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rekultywowany obszar Doliny
Potoku Wilcza cieszy się sporą
popularnością wśród spacerujących. Wydeptane ścieżki wskazują,
że chodzi się tędy często. Zieleń aż się
prosi, by zejść z utartego szlaku i od-

począć na łonie natury bądź pobawić
się z dzieckiem lub pieskiem.
- Oj, to może się niezbyt dobrze
skończyć – usłyszeliśmy od jednego
z okolicznych mieszkańców. Jego,
ale nie tylko jego, uwagę zwróciła

Knurów

Zmienione siedziby

głęboka dziura tuż przy ścieżce.
– Jeden niewłaściwy krok i noga
złamana – wieszczył nasz rozmówca.
- Trawa mocno wyrosła, nie jest
koszona, więc kto wie, czy takich
pułapek nie ma tu więcej – zastanawia się szczygłowiczanin Bogdan
Danielak.
Problem zgłosiliśmy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
- Z informacji uzyskanych w ruchu Szczygłowice wynika, że powstałe
niewielkie zapadlisko jest dziś usuwane – odpisała nam w środę rzecznik
JSW SA Katarzyna Jabłońska-Bajer.
– Potem będzie poddane obserwacji. Nie wiążemy jego powstania z
eksploatacją górniczą ani wcześniej
prowadzoną rekultywacją. Powstało
zapewne wskutek prowadzonych tam
wiele lat temu prac.
Faktycznie, zgodnie z zapowiedzią pani rzecznik, niebezpieczną
dziurę „zneutralizowano”. Nie koniec na tym.
- Trawę kopalnia zacznie kosić
w ciągu najbliższych dni – zapowiedziała rzecznik Jabłońska-Bajer.

arówno pełnomocnik, jak i
komisja przyjmują teraz w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Koziełka 2
(pokój nr 5 – parter). W obydwu
przypadkach możliwy jest kontakt
telefoniczny (32 339 23 11), z pełnomocnikiem także elektroniczny
(pz@knurow.pl). Komisja prowadzi
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ani Marzena pracuje w knurowskim szpitalu od 1989 roku.
Przez ten czas odebrała ponad 2000
porodów. Pacjentki cenią ją za spokój i empatię, którymi obdarza je w
trakcie porodu i pobytu na oddziale.
W 2013 roku położna uzyskała tytuł specjalisty pielęgniarstwa
rodzinnego. Udzielając kobietom
wsparcia merytorycznego oraz zapewniając poczucie bezpieczeństwa,
pozwala przebrnąć im przez niełatwy
czas. Zdaniem pacjentek i przełożonych Marzena Langner-Pawliczek
wykonuje swój zawód z pasją, co znajduje odzwierciedlenie w ogólnopolskim rankingu położnych. Aktualnie
zajmuje II miejsce z liczbą 270 głosów.
Do liderki brakuje jej 146 głosów.
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Foto: arch. szpitala
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foto-migawka

Foto: Mirella Napolska
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dyżur w piątki w godzinach 9-12.
Niebawem zmianie ulegnie
też siedziba Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i
Ich Rodzin. Od 1 września punkt
również będzie się mieścić w budynku MOPS (pokój nr 5). Kontakt
telefoniczny pod nr. 32 339 23 12.
/bw/
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odzinne rajdy rowerowe cieszą
się sporą popularnością wśród
mieszkańców gminy Gierałtowice.
Organizatorzy nie mają problemu z
namawianiem do udziału – chętnych
nie brakuje. Zapewne tak będzie
i tym razem, podczas rowerowej
przejażdżki zaplanowanej na sobotę,
19 sierpnia.
Samorząd gminy, Klub Abstynentów „Stokrotka” i Kółko Rolnicze w Gierałtowicach proponują

R

miłośnikom rowerowej rekreacji
20-25 km ciekawej trasy. Jaki będzie
jej ostateczny przebieg, okaże się tuż
przed startem, wpływ na to będzie
mieć aura (a zwłaszcza jej kaprysy).
Zapisy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultur y i biurze
podawczym Urzędu Gminy w Gierałtowicach. Czas na to upływa 16
sierpnia. Wpisowe to 10 zł (dorośli)
i 5 zł (dziecko). Cena obejmuje ubezpieczenie i poczęstunek.
/bw/
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W miniony weekend podczas
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ył piątek, kilkanaście minut
przed godz. 15.00, kiedy Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
w Knurowie odebrała zgłoszenie
o dziecku uwięzionym w windzie
bloku przy ul. Staszica 1.
- Winda zatrzymała się w złym
miejscu - relacjonuje zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie, mł. bryg. Andrzej
Bąk. - Po otwarciu drzwi 4-letnia
dziewczyna była tak przestraszona,
że strażak musiał pomóc jej wyjść.
O tej godzinie biuro administracji budynku było już zamknięte, dlatego straż powiadomiła o zdarzeniu
dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji,
Mieczysława Kobylca.
- W piątek rano fachowiec prostował pokrzywione drzwi na II i V
piętrze - zapewnia Benedykt Hanak z
administracji MZGLiA w Szczygłowicach. Z rozmowy z konserwatorem
dowiedział się, że popołudniowa
awaria windy mogła być następstwem
zabawy, jaką urządziły sobie dzieci.
- Bawiły się przyciskami, sprowadzając windę na poszczególne piętra.
Poza tym okazało się, że i na IV
piętrze drzwi są pokrzywione - mówi.
Mieszkańcy bloku zdążyli przywyknąć, że co jakiś czas winda się
psuje. Oczywiście, nie sama z siebie,
tylko dzięki wandalom. Tajemnicą
poliszynela jest, że są wśród nich
także niektórzy lokatorzy. MZGLiA
zdążył ich przyzwyczaić, że po cza-

ontrole przeprowadzono na
Śląsku i Opolszczyźnie. Pięcioro cudzoziemców zatrzymano
w Knurowie i Cieszynie, trzech – w
Opolu i Tychach.
- Cudzoziemcy zatrzymani w
Knurowie wykorzystywali posiadane
dokumenty pobytowe z prawem do
pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Zatrzymane osoby nie

K

B

stawiły się u polskich pracodawców
i wyjechały do Czech – informuje
Straż Graniczna.
Wszyscy zatrzymani to obywatele Ukrainy.
Postępowanie administracyjne, które wszczęto wobec cudzoziemców, zakończyło się decyzją
o zobowiązaniu do powrotu oraz
czasowym zakazie wjazdu na terytorium Polski.
jb
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sowym postoju dźwig był naprawiany. Tak będzie i tym razem.
Dyrektor Kobylec zapowiada
wyciągnięcie konsekwencji wobec
rodziców 4-latki. Jak się bowiem
okazuje regulamin mówi, że dzieci
poniżej 12 roku życia mogą korzystać z windy wyłącznie pod opieką
dorosłych. Pismo w tej sprawie lada
dzień powinno trafić do Komisariatu Policji w Knurowie.
Dewastowana winda to nie je-

dyny problem, z jakim w budynku
przy ul. Staszica 1 musi się mierzyć
administracja.
- Powgniatane płyty kartonowogipsowe i powyrywane wyłączniki
to jeszcze nie wszystko - zastrzega
dyrektor MZGLiA, podając bardzo
wymowny i obrazowy przykład:
- Ktoś „narżnął” kupę do torebki,
a następnie rzucił nią o ścianę na
klatce schodowej...

ilka dni żona czekała,
kiedy jej 86-letni mąż
wróci z rybobrania, aż
w końcu zaniepokojona powiadomiła o zaginięciu policję. Zwłoki gierałtowiczanina
zna leziono prz y z a lew isk u
w rejonie ul. Przemysłowej

K

w Knurowie. Śledczy wykluczyli, by do śmierci wędkarza
k tokolw iek się prz ycz y n i ł,
dlatego prokurator odstąpił
od dalszych czynności. Mężczyzna prawdopodobnie zmarł
z przyczyn naturalnych.
/g/
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owe karetki to Mercedesy
Benz Sprinter 316 CDI.
Pojazdy zostały już zabudowane na potrzeby ratownictwa. Po zakończeniu procedury
rejestracji każdy z nich zostanie
wyposażony w sprzęt i aparaturę
medyczną, m. in. w defibrylator,
respirator oraz pompę infuzyjną.
Koszt zakupu jednego samochodu to 409 637,40 zł brutto.

N

Pojazdy są standardowo skonfigurowane, mają też kilka nowych
funkcji. – Mogą emitować dodatkowe sygnały niskotonowe, dzięki
czemu są lepiej słyszalne. Są też
przystosowane do montażu urządzeń systemu wspomagania dowodzenia. Każdy z samochodów został
też wyposażony w przetwornicę 230
V - mówi dyrektor Artur Borowicz.
Biuro prasowe WPR w Katowi-
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cach podało, że jeden z ambulansów trafi do Knurowa. Tym samym
w mieście stacjonować będą dwie
karetki specjalistyczne. Pozostałe
będą stacjonować w Katowicach,
Zabrzu, Gliwicach, Siemianowicach Śląskich, Rudzie Śląskiej,
Tychach, Mikołowie, Pyskowicach,
Tarnowskich Górach, Radzionkowie, Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku.
oprac. /g/
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godnie z planem, w Szczygłowicach, w miejscu zwykłego skrzyżowania powstanie rondo o 36-metrowej średnicy
zewnętrznej. Wokół wyspy będzie
jeden pas ruchu szeroki na 6 metrów. Aby wielkie samochody nie
miały problemów z przejechaniem
przez rondo, będzie ono miało
dodatkowy pierścień najazdowy,
o szerokości 3,75 m, wykonany
z kamiennej kostki. W okolicy
ronda przewidziano też chodniki
(z betonowej kostki, o szerokości 2
i 2,5 m) oraz przejścia dla pieszych,
tak, aby dojście do przystanków
autobusowych nie stanowiło problemu. Zatoki autobusowe również
zostaną przebudowane, podobnie
jak zjazdy na przyległe posesje.

Pomysł przebudowy skrzyżowania w Szczygłowicach narodził
się kilka lat temu. Konieczne były
czasochłonne uzgodnienia. Obiekt
powstanie bowiem na terenie miasta, ale u zbiegu drogi wojewódzkiej (ul. Zwycięstwa) i powiatowej
(ul. Lignozy). Gdy formalności
zostały spełnione, można było
ogłosić przetarg.
- Wszystkie konieczne porozumienia z powiatem i województwem
zostały zawarte, podobnie jak umowy
o pomocy finansowej – mówi naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
Ewa Szczypka. – Został ogłoszony
przetarg, zaś otwarcie ofert na wykonanie robót nastąpi 11 sierpnia.
/MiNa/
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rupa archeologów rozpoczęła
wykopaliska w połowie lipca
i będzie je prowadzić przez
około dwa miesiące. Naukowcy
zamierzają dowiedzieć się czegoś
nowego o otoczeniu XV-wiecznej
budowli.
- W tym roku chcemy, po pierwsze, zorientować się, czy fosa otaczała
cały zamek, czy jedynie od strony
południowej czy zachodniej – zapowiadał w radiu eM dr Przemysław
Nocuń, archeolog nadzorujący prace. – Druga rzecz to ogród Foglarów.
Wiemy, że on miał się znajdować
obok zamku. Przypuszczamy, że
taki wyrównany płaski teren był po
południowo-wschodniej stronie zamku. No i trzecia rzecz – za zamkiem
pojawiają się jakieś relikty murów.
Chcemy zobaczyć, co to za mury,
w jaki sposób należy je interpretować.
Już w pierwszych dniach prowadzenia prac, wkrótce po usunięciu
ukazały się konstrukcje kamienne,
które do tej pory były nieznane.
- Drogocennych skarbów wprawdzie nie znajdujemy, bo ich nie
szukamy, ale dla nas skarbem jest
każda potrzaskana skorupa – można przeczytać na facebookowym
profilu Zamku Chudów. Jednym ze
znalezisk jest fragment kafla z herbem Schaffgotschów – ostatnich
właścicieli obiektu. Inną drobną
ciekawostką, która cieszy serca
archeologów, jest kostka do gry,
wykonana – jak na kostkę przystało – z kości. Archeolodzy odkryli
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trzemy do dna wykopu – zapowiadają
na portalu społecznościowym.
Oprac. MiNa
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poddenerwowaną kierującą Piotr
Wawrzyniak z gliwickiej drogówki
podejmuje szybką decyzję: sam
siada „za kółkiem” auta, prosząc
zawczasu kolegów-policjantów o zabezpieczenie przejazdu do szpitala.
Policjanci stają na wysokości zadania. Utrzymują łączność
radiową i płynnie regulują ruch.
Przyszła mama została bezpiecznie
dowieziona na izbę przyjęć.
Co ciekawe, natura (albo ma-

też m.in. rowy, które mogłyby być
pozostałościami fosy.
– Wszystko wyjaśni się, gdy do-
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askoczenie jest spore. Szybko jednak okazuje się, że to
nie jakiś wybryk kierowcy-narwańca.
Chwilę wcześniej do policjantów zabezpieczających trasę wyścigu w rejonie skrzyżowania ulic
Szpitalnej i Ułanów podjechało
wspomniane renault. Kierująca poprosiła mundurowych o przepuszczenie tłumacząc, że jej pasażerka
w samochodzie... rodzi! Widząc

Foto: Facebook.com @zamekchudow

Foto: Tomasz Czarnecki
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lec) zrobiła psikusa, bowiem tego
dnia do narodzin nie doszło...
Postawa policjanta spotkała
się z podziwem i szacunkiem. Tę,
z życia wziętą, historię nagłośniły
media. Doceniono empatię i profesjonalizm funkcjonariusza.
Nawiasem mówiąc, gdy pacjentka witała się z izbą przyjęć,
obok szpitala przejeżdżali pierwsi
kolarze...
Tomasz Czarnecki
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a cenzurowanym w Paniówkach znalazła się ulica 27
Stycznia, upamiętniająca datę
wkroczenia Armii Czerwonej.
W Przyszowicach IPN wskazał
do zmiany ul. Fornalskiej i ul.
Wieczorka, komunistycznych
działaczy.
Nowe nazwy ulic mają być

N

wprowadzone już 2 września.
Ta k i obow ią z ek na k ład a na
samorządy ustawa dekomunizacy jna, przy jęta przez Sejm
1 kwietnia 2016 roku.
Na propozycje nowych nazw
Urząd Gminy i sołtysi czekają
do czwartku (10 sierpnia).
/g/
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ie było fanfar i przecinania
wstęg. Po modernizacji
kilometrowy odcinek ul.
1 Maja został udostępniony kierowcom „z marszu”. Tym samym
zakończył się ponadtrzymiesięczny okres wyrzeczeń zarówno dla
zmotoryzowanych, jak i mieszkających w pobliżu przebudowywanej drogi knurowian.
Prace objęł y odcinek drogi
pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Wilsona i Kosmonautów.
Przebudowano konstrukcję jezdni,
wykonano lewoskręt z ul. 1 Maja
w ul. Kazimierza Wielkiego, wyremontowano chodnik i ścieżkę
rowerową. Na jezdni pojawiły się
tzw. wyspy azylowe dla pieszych.
W trakcie jest jeszcze przebudowa
oświetlenia w obrębie skrzyżowań z
ulicami Dąbrowskiego i Kazimierza
Wielkiego. Wykonawcą było gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów
Ulic i Mostów. Inwestycja została
objęta siedmioletnią gwarancją.
Wartość zadania wyniosła dokładnie 2 387 102,39 zł. Niemal 600
tys. zł pochodziło z budżetu Knurowa. Miasto zgodziło się współuczestniczyć – wraz z powiatem
gliwickim - w kosztach przedsięwzięcia.
- Modernizacja ul. 1 Maja była
długo oczekiwaną inwestycją drogową w Knurowie. Dobrze, że ten projekt został pozytywnie zrealizowany
– nie kryje satysfakcji Dawid Rams,
radny Rady Powiatu Gliwickiego,
współautor interpelacji w sprawie
przebudowy drogi.

tĞƐƉſųǁǌĞƐƉſų
ƉƌǌǇŶŽƐŝĞĨĞŬƚ
Przy pomnijmy, że dwa lata
temu knurowscy radni powiatowi
„stanęli murem” za wnioskiem
dotyczącym modernizacji drogi.
Chodziło im nie tyle o upiększenie, co o udrożnienie trasy, która
w godzinach szczytu potrafi się
mocno zakorkować. 25 czerwca
2015 roku pod interpelacją w tej
sprawie, zgłoszoną na sesji Rady
Powiatu przez radnego Dawida
Ramsa, podpisali się Adam Ostalecki, Krzysztof Stolarek, Michał
Nieszporek, Krzysztof Leśniowski, Stanisław Rudzki oraz Marek
Szolc z Gierałtowic. Wniosek poparł również, nieobecny na sesji,
Włodzimierz Gwiżdż.
- Mając na względzie usprawnienie komunikacji w Knurowie,
długo wyczekiwanej przez mieszkańców powiatu, zwracamy się o
podjęcie działań w celu realizacji
modernizacji ulicy 1 Maja na
odcinku od ul. Wilsona do ul.
Kosmonautów, ze szczególnym
uwzględnieniem lewoskrętów w
ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul.
Wilsona – domagali się sygnatariusze wskazując też, że obecne
rozwiązania i ruch na skrzyżowa-
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niach przyczyniają się do powstawania uciążliwych dla kierowców
korków na drodze.
- W naszej ocenie zatory spowodowane są m.in. brakiem możliwości płynnego przejazdu przez
wymienione skrzyżowania w ciągu
ul. 1 Maja – argumentowali rajcy.
– Tym samym celowym wydaje
się rozważenie zmiany geometrii wymienionych skrzyżowań,
m.in. poprzez poszerzenie jezdni
i zastosowanie wyodrębnionych
niezależnych lewoskrętów w ulice
Wilsona i Kazimierza Wielkiego,
aby usprawnić przejazd kierowcom poruszającym się wyłącznie
wzdłuż ul. 1 Maja.
Interpelacja nie była pierwszym
działaniem knurowskich radnych
pow iatow ych w celu popraw y
sy tuacji na ul. 1 Maja. Jeszcze
wcześniej radny Rams ujął się za
kierowcami, zirytowanymi korkującym się skrzyżowaniem w rejonie
„starej straży”. Wskazał, że nowa
sygnalizacja świetlna, pomagając
włączającym się z ul. Wilsona
na ul. 1 Maja, do szewskiej pasji
doprowadza jadących ul. 1 Maja.
Złożył interpelację, argumentując,
że „koniecznym jest wprowadzenie
korekty funkcjonującej organizacji
w celu poprawy płynności ruchu w
tym rejonie”.

>ĞǁŽƐŬƌħƚŶĂtŝůƐŽŶĂ͍
Dopiero co zakończona modernizacja kilometrowego odcinka
ul. 1 Maja powinna ułatwić jazdę
kierowcom. Sporo z nich nadal jest
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Dawid Rams, radny Rady Powiatu Gliwickiego: - Modernizacja ul. 1 Maja – ważnej
arterii komunikacyjnej naszego miasta - była długo wyczekiwaną inwestycją drogową.
Dobrze, że projekt ten został pomyślnie zrealizowany. Przedsięwzięte działania z całą
pewnością wpłyną na poprawę komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu i bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych. Zadanie to jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy powiatem i uczestniczącym w kosztach inwestycji samorządem Knurowa. Projekt
otrzymał również istotne wsparcie ze środków budżetu państwa. Dziękuję radnym za
popieranie i uwzględnienie tej ważnej dla nas inwestycji w budżetach samorządów oraz
staroście Waldemarowi Dombkowi za stałe monitorowanie realizacji zadania i sprawne
rozwiązywanie problemów napotykanych w trakcie robót. Myślę, że w przyszłości nieodzowne jest także wykonanie niezależnego pasa skrętu w lewo w ul. Wilsona, będzie
to możliwe kiedy wygaśnie okres trwałości projektu związanego z wcześniej wykonaną
sygnalizacją świetlną. O przebudowę skrzyżowania ulic 1 Maja z Wilsona będę zabiegał.
Waldemar Dombek, Starosta Gliwicki: - Zakończyliśmy remont drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku ul. Kosmonautów do ul. Wilsona.
To największa inwestycja drogowa na terenie naszego powiatu w bieżącym roku.
Koszt realizacji tego zadania wyniósł blisko 2,4 mln zł. Niemal połowę tej kwoty
uzyskaliśmy z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019, a pozostałą część pokrył Powiat Gliwicki wraz z Miastem Knurów.
Cieszę się, że wspólnymi siłami udało się pozyskać środki na ten remont i dziś kierowcy mogą już korzystać ze zmodernizowanej i bezpiecznej drogi. Dziękuję mieszkańcom za okazaną wyrozumiałość podczas prowadzonych prac. Podziękowania
należą się także radnym powiatowym i Gminy Knurów, za wsparcie naszych działań.
Przy okazji zakończenia tej inwestycji warto dodać, że Powiat Gliwicki wspólnie z
Miastem Knurów i Województwem Śląskim realizuje zadanie pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie”. Następnymi bardzo ważnymi
inwestycjami zarówno dla Powiatu Gliwickiego, jak i gmin: Knurów, Pilchowice i Gierałtowice jest przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 78 do granic miasta na prawach powiatu Zabrze. Szacunkowy
koszt tej przebudowy wynosi 90.0000.000 zł. Obecnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach czyni starania o
pozyskanie środków na tę inwestycję.

jednak zdania, że potrzebna jest
też przebudowa skrzyżowania ulic
1 Maja i Wilsona. Wielu marzy się
rondo w tym miejscu. Zdaniem
specjalistów w obecnych realiach na
rondo jest za mało miejsca. Rozwa-

żane są inne możliwości.
- Myślę, że w przyszłości nieodzowne jest także wykonanie niezależnego pasa skrętu w lewo w ul.
Wilsona, będzie to możliwe kiedy
wygaśnie okres trwałości projektu

związanego z wcześniej wykonaną
sygnalizacją świetlną – zauważa
radny Rams. - O przebudowę skrzyżowania ulic 1 Maja z Wilsona będę
zabiegał.
/bw/
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u dzieci ta granica wcale nie jest
oczywista.
Reżyserka, Nawojka Wierzbowska, lubi jednak pracę z dziećmi,
mówi, że jej efekt jest bardziej naturalny i wiarygodny niż w pracy z
dorosłymi. I choć trzeba się zdecydowanie więcej napracować, to rezultat
jest tego wart.
Wśród dorosłych aktorów w obsadzie nie brak gwiazd. Babcię głównej bohaterki – nieco kontrowersyjną
postać, która opacznie przekaże
opowieść o owcach i Dobrym Pasterzu – zagra Anna Nehrebecka. W roli
mamy Julii wystąpi Edyta Torhan
(znana z wielu telewizyjnych seriali,
ostatnio wystąpiła m.in. w „Belle
Epoque”). Z kolei Olga Miłaszewska
wcieli się w zakonnicę, charakterystyczną, odrobinę niepokojącą
postać.
Film będzie trwać nie dłużej niż
pół godziny (ze względu na ograniczenia budżetowe prac dyplomowych). W październiku jego surową
wersję zobaczą profesorowie uczelni,
wiosną powinien zostać zmontowany, a gdy już będzie gotowy – rozpocznie swoje festiwalowe życie.
Jak zapowiadają twórcy, odwiedzi
wszystkie większe polskie festiwale
(m.in. FFP w Gdyni, Młodzi i Film,
Nowe Horyzonty).

Kultura

Knurów „zagra” w filmie!
Wśród scen realizowanych w
Knurowie najważniejsze będą trzy.
Przede wszystkim I Komunia – to
kulminacyjny moment opowieści,
kiedy dziewczynka orientuje się, że
jej plan nie przyniósł efektów. Druga
kluczowa scena, rozgrywająca się w
plenerze, między blokami, to przyjęcie komunijne – będzie ona projekcją
wyobraźni Julii, fragmentem jej wewnętrznego świata. Trzecia to spacer
z psem, podczas którego dziewczynka
chce zmierzyć siłę swojej wiary, próbując przenieść górę. Sceny wnętrza
osiedlowego mieszkania będą kręcone
w Bytomiu.

Kto w obsadzie? Gdzie
projekcje?
yplomowy film studentów
Wydziału Radia i Telewizji
Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach zapowiada się intryg ująco. „Bajka na niespokojny
sen” to opowieść o Julii, która ma
przystąpić do I Komunii Świętej.
Dziewczynka jest dość samotna w
życiu osobistym, niezbyt dobrze
rozumiana przez rodzinę. Przygotowania do I Komunii są dla niej odskocznią od codzienności, poświęca
się im z wielkim zaangażowaniem.
Ewangelicznych opowieści słucha
jak pięknych bajek i traktuje je –
jak to dziecko – dosłownie. Toteż
gdy słyszy przypowieść o Dobrym
Pasterzu i zagubionej owcy, chcąc
zwrócić na siebie uwagę Jezusa, postanawia trochę nagrzeszyć...

D

To miejsce na nas
ĐǌĞŬĂųŽ͊

Jak doszło do tego, że twórcy
na plan filmowy wybrali właśnie
Knurów? Otóż szukając kościoła, w
którym będą realizowane kluczowe

sceny etiudy, chcieli, aby bryła i kolor
budynku były przyjazne dla głównej bohaterki. Ta przestrzeń miała
wzbudzać dziecięce zaufanie, mieć
w sobie coś z klimatu bajkowości.
Kościół Parafii pw. Matki Bożej
Częstochowskiej okazał się idealny.
- Przez dwa miesiące jeździliśmy po
całym Śląsku, szukając odpowiedniego
obiektu – opowiada Natalia Włodarczyk, kierownik produkcji „Bajki...”. –
Odwiedziliśmy kilkadziesiąt kościołów
z nowoczesną bryłą architektoniczną.
Wreszcie pewnego dnia przyjechaliśmy
do Knurowa i wtedy nam się wszystko
połączyło: ten kościół z różową, fantazyjną fasadą i jego otoczenie – pastelowe
blokowisko, a nawet wygląd latarni. To
piękna bajka, która doskonale wygląda
w obiektywie i świetnie pasuje do naszej
bohaterki. Stwierdziliśmy, że to jest to,
że to miejsce na nas czekało. Poza tym
ta przestrzeń jest uniwersalna: mogłaby
być wszędzie i nigdzie, jednocześnie ma
trochę bajkowy charakter, idealny, by
opowiedzieć na tym tle piękną, metaforyczną historię.

Zdjęcia ruszają 24 sierpnia, w
Knurowie. 25 sierpnia w kościele
będzie realizowana scena I Komu-
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Metody.
70. rocznica tego wydarzenia
stała się pretekstem do uroczystego
świętowania w parafii. Arcybiskup
Wiktor Skworc w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę wiernych na to,
czego dziś najbardziej brakuje, czyli
na miłość do bliźniego.
- Zanieście dobre słowo i nadzieję do swoich domów, mieszkań, familoków - prosił parafian, nie szczędząc ciepłych słów pod adresem ks.
proboszcza Mirosława Pelca.

Mirella Napolska

6WDW\ĞFLVSRQVRU]\LSRPRFQLF\±SRV]XNLZDQL

Knurów

tym roku mija 80 lat od
roz pocz ę c ia budow y
kościoła. Ambitny plan
ks. Alojzego Koziełka, by wznieść
w Knurowie świątynię, służącą
rosnącej liczbie wiernych, pokrzyżowała wtedy wojna. Do projektu
autorst wa Henr yka Ga mbca z
Piotrowic Śląskich powrócono w
1945 roku. Dwa lata później, 13
lipca 1947 roku, biskup Juliusz
Bieniek poświęcił kościół, którego
patronami zostali święci Cyryl i

nii, do której potrzebni są statyści
(szczegóły – w ramce poniżej). Do
Knurowa ekipa wróci we wtorek, 29
sierpnia. W tym ostatnim dniu zdjęciowym będzie realizowana scena
przygotowań do Komunii.
Reżyserką filmu (i autorką scenariusza) jest Nawojka Wierzbowska,
zaś operatorem Robert Lis. Rolę
głównej bohaterki odegra 11-letnia
Maja Krupińska z Łodzi, która ma
już za sobą udział w studenckich
etiudach.
– Wspaniała dziewczynka, ma
niesamowite pokłady emocji i duży
talent – charakteryzuje małą aktorkę
Natalia Włodarczyk.
W filmie praca z dziećmi to
poważne wyzwanie: wymaga dużo
czasu i cierpliwości. Trzeba też
dbać o to, aby pomóc im w oddzielaniu roli od prywatnego życia, bo

W trakcie mszy św. koncelebrowanej arcybiskup poświęcił
sztandar z wizerunkami św. Cyryla
i Metodego, mający przypominać
o ważnej dla parafii rocznicy, pobłogosławił nowy witraż z Trójcą
Świętą, który powstał w pracowni
„ORSO”, i spotkał się z jego autorami (rodziną Śpiewlów).
Zanim witraż z kapsułą czasu,
zawierającą nazwiska wszystkich
jego fundatorów, zostaną umieszczone w sklepieniu świątyni, trze-
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ba najpierw zabezpieczyć kopułę
nad świetlikiem przed opadami.
Na pamiątkę pobytu w Knurowie arcybiskup otrzymał od
parafian obraz Czesława Fojcika
pt. „Janie Pawle II - oręduj gór-

nikom”, komplet sześciu numizmatów z wizerunkiem św. Cyryla i Metodego, wybitych przez
Mennicę Górnośląską, i rzeźbę
św. Barbary.
oprac. /g/
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2GV]HGãœZLDGHN
minionego stulecia
Wspomnienie – Maksymilian Weniger

VLHUSQLD]PDUá0DNV\PLOLDQ:HQLJHUQDMVWDUV]\
PLHV]NDQLHF.QXURZD:HZU]HĞQLXVNRĔF]\áE\
ODW%H]SRĞUHGQLJRĞFLQQ\E\áVNDUEQLFąZLHG]\
RGZXG]LHVWRZLHF]Q\P.QXURZLH
nał na wylot topografię miasta
z różnych okresów, nazwiska
i twarze dawnych knurowian.
Tych, którzy dziś są patronami knurowskich ulic – jak Florian Ogan, Feliks Michalski czy ks. Alojzy Koziełek
– i tych zwyczajnych, o których pamięć zaciera się wraz z upływającym
czasem. Wielokrotnie spotykaliśmy
się z panem Maksymilianem, zawsze
z przyjemnością i uwagą wsłuchując
się w opowieści, które działały jak
wehikuł czasu. Chętnie dzielił się
z nami tym, co przetrwało w Jego pamięci. Oby pamięć knurowian o Nim
samym trwała jak najdłużej...
Pan Maksymilian z zawodu był
kowalem, a z natury – twardy jak
żelazo. Nie stronił od ciężkiej pracy,
własnymi rękami zbudował rodzinny
dom, doczekał się gromady potomków. Jego recepta na długie życie
w dobrym zdrowiu była krótka i treściwa: szanować się i ruszać. Chodzić,
pracować, uprawiać dużo sportu.
I nie być pijusem ani rozrabiaką.
– Trzeba wiedzieć, jak żyć – mówił
sentencjonalnie najstarszy knurowianin.
– Na spacer się przejdę, obejrzę
telewizję, sport, dobry film – opowiadał nam wówczas o drobnych
przyjemnościach dnia codziennego.
– Kiedyś spotykałem się z kolegami,
ale dziś kolegów już nie ma, nie żyją.
Stuletni pan Weniger w żadnym
razie nie wyglądał na swój wiek – trzymał się prosto, spojrzenie miał bystre,
ton głosu pewny i stanowczy. Kiedy,
gestykulując z werwą, snuł historie
o bliższej i dalszej przeszłości, niejeden
mógł mu pozazdrościć energii.

Z

ǌŝĞĐŝŷƐƚǁŽ

Wspomnienia przychodzą same,
jakby tylko czekały, aby być opowiedziane – to ciągłe odpominanie
przeszłości: miejsc, których już nie
ma i ludzi, którzy odeszli. Pana

Wenigera nie trzeba było zachęcać
do wspomnień. Z nostalgią wracał
do czasów młodości, do dawnych
zapachów i zachwytów. Nie ma już
brukowanych ulic, nie ma bryczek
wiozących eleganckie knurowskie
damy do fryzjera. Jednak w opowieściach pana Maksymiliana wciąż żył
nieistniejący już świat. Jakby istniał
tylko dzięki niemu. Z taką samą
żarliwością knurowianin opowiadał o przygodach (był żołnierzem,
uczestniczył w pogrzebie Józefa
Piłsudskiego), jak i o codzienności
(cotygodniowych wyprawach do
kina ). Nie zawsze było łatwo. Historia bezwzględnie plątała ludzkie losy,
nieraz tracili wszystko.
- Ale odbudowaliśmy się i żyjemy
- mówił z zadumą.
Pan Maksymilian urodził się
w Knurowie 22 września 1911 roku
jako piąty z siedmiorga rodzeństwa.
Chętnie wspominał czasy dzieciństwa.
– Był fajny staw, czysta woda,
rybki pływały. Zimą jeździliśmy tam
na łyżwach, orkiestra grała. Było też
w Knurowie małe kino, przez zimę
każdy chciał tam iść. Do KS „Sokół”
w Krywałdzie się chodziło. Było tam
wszystko, bieżnia, zapasy, drążki.
Wspominał łączkę, gdzie grywał
z kolegami w piłkę, masarnię – wówczas jedyną we wsi – i zabytkowy,
drewniany kościół św. Wawrzyńca.
Pierwszy dzień szkoły, kiedy jako
7-latek pod rękę z siostrami przekroczył próg klasy, pamiętał nie gorzej
niż to, co było wczoraj.
- Gdy w 1917 roku siostra zaprowadzała mnie do szkoły, miałem 7
lat, kończyła się wojna. Wszystkie
klasy, starsi i młodsi, uczyły się razem
w jednym pomieszczeniu − opowiadał.
− Nasz nauczyciel, wdowiec, kiedyś
zasnął na lekcji, a tu zjawił się inspektor. Oj, źle to się skończyło. Ale sporo
się nauczyłem. Do tej pory pamiętam
wierszyk o cesarzu Wilhelmie II, taki

1LHW\ONREOLVF\SDPLĊWDOLRXURG]LQDFK
SDQD0DNV\PLOLDQDFRURN]JUDWXODFMDPL
LĪ\F]HQLDPLGRQHVWRUDSU]\E\ZDáSUH]\GHQW$GDP5DPV
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propagandowy.
Dziwnie się plotły losy Ślązaków.
Gdy rodzina pana Wenigera przez
pewien czas mieszkała w Głogówku,
mały Maksymilian uczył się w zamku hrabiego Oppersdorffa. Tylko tam
była nauczycielka. Magnat, w czasie
plebiscytu, stanął po stronie Polski.
Za swoją decyzję zapłacił wysoką
cenę. Spotkał go ostracyzm środowiska, nie potrafiącego zrozumieć,
dlaczego optuje za opcją polską, a nie
niemiecką. Jan Jerzy Oppersdorff
i Dorota Radziwiłłówna mieli dwanaścioro dzieci. Z jednym z chłopców pan Maksymilian znalazł się
potem w wojsku w czasie II wojny.

też fach ślusarza.
Pewnego dnia wyszedł z domu
do roboty jak zwykle, ale po drodze
nogi poniosły go w inną stronę – do
kopalni. Poszedł do nadsztygara zapytać o pracę. Okazało się, że można
od zaraz.

^ǌǇĐŚƚĂ

Kiedy wrócił z tej pierwszej,
spontanicznej szychty, matka spytała: coś tak w czas przyszedł? On na
to: daj jeść, bo ja na drugą znowu idę
do roboty.
I tak Maks spontanicznie poszedł pracować na kopalnię. Dzięki
temu po roku mógł sam sfinansować
sobie kurs spawacza. Potem został
też ślusarzem. Życie zawodowe miał
urozmaicone. Wielokrotnie zmieniał
miejsce pracy. Ale w kopalni zaczynał
i z kopalni odchodził na emeryturę.
Pierwsze wyraźne wspomnienia
związane z kopalnią to ceremonia
przejęcia jej przez polskie władze
z Wojciechem Korfantym na czele
i nadanie imion szybom Piotr, Paweł
i Foch. Pan Weniger opowiadał nam
też o swojej I komunii, którą przyjął
w kopalnianej cechowni. Wspominał
samą uroczystość, a także specjalne
śniadanie, które zorganizował dzieciom ks. Władysław Robota. Smak
tamtej słodkiej bułki i kakao zapamiętał na całe życie.

Wojna
Wojenna zawierucha nie ominęła pana Maksymiliana. Został

nie lubię dorszy, to najgłupsza ryba
w morzu! – opowiadał.
Pan Maksymilian pamiętał też
dobre chwile. Przywoływał twarze
spotkanych osób, dowódcy, czy
kobiety z bliźniakami, która przypominała mu żonę. Ich uśmiechy,
grymasy zatrzymały się w nim jak
stare fotografie.
− W czasie wigilii, daleko od swoich domów, dostawaliśmy zaproszenia od innych rodzin mieszkających
w pobliżu. Czasami chodziliśmy do
kina, ćwiczyliśmy na drążkach –
mówił.

Rodzina
Swoją ż onę pa n Ma k s y m ilian znał z widzenia od dziecka
– chodziła do klasy z jego siostrą.
Wpadła mu w oko podczas zabawy
w Starym Zaciszu.
– Mnie napastował kolega, który
jej nie znał – opowiadał. – Mówi mi,
słuchaj Maks, są takie trzy siostry
i mnie się podoba ta najstarsza. A ja
ją znam, mówię mu na to. Miała nietypową fryzurę – krótkie włosy. Dała
się ostrzyc jak chłopak, dla żartu.
Jakoś tak wszystko się potoczyło,
że to nie kolega, ale właśnie Maksymilian zdobył serce intrygującej
dziewczyny. Pobrali się rok później,
w 1936 r. Wychowali czworo dzieci
(dwie córki i dwóch synów).
Pewnie to właśnie rodzinie pan
Maksymilian w dużej mierze zawdzięczał swoją kondycję i życiową
energię. Mieszkał razem z córką i jej

Dom
Rodzinny dom pana Maksymiliana pachniał świeżo wypieczonym
chlebem i swojską kiełbasą.
- Ojciec był kowalem, ale potrafił
i chleb upiec, i kiełbasę zrobić – mówił z uśmiechem pan Maksymilian.
Codziennie na dzieci czekała
ciepła kolacja.
- Obowiązkowo na stole była kiszka, kartofle i mleko, a w każdą sobotę
mama piekła kołocz! I wszystko było
swoje: mak, ser, mąka... - opowiadał
knurowianin. - Tak nas mama zdrowo chowała!
O rodzicach mówił jako o osobach
bardzo religijnych.
Jego ojciec, uczestnik powstań śląskich, był kowalem.
Maksymilian, jako
jedyny z rodzeństwa, poszedł w ślady ojca – wyuczył się
kowalstwa. Jednak
jeden fach to było
dla niego za mało.
Wymarzyło mu się
spawanie. Według
ojca spawacz nie
był odpowiednim
zawodem, jednak
Maksymilian dopiął
swego. Potem zdobył

3DQ0DNV\PLOLDQE\á
VNDUEQLFąZLHG]\R
.QXURZLHZMHJR
ZVSRPQLHQLDFKĊWQLH
ZVáXFKLZDáVLĊ%RJXVáDZ
6]\JXáDNXVWRV],]E\
7UDG\FML.:.Ä.QXUyZ´

wcielony do wojska.
− Byłem marynarzem. Pływaliśmy po Morzu Północnym, po Bałtyku. Spaliśmy po dziewięciu na kilku
metrach, a i sufit był nisko. Ciężko
było z wodą. Można było łapać dorsze
na okucia starych butów. Do tej pory

rodziną, w sąsiedztwie bliższych
i dalszych krewnych. Doczekał się całej gromady potomków. Jeden z nich
– praprawnuk, jest Jego imiennikiem.
Pan Maksymilian odszedł 1 sierpnia,
otoczony kochającą rodziną.
Jb, MiNa

podziękowania

6HUGHF]QLHG]LĊNXMHP\
ZV]\VWNLP
NWyU]\XF]HVWQLF]\OLZ2VWDWQLHM'URG]H
ĞS0DNV\PLOLDQD:HQLJHUD
&yUNLL6\QRZLH]5RG]LQDPL
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3UHPLĊVSHFMDOQąZ.QXURZLHZ\JUDá6áRZHQLHF-DQ7UDWQLN &&& 
DOHJURPNLHEUDZDRGSXEOLF]QRĞFL]HEUDOLZV]\VF\NRODU]H

7RXUGH3RORJQH²FR]DSDPLęWDP\"

Chwilka na przejazd,
ZVSRPQLHQLDQDODWD

7RE\áRQLH]DSRPQLDQLHSU]HĪ\FLH±WRQDMF]ĊVWV]\NRPHQWDU]SR
ÄNQXURZVNLP´7RXUGH3RORJQH:WRUHNVLHUSQLDNLELFHQDWUDVLH
LXF]HVWQLF\RNROLF]QRĞFLRZHJRIHVW\QX]DSDPLĊWDMąQDGáXJR%RWHĪMHVW
FR3U]HGW\JRGQLHPQDáDPDFK3U]HJOąGX7RXUGH3RORJQHJRĞFLáQD
VWURQDFK1LHZ\VWDUF]\áR.ROHMQ\FKWHĪ]DSHZQHE\áRE\]DPDáR
7\OHQLHZ\NURLP\DOHQDSDUĊIRWHN ]SRGVXPRZDQLHPVSRUWRZ\P 
UąEHNPLHMVFDVLĊ]QDOD]á2GĞZLHĪP\ZLĊFWHFLHNDZHFKZLOH
EZIRWR-XVW\QD%DMNR.U]\V]WRI*RáXFK%RJXVáDZ:LON

:LNWRULD ODW 
'DUHN ODW L
7RPHN PLHVLĊF\ 
:LHFLĔVF\]PDPą
0RQLNą

+XF]Q\ WDNĪHGRVáRZQLH Z\VWĊS2UNLHVWU\.:.
Ä.QXUyZ´SU]\FLąJDáXZDJĊ±QLFG]LZQHJRĪH
FKĊWQ\FKGRSDPLąWNRZHJR]GMĊFLDQLHEUDNRZDáR

ǌŝĞŷƉŽĚŶŝƵ
,HWDS
130 km - start i meta w KraNRZLH :\JUDá DN WXDOQ\ PLVWU ]
ĞZLDWD6áRZDN3HWHU6DJDQ %RUD
 +DQVJURKH  NWyU\ SR VSULQWHU
VNLPILQLV]XSRNRQDá$XVWUDOLMF]\ND
&DOHED (ZDQ¶D 2ULFD ± 6FRWW  L
+ROHQGUD 'DQQ\¶HJR YDQ 3RSSHO¶D
7HDP6N\ 1DMOHSV]\]3RODNyZ
3DZHá )UDQF]DN ] 5HSUH]HQWDFML
3ROVNL E\á yVP\ 7XĪ SU]HG ILQL
V]HP GRV]áR GR JURĨQHM NUDNV\
Z NWyUHM XFLHUSLDáR NLONX NRODU]\
2SLHUZV]HSXQNW\GRNODV\ILNDFML

8

JyUVNLHM PRJOL SRZDOF]\ü WDN ĪH
JyUDOH 1D GZyFK JyUVNLFK SUH
PLDFK ,9 NDWHJRULL XV\WXRZDQ\FK
Z%DFKRZLFDFK L .DV]RZLHZ\JUDá
+ROHQGHU 0DU WLMQ .HL]HU 7HDP
/RWWR1/-XPER  MDGąF\ UD]HP Z
XFLHF]FH ] 3DZáHP %HUQDVHP ]
5HSUH]HQWDFML 3ROVNL 0DFLHMHP
3DWHUVNLP ] &&& 6SUDQGL 3RONR
ZLFH RUD] )UDQFX]HP &KDUOHVHP
3ODQHWHP ] 7HDP 1RYR 1RUGLVN ,
WR RQ W\P VDP\P ]GRE\á UyĪRZą
NRV]XONĊ GOD QDMOHSV]HJR JyUDOD
+ROHQGHU G]LĊNL Z\JUDQLX ORWQHM
SUHPLLZ.UDNRZLHZ\ZDOF]\áWDNĪH
GUXJąQLHELHVNąGODQDMDNW\ZQLHM
V]HJRNRODU]D

,,HWDS
7DUQRZVNLH *yU\ ± .DWRZLFH
,GHDOQ\ GOD VSULQWHUyZ FKRü GZLH
JyUVNLH SUHPLH WHĪ ]QDOD]á\ VLĊ QD
WUDVLH 1DMOHSV]\ RND]Dá VLĊ :áRFK
6DFKD0RGROR 8$(7HDP(PLUDWHV 
NWyU\ Z\SU]HG]Lá 'DQQ\¶HJR YDQ
3RSSHODL1LHPFD0D[LPLOLDQD:DO
VFKHLGD]7HDPX6XQZHE+ROHQGHU
G]LĊNLGUXJLHMSR]\FMLLERQLILNDWRP
QD PHFLH RGHEUDá ĪyáWą NRV]XONĊ
OLGHURZL 3HWHURZL 6DJDQRZL NWyU\
GRMHFKDáQDyVPHMSR]\FML.RV]XONĊ
GODQDMDNW\ZQLHMV]HJR]GRE\á$GULDQ
.XUHN ] &&& 6SUDQGL 3RONRZLFH
NWyU \ Z\JUDá WU ]\ ORWQH SUHPLH
RUD] SUHPLĊ VSHFMDOQą Z %\WRPLX

1DWRPLDVW .HL]HU ]DFKRZDá WĊ GOD
QDMOHSV]HJRJyUDOD
,,,HWDS
-DZRU]QR±6]F]\UN NP 7HQ
HWDSSU]\QLyVá]PLDQ\ZNODV\ILNDFML
JHQHUDOQHM .RĔF]\á VLĊ SRGMD]GHP
PLDá WHĪ ZF]HĞQLHM NLOND Z\PDJDMą
F\FKZ]QLHVLHĔWDNLFKMDN6DOPRSRO
F]\ =DPHF]HN JG]LH ]QDMGRZDá\ VLĊ
DĪF]WHU\JyUVNLHSUHPLHQDMZ\ĪV]HM
, NDWHJRULL .RV]XONĊ QDMOHSV]HJR
JyUDOD]GRE\á0DFLHM3DWHUVNL]&&&
6SUDQGL 3RONRZLFH D GOD QDMDNW\Z
QLHMV]HJR ]DFKRZDá $GULDQ .XUHN
:\JUDá QDWRPLDVW %HOJ '\ODQ 7HXQV
%0& 5DFLQJ  NWyU\ DZDQVRZDá QD

GUXJą SR]\FMĊ Z NODV\ILNDFML JHQH
UDOQHM 3URZDG]HQLH RG]\VNDá 3HWHU
6DJDQGUXJLQDHWDSLH7XĪ]DQLP
GRMHFKDáQDV]IDZRU\WGR]Z\FLĊVWZD
ZFDá\PZ\ĞFLJX5DIDá0DMND %RUD
+DQVJURKH 
,9HWDS
1DMGáXĪV]\=DZLHUFLH±=DEU]H
NP 1DWUDVLH.QXUyZ]SUHPLą
VSHFMDOQDSU]\XO.RVPRQDXWyZ&L
FR E\OL ]REDF]\OL MDN Z\JU\ZD Mą
6áRZHQLHF-DQ7UDWQLN &&& MDGąF\
ZSLĊFLRRVRERZHMXFLHF]FH'RPHW\
MHGQDNV\WXDFMDVLĊ]PLHQLáD3HOH
WRQ SRND]Dá VZRMą PRF : =DEU]X
QDMV]\EFLHM ILQLV]RZDá &DOHE (ZDQ
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Meta knurowskiej premii
VSHFMDOQHMFLHV]\áDVLĊ
VSHFMDOQ\PLZ]JOĊGDPL±QLH
wiadomo, kiedy ponownie
QDGDU]\VLĊWDNDRND]MD
Fantastyczna
LPSUH]D±
zapewniali
kibice

Adam Rams, prezydent Knurowa
Z\SRZLHGĨ])DFHERRNRZHJRSUR
filu): - Tour de Pologne w Knurowie
WRE\áRSLĊNQHSU]HĪ\FLH6HUGHF]
QLH G]LĊNXMĊ 0LHV]NDĔFRP QDV]HJR
PLDVWD ]D GRSLQJ XĞPLHFK UDGRĞü
L JRĞFLQQRĞü 3R]\W\ZQH HPRFMH L
HQHUJLDXG]LHOLá\VLĊQDPZV]\VWNLP
-HVWHP ZG]LĊF]Q\ ZRORQWDULXV]RP
RUJDQL]DFMRP SR]DU]ąGRZ\P QD
V]HM PáRG]LHĪ\ D WDNĪH VHQLRURP L
VáXĪERP  ]D SRPRF Z RUJDQL]DFML
SU]HMD]GXNRODU]\SU]H]QDV]HPLD
VWR3RND]DOLĞP\UDGRVQHVSRUWRZH
REOLF]H .QXURZD Z ZDNDF\MQ\P L
VáRQHF]Q\PGQLX']LĊNXMĊ

Oczekiwanie na
kolarzy umilali
DUW\ĞFL
'UXJLE\á'DQQ\YDQ3RSSHODWU]HFL
OLGHU 3HWHU 6DJDQ %DUG]R GREUH
G]LHZLąWHPLHMVFH]DMąá$ODQ%DQD
V]HN &&& .RV]XONĊGODQDMDNW\Z
QLHMV]HJR]GRE\á+ROHQGHU%HUW-DQ
/LQGHPDQ 7HDP/RWWR1/±-XPER 

7HXQV L 5DIDá 0DMND RGSRZLHGQLR
GUXJLLWU]HFLWUDFLOLGRQLHJRL
VHNXQG /LGHUHP NODV\ILNDFML JyU
VNLHM ]RVWDá %HOJ 0D[LPH 0RQIRUW
/RWWR6RXGDO DQDMDNW\ZQLHMV]\P
SR]RVWDá/LQGHPDQ

V etap
 NP ] 2OLPSX 1DJDZF]\QD
GR 5]HV]RZD 1D PHFLH SRQRZQLH
GRV]áR GR VSULQWHUVNLFK SRMHG\Q
NyZ :\JUDá 'DQQ\ YDQ 3RSSHO
'UXJL E\á 6áRZHQLHF /XND 0H]JHF
2ULFD6FRWW  D WU]HFL ]QyZ OLGHU
3HWHU 6DJDQ 7\P VDP\P 6áRZDN
SRZLĊNV]\áSU]HZDJĊQDGU\ZDODPL
Z NODV\ILNDFML JHQHUDOQHM '\ODQ

VI etap
1DW\PHWDSLHGRV]OLGRJáRVX
SUDZG]LZL JyUDOH´ 1D MHGQ\P ]
SRGMD]GyZRGSDGáOLGHU3HWHU6D
JDQLE\áRMXĪZLDGRPRĪHZRVWD
WHF]Q\PUR]UDFKXQNXOLF]\áVLĊQLH
EĊG]LH 1D WUDVLH ]QDOD]áR VLĊ DĪ
SLĊü JyUVNLFK SUHPLL , NDWHJRULL
GZXNURWQLH %XVWU\N L %XWRURZ\
:LHUFKUD]*áRGyZND 'ZLHZ\
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JUDá:áRFK0RUHQR0RVHU $VWDQD
3UR7HDP MHGQą+ROHQGHU$QWZDQ
7ROKRHN 7HDP/RWWR1/-XPER D
NROHMQH GZLH SyĨQLHMV]\ ]Z\FLĊ]
FD HWDSX $XVWUDOLMF]\N -DFN +DLJ
2ULFD6FRWW  1LHVSHáQD PLQXWĊ
SRQLPGRPHW\GRMHFKDá+ROHQGHU
:RXWHU3RHOV 7HDP6N\ LQDWU]H
FLP /XNVHPEXUF]\N %RE -XQJHOV
] 4XLFN 6WHS )ORRUV 5DIDá 0DMND
SU]\MHFKDá QD yVP\P PLHMVFX L
G]LĊNL NU\]\VRZL PLVWU]D ĞZLDWD
DZDQVRZDáQDGUXJąSR]\FMĊZJH
QHUDOFHĩyáWąNRV]XONĊSRHWDSLH
]DáRĪ\áQDWRPLDVW'\ODQ7HXQV:
NODV\ILNDFML JyUVNLHM SURZDG]HQLH
SU]HMąá$QWZDQ7ROKRHNDGODQDM

DNW\ZQLHMV]HJRNRODU]D/LQGHPDQ
VII etap
2VWDWQLUR]VWU]\JDMąF\6]DQVĊ
QD]Z\FLĊVWZRPLDáQDZHW]Z\FLĊ]
FD V]yVWHJR HWDSX D GZXQDVW\ Z
JHQHUDOFH-DFN+DLJNWyU\GROLGHUD
WUDFLáW\ONRVHNXQG\'UXJL0DM
ND GR 7HXQVD PLDá VWUDWĊ ]DOHGZLH
V]HĞFLXDWU]HFL+ROHQGHU:LOFR.HO
GHUPDQ 7HDP 6XQZHE  G]LHVLĊFLX
VHNXQG .UyOHZVNL HWDS UR]JU\ZDá
VLĊ]%XNRYLQ\5HVRUWGR%XNRZLQ\
7DWU]DĔVNLHMLOLF]\áNP3Uy
E\ Ä]JXELHQLD´ OLGHUD QLH SRZLRGá\
VLĊ3ROVNLIDZRU\W5DIDá0DMNDQD
PHFLHE\áWU]HFL=JDUQąáVHNXQG\

ERQLILNDW\ DOH WR QLH Z\VWDUF]\áR
GR ]Z\FLĊVWZD Z FDáHM LPSUH]LH
7U\XPIDWRUHP7RXUGH3RORJQH
]RVWDá%HOJ7HXQV0DMND]DMąáGUX
JLHPLHMVFH VHNXQG\VWUDW\ DQD
QDMQLĪV]\P VWRSQLX SRGLXP VWDQąá
]Z\FLĊ]FDRVWDWQLHJRHWDSX:RXWHU
3RHOV WXĪ ]D QLP ILQLV]RZDá $GDP
<DWHV 2ULFD ± 6FRWW  1DMOHSV]\P
JyUDOHP Z\ĞFLJX RND]Dá VLĊ :áRFK
'LHJR 5RVD 7HDP 6N\  NWyU\ MH
FKDáZXFLHF]FHL]JDUQąáZLĊNV]RĞü
SXQNWyZ QD JyUVNLFK SUHPLDFK
1DMDN W \ZQLHMV]\P ]DĞ %HU W-DQ
/LQGHPDQ
Tomasz Czarnecki
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rozrywka nr 32
- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

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

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
10 5,
Sierpnia
2017 – wraz
Niepodległości
44-190 Knurów
czwartek
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
10:00
Kapitan
Majtas:
numeru (decyduje data stempla pocztowego).

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska, Tomasz Czarnecki

)UDQFLV]HN'UHMD]*LHUDãWRZLF

,GD.RWODUHN]*OLZLF

ur. 1.08.2017 r., 3140 g, 51 cm

ur. 1.08.2017 r., 3530 g, 53 cm

$OHNVDQGHU']LXN].QXURZD

.DFSHU3ROLW].QXURZD

ur. 2.08.2017 r., 3220 g, 57 cm

ur. 2.08.2017 r., 3470 g, 56 cm

3ROD%LHQLD]3LOFKRZLF

0DUFHO&HOHEDľVNL]*OLZLF

ur. 4.08.2017 r., 3100 g, 52 cm

ur. 4.08.2017 r., 3770 g, 55 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 30/2017 brzmiało: „KUŚNIERKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Krystyna
Liduch. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

12 Sierpnia 2017
sobota
16:00 0DáD:LHOND6WRSD
Prawidłowe
rozwiązanie rozrywki z nr.
17:45 9DOHULDQLPLDVWRW\VLąFD
38/2016 brzmiało:
„GKA”. Podwójny bilet
SODQHW'GXEELQJ

$QLWD*ęEND]=DEU]D

.DFSHU2OHMQLN].QXURZD

ur. 4.08.2017 r., 3280 g, 52 cm

ur. 4.08.2017 r., 3540 g, 53 cm

do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

3LHUZV]\ZLHONL¿OP'
16:30 Kapitan Majtas:
3LHUZV]\ZLHONL¿OP'
18:15 Kapitan Majtas:
3LHUZV]\ZLHONL¿OP'
'XQNLHUND
11 Sierpnia 2017
SLąWHN

.RUQHOLD6]\PDľVND].QXURZD
ur. 5.08.2017 r., 2790 g, 50 cm

www.kinoscenakultura.pl

0LãRV]'LHQVW].QXURZD

:LNWRULD6DURVLľVND].QXURZD

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

ur. 6.08.2017 r., 3650 g, 54 cm

ur. 7.08.2017 r., 3120 g, 53 cm

32

+DQQD6FKRVWRN]%\WRPLD
ur. 5.08.2017 r., 4180 g, 56 cm

13 Sierpnia 2017
niedziela
16:00 0DáD:LHOND6WRSD
17:45 9DOHULDQLPLDVWRW\VLąFD
SODQHW'GXEELQJ
9DOHULDQLPLDVWRW\VLąFD
SODQHW'QDSLV\

16:00 0DáD:LHOND6WRSD
17:45 9DOHULDQLPLDVWRW\VLąFD
SODQHW'GXEELQJ
9DOHULDQLPLDVWRW\VLąFD
SODQHW'QDSLV\

10

9DOHULDQLPLDVWRW\VLąFD
SODQHW'QDSLV\

14 Sierpnia 2017
SRQLHG]LDáHN
16:00 0DáD:LHOND6WRSD
17:45 9DOHULDQLPLDVWRW\VLąFD
SODQHW'GXEELQJ
9DOHULDQLPLDVWRW\VLąFD
SODQHW'QDSLV\
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ystartowa li w ubiegł y
czwartek po południu
z centrum handlowego
Merkury. 17 biegaczy, uczestników
14. już sztafety na Przystanek Woodstock, skierowało się w stronę
Kostrzyna nad Odrą. Żegnali ich
najbliżsi i przyjaciele, muzycy zespołu The Last Room oraz wicestarosta
Ewa Jurczyga.
Biegacze mieli przed sobą 460
km. I dali radę. Jak zwykle.
W mocnej, najliczniejszej w
swojej historii, ekipie znalazła się
prawdziwa... sztafeta pokoleń. Za
sprawą panów Ruta – Tadeusza,
Macieja i Mateusza – czyli dziadka,
ojca i syna. Co ciekawe, przed włączeniem się do biegu, nie zniechęciły
ich kaprysy losu, który usiłował pokrzyżować im plany. Na Śląsk dotarli
bowiem z przygodami – po awarii
auta dojechali pociągiem.
Na Przystanku Woodstock biegacze zameldowali się w sobotę
wieczorem.
- Na głównej scenie przystanku
Woodsctock razem z Jurkiem Owsiakiem wręczyliśmy nagrodę specjalną

.QXUyZ.RVWU]\QQ2GUċ;,96]WDIHWD%LHJRZD

W

3RELHJOLQD
Woodstock

%LHJDF]\SU]HGVWDUWHP]DJU]HZDáDGRZ\VLáNXZLFHVWDURVWD(ZD-XUF]\JDDGREUHMHQHUJLL
GRGDZDOLPX]\F\]HVSRáX7KH/DVW5RRP

-XUHN2ZVLDNL%RJGDQ/HĞQLRZVNLVWDU]\GREU\]QDMRPLZĞZLHWOH
NDPHUZUĊF]\OLVSHFMDOQHVWDWXHWNL(GZDUGRZL:áRGDUVNLHPX
L7DGHXV]RZL5XFLH=DQLPGRWHJRGRV]áRXF]HVWQLF\NQXURZVNLHM
V]WDIHW\ELHJRZHMSU]HPLHU]\OLNP

Knurów

0HG\F\SUDNW\NXMċ

za całokształt dla Panów Edwarda
Włodarskiego i Tadeusza Ruty –
powiedział Przeglądowi Bogdan
Leśniowski, twórca i szef biegającej
ekipy. - Hasłem przewodnim wręczanej statuetki było motto: ,,Jesteś
wielki jak Forrest Gump”.
Zażyłość Leśniowskiego i Owsiaka przekracza dekadę. Dzięki temu
sztafeta biegowa dochodzi do skutku
bez względu na rozmaite zawirowania.
- Zbyt długo znamy się z Jurkiem
Owsiakiem, by go zawieść, tym bardziej w chwilach, gdy trwa medialna
nagonka. Sztafeta Biegowa Knurów
będzie pojawiać się na Woodstock i
finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy – zapewniał przed rokiem
Bogdan Leśniowski. Dotrzymał
słowa, sztafeta znowu zaistniała na
jednej z najbardziej medialnych scen
w Polsce.
- Myślę, że doskonale promujemy
Knurów – co najmniej na skalę krajową. Flaga Knurowa przed woodstockową sceną to piękny wyraz tej promocji
– i te słowa nie tracą na aktualności.
Tomasz Czarnecki, bw

8F]HVWQLF\ V]WDIHW\ %RJGDQ /HĞQLRZVNL (GZDUG :áRGDUVNL %RJXPLáD
6]WXOSD-DFHN&KDáXSND.U]\V]WRI&KDáXSND'DPLDQ%HMQDURZLF]6]\PRQ
0DVDUF]\N:LNWRU1RZDN$GDP+DVD7DGHXV]5XWD0DFLHM5XWD0DWHXV]
5XWD%DUWHN%DMRQ.U]\V]WRI7ZDUGRFK7RPDV].RE\OLĔVNL/HVáDZ.URF]\N
0LFKDá.URF]\N

:LOF]D

3LNQLN]RJyUNDPL

:HVRáD%LHVLDGDL0DJGDOHQD3DOEĊGąJZLD]GDPL
;9,:LOF]DĔVNLHJR3LNQLNX2JyUNRZHJR,PSUH]DZH
ZWRUHNVLHUSQLDQDERLVNX/.6:LONyZ:LOF]D

3DFMHQFLNQXURZVNLHJRV]SLWDODQLHSRZLQQLE\ü]G]LZLHQLZLGRNLHP
PáRG\FKQLHNLHG\HJ]RW\F]QHMXURG\RVyEZOHNDUVNLFKNLWODFK
WRMXĪF]ZDUWH]U]ĊGXZDNDFMHSRGF]DVNWyU\FKJRV]F]ąWX
VWXGHQFL.LMRZVNLHJR8QLZHUV\WHWX0HG\F]QHJR

oczątek o godz. 16. W programie m.in. konkursy z ogórkiem
w roli głównej, kulinarne wariacje
ogórkowe, atrakcje dla dzieci, wesołe miasteczko.

P

Do zabawy zapraszają: samorząd Gminy Pilchowice, sołtys i
Rada Sołecka Wilczy oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Pilchowicach.
/bw/

informacja własna wydawcy

etnie praktyki to efekt współpracy knurowskiego szpitala z
uczelnią zza wschodniej granicy.
W tym roku pierwsza, pięcioosobowa grupa przyszłych lekarzy
z Ukrainy spędziła w Knurowie
lipiec. W zeszły piątek przyszedł
czas na drugą turę. Wśród 14 gości
z kijowskiej uczelni są nie tylko
Ukraińcy, ale i osoby z tak egzotycznych krajów, jak Indie, Ghana,
Namibia czy Nigeria.
Praktyka w knurowskiej lecznicy doskonale uzupełnia uniwer-

L

sytecką teorię. Tu studenci mogą
pełniej doświadczyć tego, co czeka
ich podczas pracy w wybranym
zawodzie.
- Asystują, przyglądają się
operacjom, towarzyszą przy porannych wizytach u pacjentów,
przy badaniach USG – relacjonuje
Mateusz Niewdana z Działu Marketingu i Informatyki Szpitala w
Knurowie.
W tym tygodniu czeka ich też
prezentacja multimedialnego stołu
anatomicznego z dotykowym pa-

Przegląd Lokalny Nr 32 (1272) 10 sierpnia 2017 roku

nelem. To sprzęt do nauki, który
umożliwia bardzo dokładne przyjrzenie się każdemu szczegółowi
budowy ludzkiego ciała.
Nie każdy może wyjechać na
praktyki do Knurowa – to przywilej najlepszych studentów. Być
może część z nich w przyszłości, po
zakończeniu studiów, nostryfikuje
dyplomy i podejmie pracę w którymś z krajów Unii Europejskiej.
Kto wie, może właśnie w Knurowie?
MiNa
Foto: Mirella Napolska
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86ã8*,
Docieplanie budynków, malowanie, podbitki,
ankrowanie, remonty. Tel. 602 407 190
31-35/17

Docieplenia budynków, tynki mozaikowe,
NDIHONRZDQLH PDORZDQLH JáDG]LH SDQHOH
PRQWDĪ GU]ZL ± RNLHQ SRGZLHV]DQH VXILW\
zabudowy. Tel. 781 020 414
27/17-5/18

www.przegladlokalny.eu

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
Tel. 664 847 725
1/17-odw.

6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUD
FDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
Tel. 503 570 366
15-odw.

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

*áDG]LH PDORZDQLH VXILW\ SRGZLHV]DQH
SRGGDV]DGRFLHSODQLHHOHZDFMLPDORZDQLH
podbitki. Tel. 785 948 716
31-35/17

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-35/17

6HUZLV NOLPDW\]DFML ± SURPRFMD  ]á
Tel. 504 340 521
16-39/17 Y

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
Tel. 721 292 214
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU ]H RSLHNXQ
N L G O D G] L H F L  O DW G R Ğ Z L D G F ]H Q L D 
Tel. 664 134 399
1/17-odw.

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

),1$16(
3 2 ĩ < & = . ,  . 5 Ï 7 . 2 7 ( 5 0 , 1 2 : ( 
7HO3RĞUHGQLN
&')6&ILUP\0DWSRO)LQDQVH6S]RR
32-35/17

1,(58&+202ć&,

'$035$&õ
.21752/(5 -$.2ĝ&, ± :VSDUFLH SUR
GXNFML 0LHMVFH SUDF\ *OLZLFH RNROLFH
%RMNRZD . 35$&$2'=$5$=. 'áXJRWUZDáD
ZVSyáSUDFD L DWUDNF\MQH Z\QDJURG]HQLH 
premie. .RQWDNW

Rodzinnie
przy parafii
ceniczne występy, gry i zabawy
dla dzieci, miłą atmosferę –
zapowiadają organizatorzy Parafialnego Festynu Rodzinnego w

S

przyszłą niedzielę (20 sierpnia). Do
udziału zachęca Joachim Machulik
ze wspólnoty rodzin Domowego
Kościoła.
/-/

ůĂWƌǌĞŐůČĚƵ
Joachim Machulik, wspólnota rodzin Domowego
Kościoła: - Teren gościnnego Ośrodka Caritas przy
ulicy Szpitalnej to miejsce 16. Parafialnego Festynu Rodzinnego, który odbędzie się 20 sierpnia.
Jego organizatorami są: Parafia pod wezwaniem
Matki Bożej Częstochowskiej z ks. proboszczem
Krzysztofem Tabathem, wspólnota rodzin Domowego Kościoła oraz gospodarze, czyli Caritas,
z dyrektorem Marcinem Chruszczem. Oprócz
programu artystycznego zadbano o wiele atrakcji,
m.in. loterię fantową, pączki z niespodzianką, gry
i zabawy dla dzieci, nie zapominając też o małej gastronomii. Wszyscy,
którzy przyjmą zaproszenie organizatorów i przyjdą na festyn, będą mogli
przeżyć ciekawie i radośnie niedzielne popołudnie. Zapraszamy.
Not. bw

32/17

.XFKDU]D SRPRF NXFKHQQą SU]\MPLHP\
Tel. 664 040 345
32-35/17

=DWUXGQLĊGRGRFLHSOHĔ7HO
31-32/17

2*â26=(1,(
2*à26=(1,(21$%25=(35$&2:1,.$
6SyáG]LHOQLD0LHV]NDQLRZDÄ.QXURZLDQND´RJáDV]DQDEyUQDVWDQRZLVNR
UHIHUHQWDGRVSUDZDGPLQLVWUDF\MQRELXURZ\FK6]F]HJyá\GRVWĊSQH
QDVWURQLHZZZNQXURZLDQNDSO
S p r z e d a m 5 6 m 2, p a r t e r, W P I I .
Tel. 512 942 249
29-33/17

6SU]HGDP G]LDáNĊ EXGRZODQą .U\ZDáG
1 250 m2. Tel. 507 925 080
30-32/17

6SU]HGDP G]LDáNL EXGRZODQH Z 3LOFKRZL
FDFK7HO
32-37/17

02725<=$&-$
RENAULT MEGANE SU]HJOąGWHFKQLF]Q\
DNWXDOQ\ SU]HELHJ  W\V VDPRFKyG
EDUG]R HNRQRPLF]Q\ ]DGEDQ\ JDUDĪR
ZDQ\URNSURGXNFML7HO
31-odw. Y

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDG
F]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
LWSRUD]SU]HUyENLNUDZLHFNLH.QXUyZLRNR
lice. Tel. 503 570 366
14/17-odw.

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HMZ]DNUHVLH
SU]HUyENL ZV]\ZDQLH ]DPNyZ VNUDFDQLH
]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQLWS ZGRPX
3RVLDGDP GREUą PDV]\QĊ GR V]\FLD PDUNL
6LQJLHURSUyF]WHJRSLHF]HQLHFLDVWZGRPX
OXEXNRJRĞJRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
19/17-odw.

0 Ċ ĪF ] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
Tel. 601 654 010
1/17-odw.

0RQWXMąF\ DXWRPDW\F]QH ]DPNQLĊFLD GR
EUDPV]XNDSUDF\7HO
15-odw.

2SLHNXQGR]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLHSVyZ
Tel. 737 463 516
2/17-odw.

2VRED],,JUXSąLQZDOLG]NąSRV]XNXMHSUDF\
ELXURZHM7HO
27/17-odw.

PRZETARG
'\UHNWRU0LHMVNLHJR=HVSRáX*RVSRGDUNL/RNDORZHML$GPLQLVWUDFML
Z .QXURZLH RJáDV]D SU]HWDUJ QD QDMHP ORNDOL XĪ\WNRZ\FK R SRZ
P2SU]\XO6]SLWDOQHMRSRZP2SU]\XO%DWRUHJR
RSRZP2 SU]\XO)ORULDQDRSRZP2SU]\XO6WDV]LFD
RSRZP2P2P2P2P2P2,
P2P2P2P2P2P2P2,
 P2  P2  P2  P2  P2  P2,
 P2  P2  P2  P2  P2  P2 SU]\
XO'ZRUFRZHM$
6]F]HJyá\ ]DZLHUD RJáRV]HQLH R SU]HWDUJX Z\ZLHV]RQH QD WDEOLF\
RJáRV]HĔZVLHG]LELH0=*/L$SU]\XO)ORULDQDRUD]]DPLHV]F]RQHQD
VWURQLHLQWHUQHWRZHM%,38U]ĊGX0LDVWD KWWSZZZNQXURZELSLQIRSO
,QIRUPDFML PRĪQD ]DVLĊJQąü Z ']LDOH $GPLQLVWUDFML 0=*/L$
SRNQU OXESRGQUWHO

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
Tel. 501 385 666
1/17-odw.
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6WU]Dá7RPDV]D'XU\

D

nanym meczu wygrał różnicą jednego gola z Tritechem
i łatwo uporał się z dwoma
pozostałymi rywalami.
W drugiej z grup prym
wiodła – nieoczekiwanie - ekipa TKKF Mistral Intermarche,
która pokonała doświadczone
zespoły Veritaksu i Kadry.
W pierwszym półfinale
Rawimex nie dał szans wspomnia ny m „Kadrowcom”,
natomiast o wygranej w drugim decydowały rzuty karne,

gdzie ostatecznie Tritech wykazał więcej opanowania od
TKKF-u i dostał się do finału.
W nim Rawimex ponownie
ograł drużynę Wojciecha
Górki, tym razem 3:1, natomiast w meczu o 3. miejsce
TKKF nie powtórzył wyniku
z eliminacji i tym razem uległ

Kadrze, zajmując czwarte
miejsce pomimo tylko jednej
porażki w całej imprezie.
Nagrody za udział w turnieju wręczali wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy
Pach oraz dyrektor MOSiR
Krzysztof Stolarek.
Waldemar Jachimowski

=Z\FLĊ]F\ ]DJUDOL Z VNáDG]LH /HV]HN .REU]\ĔVNL 0DULXV]
:LĞQLRZVNL5REHUW6DU]\ĔVNL'DPLDQ-DNXERZVNL*U]HJRU]
1RZDN%áDĪHM'XUF]\ĔVNL6HEDVWLDQ%URG]LĔVNL7RPDV]'XUD
0LFKDá%DJLĔVNL%DUWáRPLHM6FKDE=ELJQLHZ6RGHO

)RWR:DOGHPDU-DFKLPRZVNL

)RWR:DOGHPDU-DFKLPRZVNL

rużyna Rawimeksu
okazała się najlepsza w turnieju Orlik
Cup. Rawimex nie dość, że
wygrał całe zawody, to odniósł komplet 5 zwycięstw i
zgarnął też nagrody indywidualne, które przypadły Tomaszowi Durze, jako najlepszemu strzelcowi i Robertowi
Sarzyńskiemu, wybranemu
najlepszym bramkarzem.
W rozgrywkach grupowych Rawimex po wyrów-

/HV]HN.REU]\ĔVNL
]QDJURGDPL]DWXUQLHMRZH
]Z\FLĊVWZR5DZLPHNVX

1DMOHSV]\EUDPNDU]5REHUW6DU]\ĔVNLZUD]]G\UHNWRUHP
026L5.U]\V]WRIHP6WRODUNLHPLZLFHSU]HZRGQLF]ąF\P
5DG\0LDVWD-HU]\P3DFKHP

1DMOHSV]\VWU]HOHF7RPDV]'XUD

:VSDUFLHGODWXUQLHMX
3RPDJDP\1LNROL

informacja

r wają pr z ygotowa n ia do
turnieju char y tat y w nego
„Gramy dla Nikoli”. Organizacją
zajmuje się m.in. twórca projektu „Gram Kibicuję Pomagam”
– Jacek Szurgot, który ma powody do zadowolenia, bowiem
wspa rcie z adek la rowa ło ju ż
kilkanaście firm i osób, w tym
m.in. Jerzy Dudek.
- Jest mi niezmiernie miło, że

T

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

)RWR:DOGHPDU-DFKLPRZVNL

)RWR:DOGHPDU-DFKLPRZVNL

5DZLPH[Z\JUDãZV]\VWNR

WYNIKI TURNIEJU ORLIK CUP:
- grupa A
Veritax Gumiland – TKKF Mistral Intermarché 1:2
'.R]GURĔ±.6WHQFHO5-DFKLPRZVNL
==.DGUD±$.6*U]\ERZLFH
3-ĊGU]HMF]DN33U]HVG]LQJ±3:UyEHO3.DSDáD
9HULWD[*XPLODQG±$.6*U]\ERZLFH
'.R]GURĔ.0DWXV]HN51RZRVLHOVNL±26WDZLFNL3:UyEHO
TKKF Mistral Intermarché – ZZ Kadra 5:2
5 -DFKLPRZVNL  . :LQLDUF]\N 3 %XFKWD 0 %RFLDĔVNL
±=6]ZDJU]\N33U]HVG]LQJ
$.6*U]\ERZLFH±7..)0LVWUDO,QWHUPDUFKp
3.DSDáD3:UyEHO±5-DFKLPRZVNL0%RFLDĔVNL
9HULWD[*XPLODQG±==.DGUD
=6]ZDJU]\N3-ĊGU]HMF]DN
- grupa B
5DZLPH[±3DGHUHN7HDP
7'XUD±.:HVRá\
6ą*RUVL±7ULWHFK
06]F]XUHN
5DZLPH[±6ą*RUVL
7'XUD=6RGHO%'XUF]\ĔVNL
3DGHUHN7HDP±7ULWHFK
06]F]XUHN%/HZDQGRZVNL':LHUFLRFK**yUND
3DGHUHN7HDP±6ą*RUVL
%&]RSHN±0:UDĪHĔ%.XEDFNL
7ULWHFK±5DZLPH[
%/HZDQGRZVNL±7'XUD
- mecz o 7. miejsce
3DGHUHN7HDP±$.6*U]\ERZLFH YR
- mecz o 5. miejsce
9HULWD[*XPLODQG±6ą*RUVL
$3U]\E\áD'.R]GURĔ±%.XEDFNL0:UDĪHĔ*1RZDN
SyáILQDá\
7ULWHFK±7..)0LVWUDO,QWHUPDUFKpN
06]F]XUHN**yUND±5-DFKLPRZVNL.:LQLDUF]\N
==.DGUD±5DZLPH[
:5R]XPHN±6%URG]LĔVNL7'XUD=6RGHO%6FKDE
- mecz o 3. miejsce
TKKF Mistral Intermarché – ZZ Kadra 0:2
3-ĊGU]HMF]DN:5R]XPHN
ILQDá
5DZLPH[±7ULWHFK
7'XUD0%DJLĔVNL±06]F]XUHN

poznaję kolejnych wspaniałych
ludzi, którym nie jest obojętna
pomoc drugiemu człowiekowi
i mogę wynieść ze spotkań nowe
doświadczenie z owocnych rozmów – mówi pan Jacek.
Turniej odbędzie się 27 sierpnia br. na kompleksie boisk wielofunkcyjnych MOSiR w Knurowie. Impreza rozpocznie się
o godzinie 9.00, a rywalizacja

odbywać się będzie w piłkę nożną
i siatkówkę plażową. Zagrają 24
drużyny – 8 piłkarskich z rocznika 2010, 8 złożonych z piłkarzy amatorów i 8 siatkarskich.
W czasie turnieju przeprowadzona zostanie licytacja atrakcyjnych gadżetów sportowych.
PiSk

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
5('$.7251$&=(/1<%RJXVáDZ:LON=$67ĉ3&$5('$.725$1$&=(/1(*23DZHá*UDGHN5('$.&-$,1)250$&<-1$3LRWU6NRUXSD UHGDNFMDVSRUWRZD 0LUHOOD1DSROVND
PLUHOODQDSROVND#SU]HJODGORNDOQ\HX -XVW\QD%DMNR MXVW\QDEDMNR#SU]HJODGORNDOQ\HX '=,$à7(&+1,&=1<(ZD.U]\ĞFLDN.XFKDUVND$GDP6]DU\
'=,$à 5(./$0< , $'0,1,675$&-$ 'RURWD *RU]DZVND :RMFLHFK 3RODN WHO     UHNODPD#SU]HJODGORNDOQ\HX  :63Ïà35$&$ 0DULD *U]HOHZVND 0DUHN /HZF]XN
:DOGHPDU-DFKLPRZVNL.U]\V]WRI*RáXFK
5('$.&-$XO1LHSRGOHJáRĞFL.QXUyZWHOWHOID[ZZZSU]HJODGORNDOQ\HXHPDLOUHGDNFMD#SU]HJODGORNDOQ\HX6NáDGNRPSXWHURZ\ZáDVQ\
'UXN: 'UXN32/6.$35(666S]RR2GG]LDá3ROLJUDILD'UXNDUQLD6RVQRZLHF
5HGDNFMDQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DWUHĞüRJáRV]HĔLUHNODPQLH]ZUDFDPDWHULDáyZQLH]DPyZLRQ\FKRUD]]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRGRNRQ\ZDQLDVNUyWyZLUHGDJRZDQLDQDGHVáDQ\FKWHNVWyZ

3UHQXPHUDWDUHDOL]RZDQDSU]H]58&+6$=DPyZLHQLDQDSUHQXPHUDWĊZZHUVMLSDSLHURZHMLQDHZ\GDQLDPRĪQDVNáDGDüEH]SRĞUHGQLRQDVWURQLHZZZSUHQXPHUDWDUXFKFRPSO(ZHQWXDOQHS\WDQLDSURVLP\NLHURZDüQDDGUHV
HPDLOSUHQXPHUDWD#UXFKFRPSOOXENRQWDNWXMąFVLĊ]&HQWUXP2EVáXJL.OLHQWDÄ58&+´SRGQXPHUDPLOXE±F]\QQHZGQLURERF]HZJRG]LQDFK±.RV]WSRáąF]HQLDZJWDU\I\RSHUDWRUD
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Heiz 4. liga

0LFKDã=LHOLľVNL]DPLHQLã
&RQFRUGLęQD:LONL

Królowie
transferowego
polowania

również Kacper Idziaszek (7)
i Michał Nowosielski (10).
O ewentualnych nabytkach - przed oddaniem tego
wydania do druku - nikt w
klubie nie był w stanie nic
powiedzieć.

tŝůŬŝͲďƌǌŵŝŐƌŽǍŶŝĞ

Pogrom w meczu
prawdy
Tydzień przed ligową inauguracją zespół Concordii
stracił aż siedem bramek w
konfrontacji z Szombierkami
Bytom. Dziurawa obrona i
jednocześnie brak amunicji
nie napawają optymizmem
przed rozpoczynającym się w
sobotę 4-ligowym sezonem.
Przypomnijmy, że knurowianie rozpoczęli przygotowania do nowych rozgrywek
od porażki 2:4 z Górnikiem II
Zabrze. Później były trzy zwycięstwa, 2:1 z Iskrą Pszczyna,
6:3 z Jednością 32 Przyszowice i 5:1 z Sośnicą Gliwice.
Każde to zwycięstwo zostało
odniesione z zespołem występującym w niższej lidze,
natomiast starcie z 4-ligowowymi Szombierkami Bytom
zakończyło się porażką 0:7.
W porów na n iu z m inionym sezonem, z gry w
Concordii zrezygnował jej
najskuteczniejszy zawodnik

- Michał Zieliński (w 26 meczach strzelił 23 bramki).
Ciekawie wygląda zestawienie kadry z początku poprzednich rozgrywek z tymi
zawodnikami, którzy zostali
w knurowskim klubie. Nie
wygląda to korzystnie, bowiem w ciągu minionego roku
z Concordii odeszli: Koji Aoki
(9 występów w poprzednim
sezonie), Łukasz Czajka (15),
Mateusz Gajek (24), Piotr
Karwowski (10), Dariusz Knot
(10), Mirosław Kuczera (17),
Solomon Mawo (3), Łukasz
Pilc (14), Paweł Przesdzing
(6), Kamil Sikora (10), Przemysław Stebel (14), Michał
Szczurek (16), Wojciech Walkowski (8), no i wspomniany
już Michał Zieliński (26).
Na początku tego tygodnia wciąż pod znakiem zapytania stała gra w Knurowie
Jarosława Bąka (poprzednio
22 mecze), Piotra Buchalika
(30) i Tomasza Czerniaka
(17). W sparingach nie grali

TERMINARZ CONCORDII
12 sierpnia - Beskid Skoczów (wyjazd)
VLHUSQLD/.6*RF]DáNRZLFH GRP
VLHUSQLD%\WRPVNL6SRUW Z
26 sierpnia - Wilki Wilcza (d)
VLHUSQLD0.6/ĊG]LQ\ Z
ZU]HĞQLD*.65DG]LHFKRZ\:LHSU] G
ZU]HĞQLD8QLD5DFLEyU] Z
ZU]HĞQLD2GUD&HQWUXP:RG]LVáDZĝOąVNL G
ZU]HĞQLD7\VNL6SRUW,, Z
ZU]HĞQLDSDX]D
SDĨG]LHUQLND'HFRU%HáN G
SDĨG]LHUQLND6SyMQLD/DQGHN Z
SDĨG]LHUQLND/.6&]DQLHF G
SDĨG]LHUQLND'U]HZLDU]-DVLHQLFD Z
OLVWRSDGD.XĨQLD8VWURĔ G
OLVWRSDGD3RGEHVNLG]LH,,%LHOVNR%LDáD Z
OLVWRSDGD'ąE*DV]RZLFH G
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PiSk

&RĞVLĊVNRĔF]\áRFRĞVLĊ]DF]\QD
F]\OL0LFKDá=LHOLĔVNL]PLHQLD&RQFRUGLĊ
.QXUyZQD:LONL:LOF]D

)RWR3LRWU6NRUXSD

ZRVWDWQLPVSUDZG]LDQLHSU]HG
LQDXJXUDFMąOLJRZ\FKUR]JU\ZHN
WRVZHJRURG]DMX]LPQ\SU\V]QLF
QDJáRZ\SLáNDU]\&RQFRUGLL

Przed Wilkami Wilcza
drugi sezon na boiskach 4.
ligi. W tym debiutanckim
zajęli 11. miejsce i dotarli do
finału Jatta Pucharu Polski na
szczeblu Podokręgu Zabrze.
W nowym sezonie ligowym
ma być lepiej, a niektórzy klub
z Wilczy upatrują w gronie
kandydatów do walki o miejsce na podium.
- Cieszę się, że tak się
mówi, ale trzeba pamiętać o
tym, że wszystko zweryfikuje
boisko. Mamy w zespole kilku
nowych zawodników, musimy
ich wkomponować w drużynę
i postaramy się w każdym
meczu walczyć o zwycięstwo.
Z jakim efektem? Czas pokaże

- mówi nowy trener Wilków,
Piotr Gierczak.
Nowi zawodnicy to Michał Zieliński z Concordii
Knurów, Łukasz Rylukowsk i ostat nio w ystępując y
w Jarocie Jarocin i Dawid
Boczar z Gwarka Ornontowice. Do zespołu wrócili
Marcin Leszczyński i Mateusz Gruszka, a po oddaniu tego wydania gazety do
druku miało się okazać, czy
Wilkiem zostanie też Piotr
Buchalik z Concordii.
W okresie przygotowawczy m podopieczni Piotra
Gierczaka nie zaznali porażki - 1:0 z Gwarkiem Tarnowskie Góry, 2:1 z Rymerem
Rybnik, 2:2 z Odrą Centrum
Wodzisław Śląski i 2:0 z ŁTS-em Łabędy.
Po stronie ubytków należy
zapisać Łukasza Żyrkowskiego
(odszedł do Decor Bełk) oraz
Roberta Zalesińskiego, Jakuba
Sewerina i Ariela Mnochego.

Neymar i Paris Saint-Germain są odmieniane od kilkunastu
dni przez wszystkie przypadki. Nie może być inaczej, skoro klub
z Francji wydał na zakup Brazylijczyka - uwaga - 222 miliony
euro. Jednych to bulwersuje, innych ani ziębi ani grzeje. Bo kto
bogatemu zabroni?
Cały piłkarski - i nie tylko - świat mówi o rekordowym transferze, o lukratywnej prowizji dla ojca zawodnika i o olbrzymiej
ilości sprzedanych koszulek PSG z nazwiskiem najdroższego
piłkarza świata.
Z dala od jednej ze światowych stolic mody mamy do czynienia z innym transferem. Agencje o nim nie piszą, ale my
nie możemy udawać, że nic się nie dzieje, bo transfer Michała
Zielińskiego z Concordii Knurów do Wilków Wilcza ma swoją
regionalną wartość. Klub z Knurowa co prawda nic na nim nie
zarobi, a fani Wilków nie ustawiają się w kolejce po koszulki,
ale...
PSG pozyskując Neymara chce zdetronizować w piłkarskiej
Europie m. in. Barcelonę, Bayern i Real. Wilki ściągając do siebie
Zielińskiego chcą grać o coś więcej niż 11. miejsce wywalczone
w poprzednim sezonie. A przy okazji chcą być liderem powiatu
gliwickiego i po raz drugi z rzędu pokazać plecy Concordii.
4-ligowy sezonie otwórz się.

)RWR3LRWU6NRUXSD

)RWR3LRWU6NRUXSD

2GNLONXW\JRGQLNLELFHHPRFMRQXMąVLĊUR]JU\ZNDPL
QDV]F]HEOXFHQWUDOQ\P:VRERWĊUXV]\+DL]OLJD
DZLĊFROLJRZHSXQNW\ZDOF]\üEĊGąPLQ&RQFRUGLD
.QXUyZL:LONL:LOF]D

TERMINARZ WILKÓW
VLHUSQLD8QLD5DFLEyU] GRP
VLHUSQLD2GUD&HQWUXP:RG]LVáDZĝOąVNL Z\MD]G
VLHUSQLD7\VNL6SRUW,, G
VLHUSQLD&RQFRUGLD.QXUyZ Z 
VLHUSQLD'HFRU%HáN G
ZU]HĞQLD6SyMQLD/DQGHN Z
ZU]HĞQLD/.6&]DQLHF G
ZU]HĞQLD'U]HZLDU]-DVLHQLFD Z
ZU]HĞQLD.XĨQLD8VWURĔ G
ZU]HĞQLD3RGEHVNLG]LH,,%LHOVNR%LDáD Z
SDĨG]LHUQLND'ąE*DV]RZLFH G
SDĨG]LHUQLND%HVNLG6NRF]yZ Z
SDĨG]LHUQLND/.6*RF]DáNRZLFH G
SDĨG]LHUQLND%\WRPVNL6SRUW Z
OLVWRSDGDSDX]D
OLVWRSDGD0.6/ĊG]LQ\ G
OLVWRSDGD*.65DG]LHFKRZ\:LHSU] Z 

biegły sezon Zina Klasy
Okręgowej nie zakończył
się po myśli drużyn z gminy
Gierałtowice. Przypomnijmy,
że Jedność 32 Przyszowice
mimo fantastycznej rundy wiosennej nie zdołała odrobić strat
do Dębu Gaszowice i nie awan-

U

sowała do 4. ligi, z kolei Tempo
Paniówki musiało pogodzić się
z degradacją do Majer A Klasy.
W związku z tym, w Zina
Klasie Okręgowej mamy jedynaka - Jedność 32 Przyszowice.
PiSk

7(50,1$5=-('12ĝ&,
VLHUSQLD7ĊF]D:LHORZLHĞ Z\MD]G
VLHUSQLD2U]Há0RNUH GRP
VLHUSQLD6ODYLD5XGDĝOąVND Z
ZU]HĞQLD.65DFKRZLFH G
ZU]HĞQLD3U]\V]áRĞü&LRFKRZLFH Z
ZU]HĞQLD6LOHVLD/XERPLD G
ZU]HĞQLD5\PHU5\EQLN Z
ZU]HĞQLD52:,,5\EQLN G
SDĨG]LHUQLND/.61ĊG]D Z
SDĨG]LHUQLND0.6=DERU]H=DEU]H G
SDĨG]LHUQLND'UDPD=EURVáDZLFH Z
SDĨG]LHUQLND1DSU]yG5\GXáWRZ\ Z
OLVWRSDGDà76àDEĊG\ G
OLVWRSDGD8QLD.VLąĪHQLFH Z
OLVWRSDGD/.65DV]F]\FH G
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Foto: Piotr Skorupa

3LáNDU]H&RQFRUGLL.QXUyZUR]SRF]Qą
ZVRERWĊQRZ\VH]RQZOLG]HDP\
UDF]\P\:DVG]LVLDMPLQ]GMĊFLHPNWyUH
PRĪHVSRZRGRZDüĪHQLHNWyU\P]DNUĊFL
VLĊáH]NDZRNX
na sz y m a rch iw u m
zna leźliśmy zdjęcie
Concordii Knurów wykonane przed sezonem 1995/1996,
a więc ponad dwadzieścia
lat temu. Kadra tej drużyny
pokazuje, jak fantastyczni zawodnicy bronili niegdyś barw
knurowskiego klubu.
Co u nich dzisiaj słychać?
Jacek Wiśniewsk i był do
niedawna trenerem Wilków
Wilcza, Marcin Brosz awansował z Górnikiem Zabrze do
ekstraklasy, Marcin Klaczka
szkoli młodych zawodników
w knurowskiej APN, Waldemar Waleszczyk to były
mistrz Polski w barwach Ruchu Chorzów, Zbigniew Matuszek jest trenerem Concor-

W

dii, Jerzy Dudek – wiadomo
– triumfator Ligi Mistrzów
z 2005 roku, z kolei Łukasz
Skorupski to były reprezentant Polski w futsalu. Józef
Dankowski prowadził w poprzednim sezonie 3-ligowe
rezerwy Górnika Zabrze, Robert Walkowiak szkoli młodych piłkarzy Piasta Gliwice,
z kolei Marcin Domagała jest
w gliwickim klubie asystentem Dariusza Wdowczyka.
Grzegorz Wiercioch to ceniony sędzia, a Dariusz Szkatuła
jest trenerem kobiecej drużyny Concordii Knurów.
Niestety nie ma już z nami
Adama Rojowca, kierownika
drużyny.
Cóż to była za ekipa...
PiSk

Concordia Knurów przed sezonem 1995/1996.
:JyUQ\PU]ĊG]LHRGOHZHM-DFHN:LĞQLHZVNL7RPDV]'XGHN'DULXV]:LĞQLHZVNL
.RUQHOLXV]7RPLF]HN0DUFLQ%URV]0DUFLQ.ODF]ND5DGRVáDZ-ĊGUXV]F]DN
:ĞURGNRZ\PU]ĊG]LHRGOHZHM:DOGHPDU:DOHV]F]\N.U]\V]WRI0D]XU=ELJQLHZ
0DWXV]HN%DUWáRPLHM3DZOLF]HN-HU]\'XGHN=ELJQLHZ6]ZDJU]\N'DULXV]*DQFDU]
3DWU\N0HKOLFK-y]HI'DQNRZVNL$GDP5RMRZLHF
:GROQ\PU]ĊG]LHRGOHZHMàXNDV]6NRUXSVNL5REHUW']LHQLV$UNDGLXV]%XWU\NRZVNL
0DUHN7RNDU]5REHUW:DONRZLDN0DUFLQ'RPDJDáD*U]HJRU]:LHUFLRFK7DGHXV]
%DUZLFNL'DULXV]6]NDWXáD

:LęFHM]PLDQPQLHMPãRG]LHůRZFyZ

Foto: Piotr Skorupa

zwróciliśmy się do Jarosława Brysia, prezesa Podokręg u Z abr z e i w icepre z es a
:5HJXODPLQLH5DPRZ\PUR]JU\ZHNOLJLLNODVQLĪV]\FKGRNRQDQRNLONX]QDF]ąF\FK Ślą sk iego Zw ią z k u Pi ł k i
Nożnej.
]PLDQ'RW\F]ąRQHPLQPáRG]LHĪRZFyZF]\OL]DZRGQLNyZXURG]RQ\FKZURNX
– Każda z tych zmian jest
LPáRGV]\FK
efektem naszych obserwacji
niem, że w drugiej połowie wym składzie, a 7 seniorów przez zawodników aktual- i analiz , a także sugestii
ŽƐŝħǌŵŝĞŶŝ͍
D o n a j w a ż n i e j s z y c h zawodów można dokonać pr z eby wać na rez er w ie); nych badań lekarskich, któ- płynących wprost z klubów
jedynie czterech w ymian; – w 4 . l id z e z m n ie js z o - re podpisze kapitan i kie- – słyszymy w odpowiedzi.
zmian należy zaliczyć:
– w z awo d a c h s en iorów – w zawodach Klasy okręgo- no i loś ć m łod zie ż owców rownik lub trener drużyny. – To, że teraz nie ma obowiązku gry młodzieżowca
– 4. liga, Klasa okręgowa, wej i Klasy A wykreślono za- z dwóch do jednego,
wcale nie zabrania trene– sędzia zawodów przed Dlaczego?
Klasa A, B i C – drużyny pis o obowiązku gry w ciągu
Wiele osób ze środowi- rowi stawiania na młodych
są uprawnione do wymia- całego meczu zawodników meczem nie musi już otrzyny sie d m iu z awod n i ków młodzieżowych (od 1 lipca m y w a ć d o w g l ą d u k a r t ska piłkarskiego zastanawia i zdolnych piłkarzy. Nie da
pr z e z c a ł y cz a s t r w a n i a w drużynach Klasy okrę- zdrowia; obecnie protokół się, w jakim celu wprowa- się ukr yć , ż e na ty m po z awo dów b e z pr aw a ic h gowej i Klasy A może grać z zawodów będzie zawierał dzono w yżej w ymienione ziomie mamy d o czy niepowrotu do gry, z zastrzeże- 11 seniorów w podstawo- oświadczenie o posiadaniu zmiany? Z takim pytaniem nia z amatorstwem, a my
chcemy, by utalentowani
młodzi zawodnicy rozwijali się w wyższych ligach,
a ponadto nie chcemy na
siłę zmuszać działaczy i trenerów, by ściągali do siebie
młodzieżowców tylko dlatego, że jest taki przepis.
Zgadzamy się również
z opinią i działaniami przedstawicieli klubów, którzy gdy
t yl k o m aj ą w ś ró d s w yc h
wychowanków gotowych zawodników – mimo młodego
wieku – do rywalizacji w seniorach to wstawiają ich do
składu. I nie potrzebują do
tego nakazu z postaci zapisu
w regulaminie.
Poprzez możliwość dokonania siedmiu zmian dajemy trenerowi okazję do
tego, by mógł dać szan sę
g r y więk szej liczbie podopiecznych. Występ w meczu
jest przecież dla wszystkich
VLHUSQLDUR]SRF]QLHVLĊPLQOLJRZ\VH]RQLW\PVDP\P]DF]QLHRERZLą]\ZDüQRZ\5HJXODPLQ
n ag rod ą z a c ały t yd z ie ń
5DPRZ\UR]JU\ZHN
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jemy sobie sprawę z tego, że
każdy zawodnik chce zagrać
w meczu i ten przepis im to
umożliwi.
Na l e ż y pod k re ś lić , ż e
zmiana w regulaminie nie
nakazuje trenerowi dokonywać siedmiu zmian, a jedynie daje taką możliwość.
Kolejna zmiana dotyczy
kart zdrowia zawodników.
Sędzia nie będzie mu siał
przed meczem ich sprawdzać, natomiast każdy piłkarz musi przejść badania
i mieć zgodę lekarza na grę
w piłkę. Będziemy o ty m
przypominać trenerom na
kursach, szkoleniach oraz
warsztatach. Jednocześnie
wierzy my, że trenerzy są
odpowiedzialni i że będą pamiętali o tym, że zawodnik
musi mieć ważne badania.

Co na to kluby?
Opinie działaczy i trenerów dotyczące zmian w regulaminie są różnora k ie.
Ci, którzy mieli problem
z młodzieżowcami chwalą
zmiany, a inni – ta k, ja k
prezes Concordii Wojciech
Górka – mówią, że w 4. lidze
ów przepis pow inien być
zaostrzony i na k ładając y
obowiązek przebywania nie
dwóch a trzech młodzieżowców na boisku.
Nie da się ukryć, że najwięcej kontrowersji wzbudza nowy zapis dotyczący
kart zdrowia zawodników.
Niektórzy obawiają się, że
po murawie biegać będą piłkarze bez ważnych badań...
PiSk
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było i tym razem – w niedzielę.
Skwer między ulicami Ogana i 1
Maja tętnił życiem, obdzielając
okolicę pozytywną energią.
- Stawiamy na rodzinność –
mówi Marian Gruszka. – Każdy,
i kilkuletni malec, i rodzic w sile wieku, a także przeżywający złotą jesień
senior, znajdzie tu coś, co sprawi mu
przyjemność.
Znakomicie wyczuli to muzycy,
serwując przeboje znane i lubiane.
Najmłodsi emocjonowali się grami

i zabawami. Komu sił zabrakło,
sięgał po energetyczne wzmacniacze – było co smakować. Biesiadny
festyn, prowadzony ze swadą i humorem, działał niczym magnes,
przyciągając kolejne rodziny.
- To chwile, kiedy naprawdę można odprężyć się i wypocząć – dodaje
pan Marian. – Tak mówią ci, którzy
tu przyszli i spędzili miłe popołudnie
i wieczór. Zapowiadając, że kolejnej
takiej okazji też nie przepuszczą...
EZ
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odzinne festyny przy plenerowej estradzie na dobre
zagościł y w kalendarium
miejsk ich imprez. Okaza ł y się
trafionym pomysłem – autorstwa
radnych Włodzimierza Gwiżdża,
Mariana Gruszki i Piotra Barchańskiego - udanie wcielanym w życie
przez Centrum Ku ltur y. Set k i
zadowolonych knurowian i gości
z ościennych miejscowości, uczestników plenerowych zabaw, są tego
najlepszym dowodem. Nie inaczej
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RUD]0DUHNÄ%LHVLDGQ\´0DODU] ]SUDZHM
informacja własna wydawcy

)RWR$JQLHV]NDà\NRLNQXURZSO

'H6LOYHUV,ZRQD 3LRWUL0DUHN%LHVLDGQ\0DODU]
]DGEDOLE\XF]HVWQLF\QLHG]LHOQHJRIHVW\QXSU]\
NUĊJXZ\QLHĞOLZ\áąF]QLHGREUHZVSRPQLHQLD

6]F]\JãRZLFH=DZRG\ZęGNDUVNLH

6SãDZLNLQD=DODQ\P

$UWXU'XGD]RVWDá]Z\FLĊ]Fą0LVWU]RVWZ6SáDZLNRZ\FK
6WRZDU]\V]HQLD:ĊGNDUVNLHJRÄ*yUQLN,,´
3XFKDU*UDQG3UL[]GRE\á&]HVáDZ:RMWDQHN

awody odbyły się w niedzielę na
stawie „Zalane”. O tryumf rywalizowało 21 członków stowarzyszenia.
- Rywalizacja była wyrównana,
wszyscy mogli pochwalić się złowioną
zdobyczą – mówi prezes „Górnika
II” Leszek Rejkowicz.

W gronie zadowolonych wędkarzy szczególne powody do satysfakcji mieli medaliści. Wygrał
Artur Duda, drugie miejsce zajął
Czesław Wojtanek, a trzecie zdobył
Jacek Pawlik.
- Zawody były ostatnimi z cyklu

składającego się na Grand Prix –
dodaje prezes Rejkowicz. – W punktacji ogólnej zwyciężył, zdobywając
okazały puchar, Czesław Wojtanek.
bw,
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informacja własna
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