiele sukcesów byłoby
niemożliwych.

zdecydował o wręczeniu specjalnych wyróżnień sportowym
rodzinom. Otrzymali je rodziny Nowaków i Nowosielskich.
- W rodzinie wszystko się
zaczyna - podkreślał Adam
Rams. - Jesteśmy wam szczególnie wdzięczni za propagowanie
sportu i aktywnie włączanie się
w organizację życia sportowego.

U honorowa ni a r t yści i
sportowcy nie boją się sięgać
po swoje marzenia. Walczą ze
słabościami i zniechęceniem,
cierpliwie, krok po kroku osiągają zamierzone cele. Wiedzą,
że nic nie przychodzi łatwo, a
poświęcenie to cena, którą płaci
się za marzenia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Ga la rozpoczęła się od
mocnego uderzenia. Na scenie,
tym razem w wersji akustycznej, pojawił zespół Dust. W
przerwach między wręczaniem
nagród próbkę swojego talentu
dali artyści i sportowcy uhonorowani w trakcie gali: Sylwia
Lipka, Bartłomiej Kaszuba, zespoły Bez Nazwy i Marzenie II
oraz zawodnicy z Fight Clubu.
Po raz pierwszy prezydent
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Nagrody prezydenta
w dziedzinie kultury
otrzymali:
Dust
Krzysztof Gołuch
Anna Maksym
Sylwia Lipka
Bartłomiej Kaszuba
Chór Slavica Musa
Bez Nazwy
Joanna Kusy-Szpotańska
Agnieszka Bielanik-Witomska
Marzenie II
Nagrody prezydenta
w dziedzinie sportu
otrzymali:
Zbigniew Gulajski
Maciej Jaśkiewicz
Agnieszka Dubiel
Eugeniusz Mehlich
Dorota Tomaszewska
Paulina Mularczyk
Aleksandra Bańbor
Martyna Nowak
Magdalena Wolny
Tomasz Sosna
Martyna Surówka
Agata Marek
Weronika Morciszek
Magdalena Ociepa
Aleksandra Suchanek
Wiktoria Furtak
Małgorzata Wasilewska
Karolina Kaletka
Agnieszka Śniecińska
Sebastian Dąbrowski
Anna Cora
Sylwia Mularczyk
Bartosz Hajduk
Gabriela Wiśniewska
Emilia Flis
Damian Durkacz
Adrian Romasz
Dawid Lutyński
Dawid Wroński
Adrian Materna
Karolina Szczot
Nikola Zaborowska
Artur Rużycki
Krystian Majdziński
Tomasz Tomaszewski
Małgorzata Turek
Wojciech Czarkowski
Igor Szkodny
Adam Witkowski
Mateusz Kręplewski
Olivia Kaczor
Jakub Dziekanowski
Grzegorz Jur
Paweł Jur
Kacper Romanów
Robert Czechman
Mateusz Podgórczyk
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Daniel Sierotowicz
Sebastian Szkatuła
Dominik Kornacki
Piotr Kalisz
Piotr Bieliński
Bogdan Danielak
Wyróżnienia prezydenta
w dziedzinie sportu
otrzymali:
Concordia Knurów
rocznik 2000
Marcin Zaboroś
Katarzyna Kubik
Marcin Maziarz
Bartosz Lubczyk
Bartosz Sacha
Jakub Stanik
Olivia Linek
Grzegorz Mirecki
Grzegorz Nowak
Bartosz Kata
Dawid Bieniek
Sebastian Ryba
Jakub Mleczko
Wojciech Satoła
Dawid Gołyś
Monika Bajorska
Maja Dziublińska
Emilia Brachaczek
Ernest Śmiałek
Ireneusz Przywara
Jan Kowalczyk
Kamil Danowski
Marek Lewczuk
Szymon Pawlik
Krzysztof Malich
Paweł Kobyliński
Grzegorz Skopek
Bogdan Wyrzychowski
Karolina Kaleta
Karolina Szołtysek
Alicja Matuszek
Anna Idzikowska
Alicja Idzikowska
Jerzy Więzik
Wyróżnienia specjalne
otrzymali:
Rodzina Nowosielskich (Danuta, Tomasz, Jakub, Sabina,
Wojciech, Robert, Małgorzata,
Michał, Agata, Grzegorz, Teresa, Łukasz, Paulina)
Rodzina Nowaków (Czesław,
Mateusz, Arkadiusz, Izabela,
Karolina, Jakub, Kaja) Rafał
Krzyśka
Marcin Polywka
Waldemar Jachimowski
KS Concordia Knurów – trener
Henryk Skrzypczyk – rocznik
2000
Piotr Skorupa
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Gierałtowice. Urząd wydaje słuchowisko o dawnych dziejach

Chcecie przenieść się w czasie?

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

M

onika Ograniściok – finalistka konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku” w
1993 r., twórczyni „Izby łod Starki” w
Chudowie, rodzinnej miejscowości.
Potrafi pięknie opowiadać o tym, jak
to jej starka i starzik żyli i pracowali,
jak jej dzieciństwo było pogodne dzięki temu, że rosła wśród dobrych ludzi.
Pamięć o nich przywołują przedmioty
codziennego użytku, sprzęty, meble,
które ocaliła i pokazuje w izbie regionalnej.
Już wcześniej pani Monika opowiadała o tym, jak wyglądało życie
w jej gminie. Słuchowisko o tytule:
„Tutaj zatrzymał się czas…” zostało
zauważone i docenione. Otrzymało
wyróżnienie w konkursie na najciekawsze wydarzenie folklorystyczne
roku „Oskary Ludowe 2010”.
Dziś Monika Organiściok opowiada o zwyczajach i obchodach Świąt
Wielkanocy. Sama wykonuje najstarsze pieśni, jakie towarzyszyły tym

2.04.2015 r.
CZWARTEK
Kopciuszek
- godz. 16.00,18.00
To właśnie seks
- godz. 20.00
3-5.04.2015 r.
PIĄTEK - NIEDZIELA
KINO NIECZYNNE.
WESOŁYCH ŚWIĄT
6.04.2015 r.
PONIEDZIAŁEK
Fru!
- godz. 15.30
Kopciuszek
- godz. 17.15

Foto: Archiwum

Jeżeli tak to posłuchajcie, co trzeba było robić w Święta
Wielkanocne, by w kolejnym roku mieć zdrowie i powodzenie?
Posłuchajcie tej opowieści o zwyczajach i obchodach związanych
ze Świętami Wielkanocnymi w gminie Gierałtowice

Olaf Duraj z Knurowa

ur. 25.03.2015 r., 2480 g, 48 cm

Pawel Siwek z Rybnika

ur. 25.03.2015 r., 3560 g, 52 cm

Młodzi z ciekawością wsłuchują się we wspaniałe opowieści
Moniki Organiściok

świętom. Przygrywa kołatką, którą
najprawdopodobniej wykonał jej tata i
która ma prawie 100 lat. Pani Monika
zachowała ją, podobnie jak gliniane
formy do pieczenia wielkanocnych
bab. Naczynia mają ponad 100 lat, bowiem najprawdopodobniej mama pani
Moniki wniosła je do swojego małżeństwa, a odziedziczyła po swojej mamie.
Kołatki, jak i formy, na co dzień są
eksponatami w muzeum regionalnym
„Izba łod Starki” w Chudowie. Na
Święta Wielkanocne jednak Monika
Organiściok w y pożycza gliniane
formy do pieczenia, bowiem twierdzi,
że tylko w tych formach jest w stanie
upiec babkę, która smakuje jak ta z
dzieciństwa.
- Nasi mieszkańcy mają wspaniałe

korzenie. W wielu domach kultywują
najstarsze zwyczaje. Ta tożsamość na
pewno nas wyróżnia. Jednak Święta
Wielkanocne w domach młodszych
pokoleń nie przypominają już tych
sprzed kilkudziesięciu lat. Dlatego
zdecydowaliśmy się uwiecznić wspomnienia Moniki Organiściok, która jest
prawdziwą gawędziarką i opowiada
bardzo zajmująco - mówi Agnieszka
Nowak, pomysłodawczyni stworzenia
cyklu słuchowisk na temat tradycji i
życia na terenie gminy Gierałtowice.
Lada dzień płyta CD ujrzy światło
dzienne. Pięć z nich znajdzie się wśród
nagród świątecznej krzyżówki. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie
(na stronie 19).
an, bw

Zaproszenie

Wielkanocna procesja konna
W świąteczny poniedziałek o godz.
12.30 spod żernickiego kościoła pw.
św. Michała Archanioła wyruszy procesja konna, będąca wspomnieniem
zwyczaju z XVII wieku, kiedy gospodarze objeżdżali włości i kontrolowali

Filip Sordyl z Gliwic

Oskar Frost z Knurowa

ur. 28.03.2015 r., 3360 g, 55 cm

ur. 29.03.2015 r., 4590 g, 56 cm

Oskar Kuligowski z Leszczyn

Angelika Kaczmarczyk z Czerwionki

ur. 29.03.2015 r., 2670 g, 48 cm

ur. 30.03.2015 r., 3160 g, 51 cm

Informacja

stan zasiewów. Przemarsz zakończy
piknik rodzinny za Domem Kultury
w Żernicy. W programie m.in. występy
artystyczne, tresura koni, pokazy szermierki oraz gry i konkursy rodzinne.
/g/

Ziarno prawdy
- godz. 19.30
7.04.2015 r.
WTOREK
Fru!
- godz. 10.00
Kopciuszek
- godz. 12.00
Dzikie historie
- godz. 17.45
Ziarno prawdy
- godz. 20.00
8.04.2015 r.
ŚRODA

reklama

Ziarno prawdy
- godz. 19.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian w repertuaru
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Paniówki

Bezcenna
pierwsza pomoc

Knurów. Przyjdź na koncert

LemON
cię zaskoczy

Do nagłych zdarzeń najczęściej
dochodzi ...w domu - tym bardziej więc
warto wiedzieć jak ratować

Z

atem około 600 osób tygodniowo w Polsce umiera tylko dlatego, że nie potrafimy udzielić im
pierwszej pomocy.
Mając to na uwadze, trenerzy i
opiekunowie Stowarzyszenia Sportowo -R e k re a c y jne go A k a d em i a
Piłki Nożnej w Paniówkach wzięli
udział w szkoleniu – w ramach Zarządzania Kryzysowego i Obrony
Cy w i lnej - ud ziela nia pier wszej

Foto: Archiwum SSR APN Paniówki

Tygodniowo w Polsce dochodzi do około 1000 nagłych
zatrzymań krążenia. Przeżywa zaledwie 100
poszkodowanych. Można by uratować nawet 750,
gdyby świadkowie zdarzenia udzielili pomocy

pomocy przedmedycznej.
Z aję c ia o dby ł y się w s ob otę
w Z e spole Sz kol no -Pr z ed sz kolnym w Paniówkach. Trwały kilka
go d z i n . Ic h uc z e s t n ic y z doby l i
u miejęt ność ud ziela nia pomoc y
przedmedycznej w najczęstszych
zdarzeniach w życiu codziennym i
zajęciach sportowych. Posiedli też
umiejętność prowadzenia reanimacji, postępowania w przypadku

informacja własna wydawcy

zakrztuszenia, urazach i nagłych
stanach chorobowych.
Uczestnicy sobotnich zajęć dołączyli do prawie 200 mieszkańców
gminy Gierałtowice, którzy zostali
przeszkoleni w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
Szkolenie zostało zorganizowane
przez Urząd Gminy Gierałtowice –
Zespół Zarządzania Kryzysowego
przy współudziale dyrekcji Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach.
- Serdeczne podziękowania za
pomoc w przygotowaniu kierujemy do
pani Izabeli Brosz – podkreślali organizatorzy. – Liczymy też na współpracę pozostałych prawie czterdziestu
organizacji pozarządowych z terenu
gminy. Wspieranie w taki sposób
działalności organizacji przekłada
się na zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców.
Oprac. b

Ważna każda sekunda
Od pierwszej pomocy, udzielonej
natychmiast przez świadków zdarzenia (np. wypadku drogowego,
zatrzymania krążenia, zadławienia
bądź oparzenia) zależy przeżycie
poszkodowanych oraz rokowania w
leczeniu. To właśnie pierwsze chwile
bezpośrednio po zdarzeniu decydują
o późniejszym stanie poszkodowanego, gdyż już po 4 minutach,
z powodu braku tlenu, następują
nieodwracalne zmiany w mózgu.

Zmieszać gitarowy rock i folkową nostalgię,
przyprawić jazzową lekkością i podkreślić
inteligentnym wokalem – taką muzyczną
potrawę serwuje zespół LemON. Spróbuj...

O

kazja nadarzy się
w sobotę, 2 maja,
w Domu Ku lt u r y w
Sz cz yg łow ic ach . To
tutaj w ystąpi zespół,
który okazał się objawieniem na polsk im
rynku muzycznym. W
ciągu dwóch lat dorobił
się pięciu przebojów,
zdobył platynową płytę,
liczne nagrody, a przede
wszystkim zgromadził
rzeszę wiernych fanów.
Komerc y jny su k c e s
osiągnął grając nietuzinkową i wymagającą
muzykę, a to warte jest
szczególnego uznania.
LemON tworzy 6 muzyków o różnych korzeniach et nicznych
pochodzących z różnych krańców Polski:
z Przemkowa, Legnicy,
Świebodzina, Kłobucka, Chełma i
Sokołowa Małopolskiego.
Liderem zespołu jest wychowany w łemkowskiej rodzinie charyzmatyczny wokalista Igor Herbut.
Śpiewał za młodu nie tylko w koncertujących za granicą zespołach
ludowych, ale także jako tenor w
chórach, a ponadto studiował jazz
na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Za charakterystyczne, słowiańskie i
melancholijne brzmienie skrzypiec
odpowiada Andrzej Olejnik, z pochodzenia Ukrainiec wyrastający
na łemkowskich balladach i bojkowskich kołomyjkach. Wyjątkowe
brzmienie na instrumentach klawi-

szowych tworzy pianista pochodzący z Podkarpacia - Piotr Walicki, a
za nieustający, niosący groove odpowiada basista Piotr Kołacz.
W marcu 2014 do składu dołączyli dwaj instrumentaliści: gitarzysta - Piotrek „Rubens” Rubik (co
ze względu na zbieżność nazwisk,
powoduje wiele zabawnych sytuacji)
oraz perkusista Tomasz „Harry”
Waldowski. Piotr wniósł do zespołu
wyjątkową drapieżność i brzmienie
gitar, a Tomasz - jazzową lekkość i
swobodę.
Koncert rozpocznie się o godz.
19. Bilety w cenie 55 i 50 zł.
/ck, bw/

Foto: Iwona Kobryń

foto-migawki

W czwartek w gierałtowickie
j rest auracji Szmaragdowa spot
kali się członkowie miejscow
Rencistów i Inwalidów, by świę
ego Koła Emerytów,
tować – z lekkim poślizgiem
– Dzień Kobiet. Wsz ystkie pani
ne kwiatkami i paczuszką kwie
e zost ały obdarowacistych życzeń, wyśpiewanych
i wyrecytowanych przez dzie
podstawówki. O dobr e samopoc
ci z gierałtowickiej
zucie uczestnic zek zadbał zesp
ół Duet Centrum i konferansjer
Kamil Nachlik.

/bw/
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Sprzedam M - 4, 62 m 2 , I piętro, WP II.
Tel. 506 646 960

SZUKAM PRACY

12-13/15

AZBEST - dofinansowanie do demontażu
i utylizacji Tel. 792 013 569, 509 055 051

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2,
WP II. Tel. 32 235 22 52

Emer ytka szuka pracy jako opiekunka.
Tel. 793 953 727

12-15/15

3-odw.

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

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 63 m2.
Tel. 510 567 231

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

13-17/15

2-odw.

S p r z e d a m m i e s z k a n i e d w u p o ko j o w e
w K nurow i e, o s II Wojska Po lsk i e g o.
Tel. 604 571 896

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

13-17/15

1/14-odw.

DEKARSTWO 10 lat gwarancji, rynny, kominy.
Tel. 792 013 569, 509 055 051

13-17/15

11-14/15

Sprzedam nowy dom, tanio. Tel. 508 192 750

13-17/15

2-odw.

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

MOTORYZACJA
D o c i e p l a ni e b u dy nków, e l ewac j e.
Tel. 665 639 146

13-21/15

Docieplenia budynków, remonty i malowanie
elewacji. Tel. 607 969 200

2-25/15

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100

11-17/15

OCIEPNIA, remont budynków, okna, drzwi.
Tel. 792 013 569, 509 055 051

13-17/15

Odnawianie napisów, liter na nagrobkach.
Tel. 501 228 972

11-13/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
13-21/15

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625
13-21/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

13-17/15

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

13-17/15

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

6-25/15

Sprzedam Toyota Yaris 2007 r., pojemność
1.3, przebieg 46000, kolor czarny. Tel. 662
688 010
11-o/15

DAM PRACĘ
Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
z at r udni: br ukar z y, murar z y, stolar z y
i ogrodników. Mile widziani emeryci. Telefony
kontaktowe: 696 413 216 lub 660 795 216
10-14/15

Przychodnia SANVITA zatrudni sprzątaczkę
z orzeczeniem. Tel 32 336 26 14
11-13/15

Spółka w Nieborowicach zatrudni pracownika
biurowego do działu handlowego z bardzo
dobrą znajomością języka angielskiego.
Tel. 32 33 55 100
13-14/15

ODDAM ZA DARMO
Oddam za darmo budę w dobrym stanie
dla dużego psa. Tel. (32) 236 55 25

11-17/15

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

13-o/15

ZDROWIE I URODA

1-17/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów,
J ęc zmienna 4, w w w.pb - group.c om.pl,
Tel. 882 066 201
11-17/15

Tynki maszynowe. Docieplanie budynków.
Tel. 508 245 239

9-13/15 (Y)

FINANSE

Komunikacja w czasie Wielkanocy

Autobusy mają święta

Na czas od 2 do 7 kwietnia KZK GOP
modyfikuje organizację komunikacji miejskiej.
Autobusy i tramwaje będą jeździć rzadziej
W okresie wiosennej przerwy świątecznej w szkołach, 2 kwietnia (Wielki
Czwartek), 3 kwietnia (Wielki Piątek) i
7 kwietnia (wtorek po Świętach Wielkanocnych), komunikacja miejska będzie
funkcjonowała jak w dni robocze: szkolne
i w ferie lub w ferie i w wakacje lub w ferie.
WIELKA SOBOTA
4 kwietnia 2015 roku (Wielka Sobota) obowiązywać będą rozkłady jazdy
ważne w soboty, z uwzględnieniem
następujących wyjątków:
• zawieszone zostają linie tramwajowe numer: 0, 23, 33, 36 i 39;
• linie autobusowe numer: S-6, S-10,
250 i 750 zakończą funkcjonowanie
zgodnie z przekazywanymi rozkładami jazdy, to jest po zakończeniu pracy
poszczególnych centrów handlowych.
NIEDZIELA WIELKANOCNA
W Wielkanocną Niedzielę 5 kwietnia br. obowiązywać będą rozkłady
jazdy ważne w niedziele i święta, z
uwzględnieniem wyjątków, zgodnie z
założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii.
• Linie tramwajowe:
– zawiesza się funkcjonowanie linii
numer: 0, 4, 23, 33, 36, 38 i 39;
– według specjalnych rozkładów
jazdy ważnych w Niedzielę Wielkanocną
będą kursowały linie numer: 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 44, 45 i 47.
• Linie autobusowe:
– zawiesza się funkcjonowanie linii
numer: 2, 26, 42, 46, 61, 71, 88, 90, 91, 98,
100, 104, 106, 116, 139, 140, 154, 188, 200,
219, 220, 230, 250, 662, 669, 673, 676, 690,
721, 722, 750, 807, 959, 998, S-6 i S-10;

– według specjalnych rozkładów
jazdy ważnych w Niedzielę Wielkanocną lub w dni wolne w centrach handlowych będą kursowały linie numer: 8,
12, 32, 39, 41, 47, 52, 58, 59, 109, 115,
126, 146, 155, 156, 165, 186, 193, 194,
201, 255, 259, 292, 296, 600, 616, 617,
637, 692, 699, 710, 850, 910 i 937;
– według rozkładów jazdy ważnych
w niedziele i święta, ale ze zmniejszeniem pojemności taboru na wszystkich
wozach będą kursowały linie numer: 6,
34, 35, 55, 260, 677, 723, 808 i 840.
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
W Poniedziałek Wielkanocny 6
kwietnia br. obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, z
uwzględnieniem poniższych wyjątków
(zgodnie z założeniami rozkładów jazdy
poszczególnych linii).
• Linie tramwajowe:
– zawiesza się funkcjonowanie linii
numer: 0, 4, 23, 33, 36, 38 i 39;
– według specjalnych rozkładów
jazdy, ważnych w Poniedziałek Wielkanocny będą kursowały linie numer: 5, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 35,
44, 45 i 47.
• Linie autobusowe:
– zawiesza się funkcjonowanie linii
numer: S-6, S-10, 250 i 750;
– według specjalnych rozkładów
jazdy, ważnych w Poniedziałek Wielkanocny lub w dni wolne w centrach
hand low ych będą kursowa ł y linie
numer: 39, 41, 47, 52, 59, 109, 146, 155,
194, 230, 255, 710 i 850.
/kzk gop, bw/

PRZETARG
EDUKACJA
Angielski – korepetycje. Tel. 792 237 177

10-17/15

Korepetycje – j. angielski. Tel. 663 379 982

11-14/15

Prawo jazdy – świąteczna promocja - 1100 zł
do 11 kwietnia. Tel. 605 363 135
13/15

NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości wykaz nr 4/GP/15 nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej wymiennikowni ciepła obejmującej
działkę nr 3343/4 położoną w Knurowie przy ul. Witosa przewidzianej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Do wynajęcia mieszkanie M- 4, ul. Armii
Krajowej. Tel. 509 122 010

11-13/15

Do wynajęcia mieszkanie, umeblowane,
u l . S o b i e s k i e g o . Te l . 5 0 2 3 9 1 3 6 5 ,
513 013 763
13-14/15

Knurów. Sprzedam nowe, bezczynszowe
mieszkanie, 3 pokoje,76 m2. Tel. 602 638 719

13/2015

Spr zedam duż y dom, ul. Wolności.
Tel. 601 462 766

13-16/15

Sprzedam garaż, ul. Mieszka I.
Tel. 602 598 992
12-14/15
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Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionych
lokali użytkowych:
1) lokal położony w Knurowie przy ul. Władysława Łokietka 1B
usytuowany na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 151,20 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 9.04.2015 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 10.00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m 2
powierzchni użytkowej lokalu wynosi 25,00 zł netto, kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 8.04.2015 r.
do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 9.300,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
7.04.2015r. od godziny 10.00 do 11.00.
2) lokal położony w Knurowie przy ul. Jana Sobieskiego 4 usytuowany na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 62,70 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 9.04.2015 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/ o godz. 11.00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m 2
powierzchni użytkowej lokalu wynosi 20,00 zł netto, kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 8.04.2015 r.
do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 4.700,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
7.04.2015r. od godziny 14.00 do 15.00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargów
bądź ich unieważnienia bez podania przyczyny.
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Foto: UKS Eugen

Foto: UKS Eugen

Najcenniejsze podium w odniesieniu do UKS Eugen można było
zobaczyć w czasie dekoracji juniorek do lat 18 w kategorii do 72 kg.
Złoto dla Nikoli Zaborowskiej i srebro dla Jadwigi Gieniusz

Cała Polska padła
przed nimi na kolana
Jeden tytuł mistrzowski
już im nie wystarcza. Dwa to
też za mało. Z trzech byłyby
zadowolone, ale nie ma to, jak
wrócić z krajowego czempionatu z czterema koronami.
Takiego sukcesu w historii
knurowskiego klubu UKS Eugen jeszcze nie odnotowano.
Podopieczne Eugeniusza Mehlicha były dla swych rywalek
bezlitosne.
- Najcenniejsze jest drużynowe mistrzostwo Pol ski
seniorek, ale równie ważne są

tytuły najlepszej drużyny w
trzech kategoriach juniorek,
do 18, 20 i 23 lat - mówi trener
Eugeniusz Mehlich.
Reprezentant k i K nurowa zdobyły w Chorzowie 17
medali w klasyfikacji indywidualnej. „Złotą” dziewczyną
można nazwać Nikolę Zaborowską, która trzy razy sięgnęła po najcenniejsze krążki. Poprawiając swój rekord
życiow y na 70 kg, w ygrała
wszystkie kategorie juniorek
(do lat 18, 20 i 23).

- Trzeba podkreślić, że cała
drużyna dziewcząt była fantastycznie dysponowana, a sukces
był również wynikiem wysokiej
formy oraz doświadczenia, jakie
posiadają moje podopieczne - to
jeszcze raz Mehlich. W tym
miejscu warto dodać, że aż
pięć zawodniczek znajduje się
obecnie w kadrze narodowej.
W Chorzowie nie zawiodły
te najbardziej doświadczone,
ale i debiutantki, które - tak,
jak Agnieszka Skowrońska czy
Katarzyna Dzieżok - też wy-

Kategoria
wagowa

Zawodniczka

Wynik

Juniorki
do lat 18

Juniorki
do lat 20

Juniorki
do lat 23

Seniorki

43 kg
47 kg
52 kg
52 kg
63 kg
63 kg
72 kg
72 kg
72 kg
84 kg

Paulina Mularczyk
Sylwia Mularczyk
Emilia Flis
Agnieszka Skowrońska
Natalia Dreja
Dorota Tomaszewska
Nikola Zaborowska
Jadwiga Gieniusz
Katarzyna Dzieżok
Agnieszka Pałka

45 kg
50 kg (rż)
65 kg (rż)
37,5 kg (rż)
45 kg
57,5 kg
70 kg (rż)
60 kg (rż)
62,5 kg (rż)
47,5 kg (rż)

złoto
złoto
brąz
srebro
złoto
srebro
srebro

srebro
srebro
IV miejsce
złoto
-

złoto
srebro
srebro
srebro
złoto
-

V miejsce
IV miejsce
srebro
VI miejsce
brąz
-
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Katarzyna Durczyńska
reprezentowała przez jakiś
czas Sekcję Pływacką TKKF
Szczygłowice, ale obecnie
podnosi swe sportowe kwalifikacje broniąc barw Klubu
Sportowego Górnik Radlin. I
robi to na medal. Dosłownie,
bowiem w czasie ostatnich
Mistrzostw Polski 16-latków
odniosła swój największy
sukces, zdobywając brązowy
medal na 100 metrów stylem
zmiennym.
Nastolatka znakomicie
radzi sobie w pły waniu, i

walczyły miejsca na „pudle”.
Za tydzień wrócimy na
naszych łamach do rywalizacji
w Chorzowie, by przedstawić
efekt startów męskiej części
UKS Eugen Knurów.
PiSk

KLASYFIKACJA
MEDALOWA
Juniorki do lat 18 (7 drużyn):
1. UKS Eugen Knurów - 54 pkt
2. Team Wrocław - 17 pkt
3. Kobra Kościan - 12 pkt
Juniorki do lat 20 (9 drużyn):
1. UKS Eugen Knurów - 37 pkt
2. Relax Kamienna Góra - 30 pkt
3. LUKS Zieloni Łańcut - 12 pkt
Juniorki do lat 23 (7 drużyn):
1. UKS Eugen Knurów - 51 pkt
2. Relax Kamienna Góra - 30 pkt
3. LUKS Zieloni Łańcut - 24 pkt
Seniorki (12 drużyn):
1. UKS Eugen Knurów - 35 pkt
2. LUKS Zieloni Łańcut - 24 pkt
3. Pover Chorzów - 23 pkt

co jest godne podkreślenia,
potrafi pogodzić treningi i
starty w zawodach z nauką.
Najlepszym na to dowodem
jest m.in. zakwalifikowanie
się do finału wojewódzkiego
w olimpiadzie przedmiotowej
z biologii.
Katarzyna uczy się i trenuje w Radlinie, a w czasie
wspomnianych Mistrzostw
Polski, które odbyły się w
Oświęcimiu, na każdym dystansie poprawiała swoje rekordy życiowe.
PiSk

Kobiety
na medal
Trzecie miejsce zajęła
żeńska drużyna ratownicza
OM WOPR Knurów w Zimowych Mistrzostw Śląska
w ratownictwie wodny m
w Świętochłowicach. Tytuł
mistrzowski wśród kobiet
zdobyła reprezentacja Katowic, a na drugim miejscu sklasyfikowano Rudę
Śląską.
Indywidualnie najwyżej
została sklasyfikowana Magdalena Wolny - 4 miejsce. W
pierwszej dziesiątce - na 9
miejscu - rywalizację zakończyła Maja Dziublińska. Jej
brat - Kacper był najlepszy w
zespole męskim, plasując się
na pozycji 14.
Dalsze lokaty zajęli: Jakub
Michałów - 20, Kinga Malcherczyk - 27, Robert Władasz

Dekoracja juniorek w kategorii do 52 kg.
Na najwyższym stopniu podium Emilia Flis,
a na najniższym Agnieszka Skowrońska

Brąz w seniorkach wywalczyła
Katarzyna Dzieżok

Katarzyna
Durczyńska
na podium
mistrzostw Polski

- 27, Jagoda Orlik - 33.
Mężcz y źni w k lasy f ikacji drużynowej zajęli 9
miejsce, a po połączeniu
wyników kobiet i mężczyzn,
OM WOPR Knurów uplasował się na 6 miejscu. Męską
klasyfikację drużynową wygrały Katowice przed WOPR
Zg iersko-Ł ęcz yck ie ora z
Rybnikiem. Ogólną klasyfikację drużynową również
w yg ra ł y K atow ice prz ed
Rudą Śląska i WOPR Zgiersko-Łęczyckie.
Dodajmy, że w poszczególnych konkurencjach Magdalena Wolny zajęła drugie
lokaty na 50 metrów z holowaniem manekina oraz 100
metrów sztafety kombinowanej.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 24 MARCA:
1. Dariusz Skowron
2. Jerzy Makselon
3. Edward Nowak
4. Konrad Sobieraj
5. Jerzy Pluta
6. Stefan Wroblowski
7. Jan Szczeszak
8. Janusz Myszka
9. Alfred Wagner
10. Zbigniew Ciszewski

- 2.483 pkt
- 2.414 pkt
- 2.180 pkt
- 2.006 pkt
- 1.919 pkt
- 1.847 pkt
- 1.815 pkt
- 1.761 pkt
- 1.742 pkt
- 1.740 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Dariusz Skowron
- 13.709 pkt
2. Edward Nowak
- 13.428 pkt
3. Michał Foit
- 13.020 pkt
4. Jerzy Makselon
- 12.991 pkt
5. Konrad Sobieraj
- 12.980 pkt
6. Janusz Myszka
- 12.773 pkt
7. Piotr Palica
- 12.730 pkt
8. Joachim Makselon
- 12.614 pkt
9. Leonard Spyra
- 12.560 pkt
10. Piotr Pakura
- 12.730 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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P

r z e d t y go d n iem i nfor mow a l i ś my, ż e z
rozg r y wek w ycofa ła
się Polica Koniecpol, która
nie przystąpiła do meczu z
rezerwami Rakowa Częstochowa. Minęło k ilka dni i
do Śląskiego Związku Piłki
Nożnej dotarła prośba klubu
z Koniecpola o przywrócenie
do rozg r y wek . Prośba została spełniona i Pilica dość
nieoczekiwanie zremisowała
w y ja z dow y me cz z w y ż ej
notowanym Gwarkiem Tarnowskie Góry.
Do innej niespodzianki doszło w Radzionkowie,
gdzie lider zaledwie zremisował ze Slavią Ruda Śląska.
O niespodziance nie mogło być mowy w Gliwicach,
gdzie ostatnia w tabeli Fortuna podejmowała Concordię.
Goście przystąpili do meczu
w dość mocno „przemeblowanym” zestawieniu, ale nie
przeszkodziło to w odniesieniu wysokiego - 6:1 - zwycięstwa.
Na uwagę zasługuje nie
tylko ilość strzelonych goli,
ale również ilość debiutantów w zespole Concordii. Od
pierwszej minuty zagrało ich
czterech: bramkarz Bartłomiej Krzywicki, defensorzy

Tomasz Młynek nie
powinien oglądać się
za siebie po debiucie,
w którym strzelił trzy
bramki

Mateusz Cieślik i Mariusz Zabawczuk oraz napastnik Tomasz Młynek. Po przerwie do
tego grona dołączył jeszcze
Krzysztof Szewczyk, zatem
niemal połowa drużyny to
nowe twarze. Ta najbardziej
wyrazista należy do Tomasza
Mł y nka, któr y w debiucie
strzelił trzy bramki.
Cieszyć musi również to,
że z problemami zdrowotnymi poradził sobie najlepszy
snajper knurowskiego teamu
- Dawid Gajewski. Nie zagrał
on co prawda od pierwszej
minuty, ale gdy pojawił się
na placu gry, udokumentował
swój występ golem.
W grupie II „karty” wciąż
rozdaje LKS Bełk prowadzony przez byłego zawodnika
Concordii - Jacka Polaka. Lider w meczu na szczycie pokonał 2:0 Drzewiarza Jasienica, natomiast z pierwszego
tegorocznego punktu mogli
się cieszyć zawodnicy Jedności 32 Przyszowice. Rywalem
tej drużyny był Krupiński
Suszec, któr ym dowodzi z
trenerskiej ławki Paweł Sibik
- były reprezentant Polski i
uczestnik mistrzostw świata
w Korei i Japonii.
PiSk

Klasa okręgowa
17. KOLEJKA:
Wyzwolenie Chorzów - Zuch
Orzepowice 0:1, Wilki Wilcza
- Urania Ruda Śląska 3:0,
Zamkowiec Toszek - MKS
Zabrze-Kończyce 0:1, Energetyk ROW II Rybnik - Tempo
Paniówki 3:0, Orzeł Mokre
- Sokół Orzesze 5:2, Wawel
Wirek - ŁTS Łabędy 2:0, KS
94 Rachowice - Czarni Pyskowice 0:3, Buk Rudy Wielkie
- LKS 1908 Nędza 1:1.

1. Energetyk II
2. Wilki
3. Nędza
4. Urania
5. Wyzwolenie
6. Wawel
7. Mokre
8. Buk
9. Zuch
10. Kończyce
11. Rachowice
12. Łabędy
13. Tempo
14. Zamkowiec
15. Czarni
16. Orzesze

42
36
35
32
31
27
27
23
22
21
21
18
17
14
13
5

Piłkarskie propozycje
4 KWIETNIA, GODZ. 11.00
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Jedność 32 II Przyszowice - Społem Zabrze
Naprzód Żernica - Orły Bojszów
MKS Zaborze Zabrze - Gwiazda Chudów
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Gwarek II Ornontowice - Victoria Pilchowice
Pogoń Ziemięcice - Concordia II Knurów

4 KWIETNIA, GODZ. 13.00
4 liga, grupa I
Concordia Knurów - Polonia Poraj
4 liga, grupa II
Jedność 32 Przyszowice - LKS Bełk
Klasa okręgowa, grupa II
MKS Zabrze Kończyce - Wilki Wilcza
Tempo Paniówki - Zamkowiec Toszek
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz
Podokręgu Zabrze.
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Zza biurka
Nazywa się Młynek.
Tomasz Młynek

N

17. KOLEJKA, GRUPA I:
Fortuna Gliwice - Concordia Knurów 1:6
1:0 Nazarian 22 min, 1:1 Spórna 24 min, 1:2 Młynek 31 min, 1:3
Młynek 62 min, 1:4 Gajewski 77 min, 1:5 Młynek 79 min, 1:6 Żyrkowski 86 min.
Concordia: Krzywicki, Zabawczuk, Cieślik 46 min Szewczyk,
Mikulski, Jaroszewski, Spórna 80 min Śliwa, Żyrkowski,
1. Ruch
36
2. Zieloni
30
Rozumek, Maciejewski 72 min
3. Przyszłość
29
Bączkiewicz, Modrzyński 65
4. Gwarek T.G.
28
min Gajewski, Młynek.
5. Sarmacja
26
Gwarek Tarnowskie Góry 6. Raków II
25
Pilica Koniecpol 1:1, Ruch
7. Concordia
25
Radzionków - Slavia Ruda
8. Unia
21
Śląska 1:1, Zieloni Żarki - RKS
9. Polonia
21
Grodziec 2:0, Górnik Piaski 10. Górnik
21
Przyszłość Ciochowice 2:1,
11. Woźniki
19
12. Pilica
17
Polonia Poraj - pauza, Raków
13. Grodziec
16
II Częstochowa - MLKS Woź14. Slavia
15
niki 1:1, Unia Ząbkowice - Sar15. Fortuna
3
macja Będzin 1:1.

17. KOLEJKA, GRUPA II:
Krupiński Suszec - Jedność
Przyszowice 0:0, GTS Bojszowy - Iskra Pszczyna 3:0,
Czarni-Góral Żywiec - Forteca
Świerklany 0:1, Radziechowy Wieprz - Szczakowianka
Jaworzno 1:4, Podlesianka
Katowice - Górnik Pszów 2:1,
GKS II Katowice - Gwarek Ornontowice 0:1, Unia Turza Śląska - Unia Racibórz 3:1, LKS
Bełk - Drzewiarz Jasienica 2:0.

1. Bełk
2. Drzewiarz
3. Forteca
4. Gwarek O.
5. Krupiński
6. Bojszowy
7. Jedność
8. Szczakowianka
9. Iskra
10. GKS II
11. Turza Śląska
12. Góral
13. Racibórz
14. Radziechowy
15. Podlesianka
16. Pszów

44
34
32
29
29
26
25
24
21
21
19
19
17
16
12
11

a początku okresu przygotowawczego, sportowe serwisy internetowe
informowały, że zawodnik Dębu
Gaszowice - Tomasz Młynek
przechodzi do Concordii Knurów.
Niespełna 26-latek rzeczywiście
zaczął się pojawiać na treningach
w Knurowie. W pewnym momencie z klubu wyszła wiadomość,
że Młynek zagra w Concordii.
Minęło kolejnych kilka tygodni i
okazało się, że te wszystkie newsy
mogą stać się nieaktualne, bowiem knurowianie dogadali się co
prawda z zawodnikiem, ale brakowało porozumienia z klubem
odstępującym. Patowa sytuacja
trwała nawet w terminie ostatniego sparingu. Młynek po boisku
biegał, ale wiceprezes Concordii
Zbigniew Kosmala wyraźnie dał
mi do zrozumienia, że sprawa
wciąż nie znalazła szczęśliwego
zakończenia i ma się wyjaśnić w
ciągu kilku kolejnych dni.
No i wyjaśniła się. Na korzyść klubu z Dworcowej, który
inaugurując tegoroczne występy
rozgromił Fortunę Gliwice 6:1.
Ojcem tego zwycięstwa bez cienia przesady można okrzyknąć
Młynka. Tomasza Młynka, który na powitanie z Concordią i IV
ligą strzelił aż trzy bramki. To się
nazywa debiut!
Wielu zapewne się zastanawia, skąd się ten Młynek wziął?
I czy ma coś w swoim piłkarskim
CV, czym mógłby się pochwalić?

Rafał Krzyśka
nie zagra na Euro
N
iepowod zeniem
zakończył się kwalifikacyjny turniej
d o M i s t r z o s t w E u r op y
w futsalu, który niedawno odbył się w Krośnie.
Reprez ent acja Polsk i w
gronie czterech zespołów
zajęła ostatnie miejsce z
zaledwie jednym zdobytym punktem. W gronie
piłkarzy z orzełk iem na
piersi po raz kolejny znalazł się knurowianin Rafał Krzyśka, który strzegł
bramki biało-czerwonych
w spotkaniach z Białorusią
i Finlandią.
– Na inaugurację turnieju, w meczu z Białorusią udało mi się zachować
czyste konto, niestety naszej
drużynie również nie dane
było strzelić gola i mecz
zakończył się rzadko spotykanym wynikiem 0:0. W
drugim pojedynku przeciwko Finlandii byłem trochę
stremowany stawką meczu,

bo wiadomo było, że Włosi są
poza zasięgiem i ten właśnie
mecz może zadecydować o zajęciu drugiego miejsca. Ostatecznie spotkanie ze Suomi

przegraliśmy 2:3, a mi w kilku
sytuacjach po prostu zabrakło
szczęścia: raz pokonał mnie
strzałem samobójczym kolega
z drużyny, a druga bramka

Młodzi kandydaci na piłkarzy marzą zazwyczaj, by być w
ekstraklasowym klubie. Nie inaczej było w przypadku obecnego
napastnika Concordii, który
kilka lat temu trafił do Odry
Wodzisław. Trenerzy uznali, że
ekstraklasa to za wysoka półka i
seniorskie doświadczenie zaczął
zdobywać w Młodej Ekstraklasie. Grał regularnie, m.in. z Michałem Buchalikiem (obecnym
bramkarzem Wisły Kraków),
Mateuszem Słodowym (teraz
Górnik Zabrze), Aleksandrem
Kwiekiem (Zagłębie Lubin) i
jeszcze kilkoma innymi grajkami, którzy do dzisiaj cieszą się z
gry na szczeblu centralnym.
W tej Młodej Ekstraklasie
nasz dzisiejszy bohater strzelił
kilka bramek (w najlepszym
sezonie 2009/2010 było ich 5),
jednak później wraz z Odrą
zaczął pikować. Dzisiaj klubu
spod czeskiej granicy na próżno
szukać w jakichkolwiek rozgrywkach. Tomasz Młynek próbuje
jeszcze coś z piłce osiągnąć. Czy
Concordia będzie dla niego swego rodzaju trampoliną?
Odpowiedź na to pytanie poznamy najwcześniej w czerwcu,
a tymczasem przed nami szczególne dni, zatem życzę sporych
piłkarskich emocji w Wielką Sobotę, radosnej niedzieli, no i mokrego początku nowego tygodnia.
Innymi słowy, Wesołych Świąt!
Piotr Skorupa

padła po rykoszecie – powiedział Rafał Krzyśka.
W trzecim meczu przeciwko Włochom wychowanek Concordii pełnił rolę
rezerwowego, a Polacy przegrali 3:6.
Do Mistrzostw Europy,
które odbędą się w lutym
2016 roku w Serbii awansowali Włosi, a w barażach
zagra Białoruś.
Waldemar Jachimowski

Rafał Krzyśka w meczu z Białorusią

Foto: archiwum Rafała Krzyśki

Inauguracja
na „szóstkę”

Foto: Piotr Skorupa
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Klub Sportowy
Nowosielscy

siatki rywali. Co ciekawe ten
ostatni zaczynał swoją sportową przygodę od piłki ręcznej.
Dziś dorasta już drugie
pokolenie piłkarskiego rodu,
w ślady ojców poszli Jakub i
Michał. – Sport to obowiązkowy temat w naszej rodzinie.
Męska cześć Nowosielskich to

Waldemar Jachimowski

Nowosielscy w komplecie. Stoją od lewej:
Michał, Robert i Jakub. W dolnym rzędzie
od lewej: Tomasz, Wojciech i Łukasz

Klasa B

18. KOLEJKA:

15. KOLEJKA

Społem Zabrze - Młodość
Rudno 0:0, Walka Zabrze Jedność 32 II Przyszowice
1:1, Ruch Kozłów - Gwiazda
Chudów 2:2, Carbo Gliwice
- Tęcza Wielowieś 3:3, Gwarek Zabrze - Zryw Radonia
2:2, Orł y Bojszów - Sokół
Ł any W ielk ie 1:1, Salve o
Drama Kamieniec - Naprzód
Żernica 0:5, Stal Zabrze MKS Zaborze 1:1.

Przyszłość II Ciochowice - Concordia II Knurów 0:1
Bramka: Malinowski. Concordia II: Widera, Folcik, Grodoń, Wiszniowski, Malinowski, Kozdroń,
1. Pawłów
36
Przesdzing, Karwowski, Kutypa,
2. Concordia II
31
Krusiński, Bylak. Trener Damian
3. Gwarek II
31
Mehlich skorzystał również z
4. Świbie
31
usług Smętka.
5. Pławniowice
28
KS Bojków - LKS 45 Bujaków 3:3,
6. Amator
26
7. Ciochowice II
22
Pogoń Ziemięcice - Quo Vadis
8. Burza
21
Makoszowy 3:1, Naprzód Świbie
9. Quo Vadis
20
- Gwarek II Ornontowice 2:0, Vic10. Bujaków
17
toria Pilchowice - Piast Pawłów
11. Kleszczów
17
0:4, Olimpia Pławniowice - Ama12. Victoria
9
tor Rudziniec 3:2, Burza Borowa
13. Ziemięcice
8
Wieś - Start Kleszczów 2:2.
14. Bojków
5

38
36
36
32
31
30
25
24
23
23
22
21
18
18
18
3

Mistrza już znamy

Nowy mistrz Knurowa w piłce nożnej halowej - TS 10ka.pl Zabrze

Klasa A

1. Gwarek
2. Zryw
3. Zaborze
4. Sokół
5. Młodość
6. Gwiazda
7. Jedność II
8. Carbo
9. Naprzód
10. Orły
11. Walka
12. Stal
13. Społem
14. Kozłów
15. Drama
16. Tęcza

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Foto: Waldemar Jachimowski

J

ak już informowaliśmy,
w Miejskiej Lidze Piłki
Nożnej Ha lowej doszło
do historycznego wydarzenia
w 25-letniej historii tych rozgry wek, zapewne będącego
także ewenementem na skalę
k r ajow ą . W z e spole Ver ita ksu Gumiland w drugiej
połowie meczu z ZZ Kadrą na
parkiecie pojawiło się pięciu
zawodników o nazwisku Nowosielski. Byli to trzej bracia:
Robert (41 l.), Tomasz (39 l.)
i Łukasz (34 l.), a także syn
Roberta – Michał (17 l.) oraz
syna Tomasza - Jakub (19 l.).
Nowosielscy to od wielu lat
sta ł y element pił karsk iego
krajobrazu Knurowa. Trójka
braci przez wiele lat związana ze środowiskiem futsalu,
wcześniej nazywanego piłką
nożną pięcioosobową, zdobywała dla Knurowa medale
mistrzostw Polski: brązowy w
Jaworznie 1996 roku w drużynie Marho i srebrny 2 lata później na turnieju w Gdańsku
już pod nazwą Sedtex.
Najst a rsz y Rober t je st
trzecim strzelcem w historii
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej i ma swoim koncie
349 goli, Tomasz ma ich 131,
a cała piątka Nowosielskich
- ponad pół tysiąca. W statystyce tej ma także swój udział
będący bramkarzem Łukasz,
k tór y dwa ra z y t ra f ia ł do

miłośnicy futbolu. Wszyscy
zaczynaliśmy grać w piłkę
w Concordii, dziś gramy dla
przyjemności w halową odmianę kopanej. Córki piłkarzy
z kolei interesują się sztukami
walki i pływaniem – powiedział Robert Nowosielski.
Warto dodać, że w kolejce
do gry w jednej drużynie czeka
najmłodszy z klanu – Wojtek.
Syn Tomasza, sympatyczny
pięciolatek musi jednak poczekać 11 lat, by zagrać z resztą
Nowosielsk ich w druży nie
Veritaksu.

III Liga Kobiet

„Przepłynęły” Wisłę
Pewne i wysokie zwycięstwo 5:0 odniosły reprezentantki Wilków Wilcza, które w
ramach 15 kolejki nie dały szans
w wyjazdowym meczu Wiśle
Skoczów. Było to pierwsze zwycięstwo Wilków w tym roku (na

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

inaugurację rundy wiosennej
zespół z Wilczy przegrał u siebie
0:2 z Czarnymi II Sosnowiec).
Po 15 kolejkach Wilki mają
19 punktów (6 zwycięstw, 1
remis, 6 porażek).
PiSk

Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Miejskiej Ligi
Piłki Nożnej Halowej zespół TS
10ka.pl Zabrze zapewnił sobie
tytuł mistrzowski. Prowadząca
w tabeli od wielu tygodni „Dziesiątka” dopełniła w poniedziałek
formalności i pokonała TKKF
Mistral Intermarché, chociaż
trzeba przyznać, że uczyniła to z
największym trudem, bo TKKF
zagrał najlepszy mecz w sezonie
i w drugiej połowie prowadził
z nowym mistrzem już 2:0. W
potrzebie z odsieczą przyszedł
faworytom niezawodny Ariel
Mnochy strzelając trzy gole na
wagę mistrzostwa. Drużyna z
Zabrza przełamała tym samym
monopol zespołów z Knurowa,
które do tej pory nie pozwalały
przyjezdnym na wygrywanie ligi.
W cieniu tego spotkania
odbył się mecz przesądzający
w praktyce o drugim miejscu
w rozgrywkach. IPA Knurów
spotkała się w nim z Teamem
Stalmet i po raz drugi w tym
sezonie okazała się lepsza. Bohaterem spotkania był weteran
halowych parkietów Marcin
Rozumek, który strzelił „Stalowym” trzy bramki, w tym decydującą o wygranej na 18 sekund
przed końcem gry. IPA znajdzie
się tym samym po raz pierwszy
w swojej historii na podium
MLPNH, a do przypieczętowania drugiej lokaty wystarczy
jej zremisować kolejny mecz z
outsiderem UKS Milenium II.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 24. KOLEJKI Z DNIA 30.03.2015
UKS Milenium II - ZZ Kadra 1:17 (0:4)
Adam Brociek – A. Majorczyk 7, P. Jędrzejczak 4, P. Mastyj 3, K.
Paczkowski 2, K. Boroń
żółte kartki: Roman Wala (UKS Milenium II) - K. Boroń (ZZ Kadra).
Vibovit - Nacynianka 5:5 (2:1)
M. Sikora 2, R. Kasiński, K. Kijak, A. Zabłocki – P. Zagórski 2, J.
Faber, Ł. Baron, M. Wyrwich
Veritax Gumiland – TKKF Team 98 Knurów 4:5 (1:3)
Z. Frączek 2, R. Nowosielski, B. Czopek – P. Grzybek 2, K. Przydatek, M. Cybulski , R. Jachimowski
żółte kartki: T. Nowosielski (Veritax Gumiland) – M. Bodys (TKKF
Team 98 Knurów).
Tritech – UKS Milenium I 5:4 (3:2)
M. Szczurek 3, B. Lewandowski, samobójcza – M. Gajda 2, M.
Sklorz 2
TKKF Mistral Intermarché - TS 10ka.pl Zabrze 2:3 (1:0)
Andrzej Niewiedział, K. Smętek - A. Mnochy 3
żółta kartka: R. Hajok (TS 10ka.pl Zabrze).
Team Stalmet – IPA Knurów 3:4 (1:1)
T. Młynek 2, M. Stopa – M. Rozumek 3, D. Kozdroń
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TS 10ka.pl Zabrze
IPA Knurów
Team Stalmet
Tritech
ZZ Kadra
Vibovit
Nacynianka
Olympiakos Gierałtowice
TKKF Mistral Intermarché
UKS Milenium I
Veritax Gumiland
TKKF Team 98 Knurów
UKS Milenium II

23
22
22
22
23
22
22
22
22
22
22
22
22

63
56
51
48
40
37
31
27
26
16
15
12
3

206-54
145-80
141-73
121-77
114-90
128-93
97-107
99-123
114-104
60-112
68-119
95-147
43-250

21
18
17
16
13
11
10
9
8
5
4
4
1

0
2
0
0
1
4
1
0
2
1
3
0
0

2
2
5
6
9
7
11
13
12
16
15
18
21

PROGRAM 25 KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 13.04.2015):
Tritech – Olympiakos Gierałtowice (18.00), TKKF Mistral Intermarché – Veritax Gumiland (18.45), TKKF Team 98 Knurów –
Nacynianka (19.30), IPA Knurów – UKS Milenium II (20.15), UKS
Milenium I – ZZ Kadra (21.00), Team Stalmet – Vibovit (21.45).
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Knurów. Koncert laureatów „Droga do gwiazd przez gimnazjum”

Młodzi, zdolni,
rozśpiewani

Julia Różycka w piosence „Wariatka tańczy”

Zanim zapukają do drzwi wielkiej muzycznej
kariery, podbijają świat na nieco mniejszą
skalę. W czwartek na scenie Domu
Kultury w Szczygłowicach zaprezentowali
się utalentowani gimnazjaliści z całego
województwa - laureaci konkursu „Droga
do gwiazd przez gimnazjum”

M

u z ycz ny kon k u r s
„Droga do gwiazd
przez gimnazjum”
jest organizowany przez Miejskie
Gimnazjum nr 4 i knurowskie
Centrum Kultury. Już po raz
dwunasty na scenie Domu Kultury w Szczygłowicach zaprezentowali się konkursowi laureaci.
Nagrody, wręczane przez Dariusza Dzindzio, dyrektora MG-4, i
Mariusza Kowalczyka, zastępcę
dyrektora CK i zarazem przewodniczącego jury, przyznano
w czterech kategoriach: soliści,
zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły wokalne i chóry. Nad
przebiegiem konkursu czuwała
Beata Mazurek.
- Z roku na rok rośnie popularność konkursu. Pewnie spora
w tym zasługa różnych programów typu „talent show”. Młodzi ludzie chcą się pokazać na
scenie, zaistnieć w środowisku
artystów - mówił na rozdaniu
wyróżnień Dariusz Dzindzio.
Laureaci poszukują własnego miejsca w świecie muzyki.
Swojego spojrzenia na muzy-

kę. Obszary tych poszukiwań
bywają zaskakujące. Młodzi
wokaliści zaprezentowali bardzo niejednorodny repertuar:
od muzyki ludowej po rocka.
- Poziom był wyrównany
i wysoki - podkreślał Mariusz
Kowalczyk.
Zespół „Feniks” z Kamienicy Polskiej postawił na energetyczną piosenkę Maanamu
„Falowanie i spadanie”. Mocno

brzmiące gitary i rytmiczne
uderzenia perkusji dały grupie
II miejsce. Zespół „Dominanta”
ze Starczy zabrał słuchaczy w
zupełnie inne muzycznie rejony.
Trio sięgnęło po piosenkę zaangażowaną. Wokaliści z pasją
zaśpiewali o udręczonej ojczyźnie, co zgubiła przykazań ślad i
zapomniała słów modlitwy. Powtarzany refren: „Czy za mało
Ci było krwi, i tak wiele, tak wie-

Nagrody wręczali dyrektorzy
- Mariusz Kowalczyk i Dariusz Dzindzio

Dwie Aleksandry
- Śmieja i Kutypa
(z gitarą)

przez piosenkę świetnie się sprawdza – na tegorocznym festiwalu
wystąpiło 70 osób. To całkiem
sporo, tym bardziej, że termin
zbiegł się w czasie z innym, ogólnopolskim, festiwalem piosenki
francuskiej w Krakowie.
–To wielka radość – przyznaje Ewa Życzyńska, nauczy-

Foto: Mirella Napolska

Młodzi wokaliści władający francuskim
przyjechali do Knurowa, aby zaśpiewać
w II Wojewódzkim Festiwalu
Piosenki Frankofońskiej
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jak i na niedzielę. I choć życie
czasem nie jest cudne, to przecież mamy piosenkę. Nagrody
są ważne, ale dla tych młodych
wokalistów wyróżnieniem był
już sam w ystęp na scenie i
zaprezentowanie szerszej publiczności tego, co im w duszy
gra: radości z piosenki.
Tekst i foto: Justyna Bajko

XII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Młodzieżowej
„Droga do gwiazd przez gimnazjum”
Soliści: I miejsce - Julia Różycka (MG w Pietrowicach Wielkich);
II miejsce - Justyna Katolik (MG w Pietrowicach Wielkich); III
miejsce - Ewa Stachyra (ZSO nr 11 w Zabrzu), Krzysztof Kłak
(ZSO nr 11 w Zabrzu).
Zespoły wokalno-instrumentalne: I miejsce - Zespół WokalnoIntrumentalny (MG w Starczy); II miejsce - zespół „Feniks” (MG
w Kamienicy Polskiej); III miejsce - zespół „Nonsens” (MOPP w
Rydułtowach), zespół „The Change” (MOPP w Rydułtowach).
Zespoły wokalne: I miejsce - zespół „Dominanta” (MG-6 w Bielsku-Białej); II miejsce - zespół „Turbulencja” (OPP w Rydułtowach);
III miejsce - zespół kameralny „Magm 7 Duet” (MG -7 w Gliwicach).
Chóry: I miejsce - chór „Parole Melodiche” (MG w Suszcu); II
miejsce - chór „Festina Lente” (MG-3 w Knurowie).

Jak Indila i Garou
W

Justyna Katolik (druga lokata)
wystąpiła z melancholijnym
utworem o deszczu. Chór „Parole Melodiche” zaskoczył delikatnym, na pograniczu szeptu,
wykonaniem „Szła dzieweczka
do laseczka”.
Kabaret Starszych Panów
śpiewał, że piosenka jest dobra na wszystko: na brzydki
bliźniego uczynek, na co dzień

Wyniki

Knurów. Festiwal po francusku

piątek scena Domu
Kultury w Szczygłowicach została
zagarnięta przez brzmienia
francuskich piosenek. Podczas
festiwalow ych przesłuchań
można było usłyszeć przeboje
Indlili, Vanessy Paradis, Zaz
czy Garou, ale także piosenki
mało w Polsce znane. Wykonawcy mieli podwójnie trudne
zadanie – oprócz talentów wokalnych musieli się wykazać
odpowiednią wymową języka
tak różnego od naszego rodzimego. Trema mogła być tym
większa, że wśród jurorów byli
także nauczyciele francuskiego
z Belgii i Holandii. Jednak
młodzi piosenkarze świetnie
poradzili sobie z wyzwaniem.
Pomysł na propagowanie
nieco dziś zapomnianego języka

le łez wylanych, i już nie wiem
czyś jeszcze jest...” brzmiał jak
manifest i wyraźnie odcinał się
na tle propozycji innych zespołów. Nie zawiedli także soliści.
Julia Różycka, zdobywczyni
pierwszego miejsca, zaśpiewała
piosenkę „Wariatka tańczy”, a

ciel z Miejskiego Gimnazjum
nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w
Knurowie, inicjatorka przedsięwzięcia. – Pomysł na festiwal
wziął się z moich dwu pasji, do
języka i do piosenki. Ku mojej
uciesze widzę, że ta pasja do
francuskiego zaczyna owocować.
Dzieci bardzo się zaangażowały

w przygotowaniach festiwalu.
Zorganizowaliśmy poczęstunek
w stylu francuskim, wykonaliśmy ozdoby – figurki wieży
Eiffla z masy solnej. Za sprawą
stowarzyszenia Europa Języków
i Kultur udało nam się też zainteresować festiwalem sponsorów
z Francji i Belgii.
Wykonawcy – soliści i zespoły – byli oceniani w kilku
kategoriach wiekowych. Widać
nie było w tym roku na festiwalu jednej, w ybijającej się
ponad inne gwiazdy – jury nie
przyznało Grand Prix. Wśród
nagrodzonych znaleźli się także
wykonawcy z Knurowa. Aleksandra Śmieja z ZSO im. I. J.
Paderewskiego piosenką „Je
t’aime” z repertuaru Lary Fabian wyśpiewała sobie I miejsce
w kategorii solistów ze szkół
ponadgimnazjalnych. Tuż za
nią, na II miejscu, uplasowała
się Julia Lisoń (I LO im. I. J.
Paderewskiego) z ekspresyjną
interpretacją „Éblouie par la
nuit” Zaz. Wśród gimnazjalistów nagrodzeni zostali Julia
Hemmerling (I miejsce) oraz
Dawid Puchalski (II miejsce) –
oboje z MG nr 3 w ZS nr 1. II
miejsce zajęła również solistka
Kaja Tomeczkowska z Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Organizatorzy docenili

też pracę nauczycieli przygotowujących młodych artystów do
występu – dla każdego z nich
przygotowano dyplom.
Najlepszych będzie można
zobaczyć i usłyszeć na koncercie
laureatów. Organizatorzy –
Miejskie Gimnazjum nr 3 w Ze-

spole Szkół nr 1 w Knurowie i
Centrum Kultury w Knurowie
– zapraszają na galę do Domu
Kultury w Szczygłowicach w
piątek, 10 kwietnia o godz.
11.00. Wstęp jest wolny!
MiNa

Wyniki II Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki Frankofońskiej w Knurowie

Kategoria „szkoła podstawowa I-III”
Soliści – I miejsce: Witold Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr
14 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zabrzu;
II miejsce ex-equo : Lila Skrabania z Atelier Poliglota w Tarnowskich Górach oraz „OLA et les amis” ze Szkoły Podstawowej
nr 14 z Oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w
Zabrzu; III miejsca nie przyznano. Zespoły – nie przyznano
miejsc ani wyróżnień.
Kategoria „szkoła podstawowa IV-VI”
Soliści – I miejsce: Sonia Skarupa ze Szkoły Podstawowej nr
19 w Rybniku; II miejsce: Kaja Tomeczkowska z Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie; III miejsce: Monika
Ceglarska z Publicznej Szkoły nr 9 w Kędzierzynie –Koźlu.
Kategoria „gimnazjum”
Soliści – I miejsce: Julia Hemmerling z Miejskiego Gimnazjum
nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie; II miejsce ex-equo:
Julia Skrabania z Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach oraz Dawid Puchalski z Miejskiego
Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie; III miejsce:
Łukasz Franusik z Gimnazjum nr 2 w Bytomiu.
Zespoły – I miejsce: ZESPÓŁ Bell’ Team Canto z Gimnazjum
nr 2 w Bytomiu; II ani III miejsca nie przyznano; wyróżnienie: duet Maciej Liszka i Piotr Tkocz z Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi nr 7 w Rybniku.
Kategoria „szkoła ponadgimnazjalna”
Soliści – I miejsce: Aleksandra Śmieja z ZSO im. I. J. Paderewskiego w Knurowie; II miejsce: Julia Lisoń z I Liceum
Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Knurowie; III
miejsce: Sonia Śmieja z Zespołu Szkół nr 3 - V LO w Rybniku;
Zespoły – nie przyznano miejsc ani wyróżnień.
Grand Prix II Festiwalu Piosenki Frankofonskiej – nie przyznano.
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Autor: „Zele” Marek Zbigniew Lewczuk

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18, napisane kolejno, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub
donieść) do redakcji – 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 5 – wraz z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się wydania
PL (decyduje data stempla pocztowego).
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr. 11/2015 brzmiało: „Szczątki”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Eugeniusz
Pluta. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

informacja własna wydawcy

Do wygrania w krzyżówce świątecznej:
zestaw sprzętu AGD, ufundowany przez firmę Stalmet
dwuosobowe zaproszenie na koncert Michała Bajora w Domu Kultury w Szczygłowicach (26 kwietnia)
dwuosobowe zaproszenie na koncert zespołu LemON w Domu Kultury w Szczygłowicach (2 maja)
4 karnety na 10 wejść na basen Wodnik w Paniówkach
2 karnety na 8 wejść do siłowni Wodnika w Paniówkach
20 dwuwejściowych karnetów na obiekty MOSiR w Knurowie
trzy dwuosobowe zaproszenia na seans filmowy w Kinie Scenie Kulturze
5 płyt CD ze słuchowiskiem pt. „Chcecie przenieść się w czasie?” ufundowanym przez Urząd Gminy Gierałtowice.

Sponsorzy krzyżówki

KNURÓW
PŁYWALNIA
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Requiem na ćwierćwiecze
Knurów. XIX Dni Muzyki Chóralnej

J

uż ćwierć wieku minęło od czasu,
gdy grupa pasjonatów postanowiła urzeczywistnić swoje marzenia
i założyła Chór Kameralny Slavica
Musa. Przez te wszystkie lata chórzyści koncertują w kraju i za granicą,
pamiętając o słuchaczach w Knurowie.
Poruszają, zachwycają i bawią. Są
imponująco wszechstronni – oprócz
utworów muzyki klasycznej mają w
repertuarze piosenki Leonarda Cohena, zespołu Abba, a nawet „perełki” z
Kabaretu Starszych Panów.
Od lat Slavica Musa cyklicznie
organizuje w Knurowie Dni Muzyki
Chóralnej (patronat nad tegorocznymi, XIX Dniami objął prezydent
Knurowa Adam Rams). To właśnie w
ramach tego cyklu, w niedzielę palmową, w kościele parafii Matki Bożej
Częstochowskiej odbył się wyjątkowy koncert, inaugurujący obchody
25-lecia chóru. Na niedzielny wieczór
Slavica Musa, pod batutą Tomasza Sadownika, przygotował bodaj najsłynniejszą mszę żałobną – tę napisaną
przez W.A. Mozarta. Ostatni, niedokończony utwór genialnego kompozytora, owiany legendami na temat
okoliczności jego powstania, jest
jednocześnie najbardziej osobistym
dziełem Mozarta. Jego wykonanie
jest zawsze wielkim wyzwaniem – aby
wybrzmiał w całej pełni, oprócz znakomitego warsztatu potrzebna jest
także szczególna wrażliwość. Wykonawcy niedzielnego koncertu doskonale sprostali temu wyzwaniu – w ich
interpretacji można było odnaleźć

Foto: Roman Matysik

Chór Slavica Musa
rozpoczął obchody
swojego 25-lecia mocnym
akcentem – wykonaniem
Requiem d-moll (KV 626)
Wolfganga Amadeusza
Mozarta

ca łe bogactwo
w r a ż eń, ja k ie
niesie ze sobą
spot kanie oko
w oko z tym, co
nieuchronne,
ostateczne.
Slav ic a
Musa jest chórem k a mer a lny m, toteż do
udziału w koncercie zaproszono pr z y ja c ió ł
z kilku innych
chórów. Partie
solowe wyśpiewali młodzi,
uta lentowa ni
śpiewacy: Ewa
Tracz (sopran),
K laud ia Moździerz (mezzosopran), Paweł Brożek (tenor) i Michał
Goławski (bas). Chórzystom i solistom
akompaniowała Piekarska Orkiestra
Kameralna pod batutą Klaudiusza
Kani. Publiczność, wśród której było
też sporo przyjaciół chóru z różnych
etapów jego istnienia, dostała od
jubilatów muzyczny prezent, idealny
w przeddzień Wielkiego Tygodnia.
A to dopiero początek świętowania
jubileuszu 25-lecia Chóru Kameralnego Slavica Musa. Jego kulminacją
będzie Koncert Galowy, szykowany
na 12 czerwca w Domu Kultury w
Szczygłowicach.
MiNa

Dla Przeglądu

Mariusz Kowalczyk, doktor dyrygentury Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, zastępca dyrektora
Centrum Kultury w Knurowie: - Bardzo dobry koncert. Świetne wykonanie największego utworu
sakralnego Requiem (mszy żałobnej) d-moll (KV 626) W. A. Mozarta, a tym samym ostatniej jego
kompozycji. Całość koncertu w ramach XIX Dni Muzyki Chóralnej w Knurowie przygotował i prowadził
dyrygent chóru Slavica Musa Tomasz Sadownik. Pod jego kierownictwem w ostatnich latach chór Slavica Musa otrzymał wiele nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Konsekwentna
praca nad wszystkimi elementami, przede wszystkim brzmieniem zespołu, połączona z muzykalnością
i interpretacją utworów dają wspaniałe rezultaty. Podczas koncertu chóru z orkiestrą zawsze istnieje
niebezpieczeństwo zachwiania proporcji dynamicznych pomiędzy chórem, orkiestrą i solistami. Pod
tym względem dyrygent poradził sobie znakomicie panując nad dynamiką instrumentalistów. Mieliśmy okazję posłuchać
wspaniałych solistów: sopran Ewa Tracz, mezzosopran Klaudia Moździerz, tenor Paweł Brożek, bas Michał Goławski.
Największe emocje i wzruszenie odebrałem podczas wykonania części mszy - Lacrimosa.
Wykonawcom i dyrygentowi należą się słowa uznania i podziękowania za koncert na tak wysokim poziomie. Cieszy duża
frekwencja. Publiczność owacją na stojąco dziękowała za przeżycie estetyczne mszy żałobnej, w tym szczególnym czasie przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. Dziękujemy również proboszczowi Janowi Buchcie za umożliwienie koncertu
w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie. Z niecierpliwością oczekujemy następnego koncertu z okazji
jubileuszu 25-lecia działalności chóru Slavica Musa.

Not. bw

Chórzyści przyszowickiego Słowika i gierałtowickiego Skowronka dali wzruszające przedstawienie

Gierałtowice

Pasja na Gorzkie Żale
W sobotni wieczór w przyszowickiej świątyni pod
wezwaniem św. Jana Nepomucena wystawiona została
„Pasja wg św. Jana”. Wystąpili śpiewacy chórów
Skowronek z Gierałtowic i Słowik z Przyszowic

P

asja to utwór, którego tematem
jest męka i śmierć Jezusa Chrystusa. Do arcydzieł zaliczane są
„Pasja wg św. Jana” i „Pasja wg św.
Mateusza”.
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„Pasja wg św. Jana” autorstwa Jana
Sebastiana Bacha należy do najsłynniejszych dzieł genialnego kompozytora. Jej
premiera odbyła się w 1724 roku w Wielki Piątek. Przed kolejnym wykonaniem

w 1727 roku Bach opracował ją na nowo.
I to ta, nowsza, wersja przedstawiana jest
do dzisiaj. Wykonywana w całości trwa
dwie godziny, składa się z 68 numerów
podzielonych na dwie części.

W wielu śląskich parafiach od lat
popularność zyskała „Pasja wg św.
Jana”, powstała dwa wieki później od
Bachowskiej. Dzieło organisty Karola Hoppe (1883-1946) , całe dorosłe
ż ycie zw iązanego z Bog ucicami,
śpiewane jest do dzisiaj.
Zebrani w przyszowickim kościele mieli okazję wysłuchać pasji
Hoppe’go. Wyśpiewało ją ponad 60
chórzystów Słowika i Skowronka.
W partiach solowych wystąpili:

Szymon Musioł, Stefan Skrzypczyk,
Aleksander Wilczek, Zygmunt Szołtysek, Michał Paśdzior, Józef Długaj
i Dominika Związek. Dyrygował
Henryk Mandrysz.
W finale uroczystości połączone
chóry zaśpiewały „Wisi na krzyżu”
pod dyrekcją Beaty Stawowy. Wśród
publiczności przeważali parafianie z
Przyszowic. Nie brak było słuchaczy
z ościennych miejscowości.
Tekst i zdjęcie: Bogusław Wilk
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