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Gliwice, Knurów
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łodzi k nurowscy radni
spotkali się w Starostwie
Powiatowym i obradowali
wspólnie z przedstawicielami Forum
Młodzieży Powiatu Gliwickiego.
- Podjęliśmy kilka ważnych decyzji, m.in. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji w knurowskich szkołach
średnich, wyboru przedstawiciela w
Młodzieżowym Sejmiku i organizacji
konferencji samorządów szkolnych
– mówi Dawid Puchalski. - Uchwaliliśmy również nowy statut.
Powakacyjna sesja była ostatnią
w tej kadencji MRM. Przez 2 lata
młodzież próbowała zaktywizować
mieszkańców Knurowa: organizowała konkursy, zapraszała na sportowe i kulturalne spotkania. Młodym
udało się sporo osiągnąć, ale wciąż
mają apetyt na więcej.
- Minione dwa lata pracy MRM
napełniają mnie ogromną satysfak-
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cją. Co prawda pozostał pewien niedosyt, ale to dobra wróżba na kolejne
kadencje! – uważa przewodniczący
Puchalski.
Kadencja rady kończy się w listopadzie 2017 roku.

Kultura

- Mamy jeszcze dwa miesiące,
przyjdzie więc czas na podsumowanie. Teraz czas na działanie! – nie ma
wątpliwości Dawid.
Jb, foto: Starostwo Powiatowe
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odzeństwa nie miała. Gdyby
miała, to pewnie zagryzłaby
w kołysce. I nie myślcie tylko, że
czuję się przez nią skrzywdzony.
Byliśmy siebie warci, i ja, i ona.” Kto
chce się dowiedzieć więcej o „pewnej panience”, musi poczekać do
11 listopada – na ten właśnie dzień
Wydawnictwo Literackie zapowiada
premierę tomu opowiadań Szczepana Twardocha, pisarza mieszkającego w Pilchowicach. W książce
zostały zebrane opowiadania już
wcześniej publikowane oraz jedno
nowe - tytułowa „Ballada...”. Jej treść
jest już znana tym, którzy uczestniczyli w sierpniowym spotkaniu z
Twardochem w Kawiarni Literackiej
OFF Festiwalu w Katowicach. Autor, który, według zapowiedzi, miał
przeczytać fragmenty „Króla”, zrobił
słuchaczom niespodziankę, racząc
ich nowym opowiadaniem. Tymczasem „Król” cieszy się ogromnym
powodzeniem wśród czytelników
– osiągnął imponujący wynik 100
tysięcy sprzedanych egzemplarzy.
– Cieszą mnie nieodmiennie nominacje i nagrody, cieszą mnie liczne
przekłady, cieszą adaptacje scenicz-
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tudio Piosenki i Musicalu przy
Centrum Kultury w Knurowie
zaprasza dzieci i młodzież od 6 do
16 lat na pierwsze zajęcia! Zebrania
organizacyjne dla roku szkolnego
2017/2018 odbędą się 18 września w
sali widowiskowej w Domu Kultury
w Szczygłowicach w godzinach:
16.30 (Śpiewające Słoneczka), 17.00
(Kolorowe Nutki), 17.30 (Happy
Band), 18.30 (Bez Nazwy).

S

ztuka w reżyserii Julii Wernio
opowiada wzruszającą i pełną
optymizmu historię samotnej
kobiety po przejściach, pragnącej
ułożyć swoje życie od nowa. Pustkę w jej życiu wypełnia tylko pies
i telefon. Angela nie traci jednak
poczucia humoru i młodzieńczej
ciekawości świata. Wiedząc, że
nikt jej nie współczuje, zaczyna

powoli odnajdywać sens życia
i staje się na powrót atrakcyjną
kobietą.
W monodramie wystąpi aktorka Teatru Nowego w Zabrzu,
Jolanta Niestrój-Malisz. Początek
o godz. 19.00, bilety w cenie 5 zł
można rezerwować pod numerem
tel. 32 332 63 85.
/g/

ogłoszenie własne wydawcy

/-/

ne, telewizyjne i filmowe (nawet te,
których nie udaje się zrealizować),
ale jednak najbardziej cieszy mnie to,
że moje powieści są czytane. Kwestie
materialne są oczywiście ważne i
przyjemne, ale świadomość słyszalności głosu, który los dał mi do dyspozycji, jest ważniejsza. I być może nawet
bardziej satysfakcjonująca – napisał
Szczepan Twardoch na Facebooku.

września o godz. 16.00 Knurowsk ie Stowarzyszenie
Diabetyków zaprasza na spotkanie edukacyjne do klubu Gama
(ul. Kapelanów Wojskowych 2).
Wstęp wolny. Mile widziani zarówno członkowie KSD jak i osoby spoza stowarzyszenia zainteresowane problematyką cukrzycy.
Zapraszamy!
jb

reklama

MiNa

2FXNU]\F\
LQLHW\ONR
14

2

Przegląd Lokalny Nr 37 (1277) 14 września 2017 roku

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

.QXUyZ

8MċãSLMDQHJR
NLHURZFę

=DGDOHNR

Gliwice

:\G]LDáSUHZHQFML.RPHQG\0LHMVNLHM
3ROLFMLZ*OLZLFDFKZ\MDĞQLDZWRUNRZH
]GDU]HQLHQDVNU]\ĪRZDQLXXO0DMD
z 26 Stycznia

ODWSUDF\Z6WUDĪ\0LHMVNLHMQDXF]\áRVWLQVS
$GULDQD6]\NRZVNLHJRV]\ENLHJRSRGHMPRZDQLD
GHF\]ML7RWHĪJG\Z\F]XáDONRKRORGNLHURZF\
NWyU\FKZLOĊZF]HĞQLHMXGHU]\áZW\áMHJR
VDPRFKRGXQDMSLHUZRGHEUDáPXNOXF]\NL

B

yła niedziela, około godz.
21.45. W drodze do pracy
pan Adrian zatrzymał się na
czerwonym świetle, na skrzyżowaniu ul. Rybnickiej ze zjazdem na A4
w Gliwicach. Nagle poczuł, że ktoś
uderzył w tył jego samochodu.
- Wysiadłem z auta, otwieram
drzwi i czuję od kierowcy zapach
alkoholu - relacjonuje. - Kiedy wyciągnąłem kluczyki ze stacyjki, mężczyzna wdał się w pyskówkę. Pytał,
czemu zabieram klucze, skoro nic się
nie stało.
Strażnik wykręcił numer policji,
wtedy kierowca wysiadł z samochodu i powoli zaczął się oddalać
z miejsca kolizji.
- Jak zaczął uciekać truchtem, ruszyłem za nim w pościg. Złapałem go
za rękę i przeprowadziłem z powrotem w stronę naszych samochodów
- opowiada pan Adrian.
Sprawca kolizji ani myślał spokojnie czekać na patrol. Zaczął się
wyrywać strażnikowi, aż ten go
w końcu obezwładnił. Z zewnątrz
mogło to wyglądać na bójkę, toteż w krótkim czasie pojawili się
„obrońcy” powalonego na ziemię
kierowcy.
- To byli dwaj policjanci z gliwickiej
drogówki. Wracali po służbie do domu.
Widząc, co się dzieje, ruszyli w naszym
kierunku. Wytłumaczyłem im, w czym
rzecz. Początkowo nie dowierzali, ale
po chwili skontaktowali się z dyżurnym

policji - wspomina strażnik.
Okazało się, że dyżurny właśnie
przyjął od kierowców kilka zgłoszeń
dotyczących... bójki przy skrzyżowaniu na ul. Rybnickiej.
Suma sumarum 66-letni sprawca
kolizji został zatrzymany. Badanie
alkomatem wskazało u niego 1,6
promila w wydychanym powietrzu.
Tyle wystarczy, by zaburzone zostały
sprawność intelektualna i koordynacja ruchowa nietrzeźwego kierowcy,
a czas jego reakcji opóźniony.
O dalszym losie 66-latka zdecyduje teraz sąd. Mężczyźnie grozi
zakaz prowadzenia pojazdów na
minimum 3 lata i grzywna (od 10 do
540 stawek dziennych; w zależności
od orzeczenia sądu stawka może wynieść od 10 do 2 tys. zł). Niezależnie
od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne
w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.
złotych, gdy osoba po raz pierwszy
dopuściła się tego czynu.
Oficer biura prasowego Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom. Marek Słomski, zwraca uwagę
na jeszcze jeden fakt: - Jeżeli kierujący
pod wpływem alkoholu spowoduje
wypadek lub kolizję, musi pamiętać,
że nie jest objęty ochroną ubezpieczenia
OC! Ubezpieczyciel naprawi szkodę pokrzywdzonego, lecz zażąda od pijanego
sprawcy zwrotu całości wypłaconej
kwoty. Za skutki wypadku kierowca
będzie odpowiadał więc swoim mająt-

e wstępnych ustaleń stróżów
prawa wynika, że około godz.
23.00 24-letni kierowca audi, chcąc
wyjechać z ul. 26 Stycznia w ul. 1
Maja, wysunął samochód za daleko,
przez co jadący skuterem 50-latek
otarł się o przód audi i przewrócił.
- Poszkodowany potłukł się.

Z

kiem. Należy pamiętać, że wyłączenie
odpowiedzialności ubezpieczyciela następuje również po użyciu narkotyków
i innych środków psychoaktywnych.
Pa n Ad r ia n cz ek a , a ż rz eczoznawca oceni szkodę w jego
samochodzie.
/pg/
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dworcu PKP w Katowicach
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WDOQHM QLHPQLHM QLJG\ QLH ]QLNDá
QD WDN GáXJR 2SLHNXQND SUDZQD
QDVWRODWNDSRVWDQRZLáDQLHF]HNDü
QDMHJRSRZUyWW\ONRSRZLDGRPLáD
R]DJLQLĊFLXSROLFMĊ3RSURVLáDWHĪR
SRPRF SU\ZDWQą GHWHNW\Z $QHWĊ
Nowak.

1DJáRĞQLHQLH VSUDZ\ Z PH
GLDFKVSUDZLáRĪHUR]G]ZRQLá\VLĊ
WHOHIRQ\.WRĞZLG]LDá.XEĊZ3\
VNRZLFDFK NWRĞ LQQ\ LQIRUPRZDá
ĪHFKáRSDNSRGUyĪRZDáSRFLąJLHP
QD WUDVLH :RáRPLQ 6áRQHF]QD 
:DUV]DZD:LOHĔVNDĩDGHQ]W\FK
WURSyZQLHSRWZLHUG]LáVLĊ
:SLąWHNZU]HĞQLDRSLHNXQ
ND SUDZQD RGHEUDáD WHOHIRQ RG
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Oprócz rozciętej skóry na nodze,
nie doznał poważniejszych obrażeń
- informuje oficer prasowy KMP
Gliwice, nadkom. Marek Słomski.
- Prawdopodobnie zdarzenie zostanie
zakwalifikowane jako kolizja, a sprawa trafi do sądu.
/g/
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ydzień temu, w czwartek, z
placu szkolnego znikł rower
górski, pozostawiony tam na czas
zajęć. Złodziej miał ułatwione
zadanie, ponieważ jednoślad nie
był wcale zabezpieczony. Właściciel oszacował straty na 1507
zł i powiadomił o wszystkim policjantów z knurowskiego komi-
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sariatu. Nazajutrz stróże prawa
zatrzymali 28-letniego Arkadiusza C. i 24-letniego Grzegorza
K (obaj bez stałego i czasowego
miejsca zamieszkania), podejrzanych o kradzież roweru marki
Kross. Postępowanie prowadzi
KP Knurów.
/g/
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w fontannie

kazało się, że jeden z bezdomnych z fontanny przy ul.
Kopalnianej zrobił sobie zlew...
- Mężczyzna płukał butelki
– relacjonują strażnicy miejscy.

O

Mężczyzna otrzymał pouczenie oraz nakaz posprzątania terenu, który zabrudził. Po porządkach udał się do noclegowni
w Gliwicach.
jb
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G]LHVLąW PLQXW ZF]HĞQLHM ZHU\
ILNRZDáD ]JáRV]HQLH SRFKRG]ąFH
]XO.LOLĔVNLHJRZ6]F]\JáRZLFDFK
 1LH E\áR F]DVX GR VWUDFHQLD
GODWHJR VNRQWDNWRZDáDP VLĊ ]
RFKURQą RELHNWX L WDPWHMV]ą MHG
QRVWNą3ROLFML:NDĪGHMFKZLOL-D
NXEPyJáRGGDOLüVLĊZQLH]QDQ\P
NLHUXQNXGRGDMH1RZDN
3R NLONXQDVWX PLQXWDFK FDá\
L ]GURZ\ ODWHN ]RVWDá QDPLH
U]RQ\ ]DWU]\PDQ\ L SU]HZLH]LRQ\
GR SRJRWRZLD RSLHNXĔF]HJR :
SRQLHG]LDáHN WUDILá SRQRZQLH GR
SODFyZNL RSLHNXĔF]RZ\FKRZDZ
F]HMZ.QXURZLH
$QHWD 1RZDN XVWDOD WHUD] FR
G]LDáRVLĊ].XEąLJG]LHSU]HE\ZDá
SU]H]SRQDGW\JRGQLH
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Wspólna dla uczestników spotkania była nadzieja, że w tym
roku więcej mieszkańców poczuje
ducha społeczeństwa oby watelskiego i włączy się do głosowania.
– Jeżeli tego chcemy, zachęćmy
sąsiadów, znajomych, by też się do
tego włączyli – apelował Tomasz
Rzepa, przewodniczący Rady Miasta. Dużym ułatwieniem dla tych,
którzy chcieliby zagłosować, powinna być możliwość uczynienia
tego w jedną z sobót ( 23 września
w godz. od 10 do 15), a także drogą
elektroniczną.

:ĂŬǌĂŐųŽƐŽǁĂđ͍
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SURMHNWNWyU\SRZVWDQLHZLFKUHMRQLHZUDPDFK
EXGĪHWXRE\ZDWHOVNLHJR±LWRQDGZDVSRVRE\
QDSDSLHU]HOXESU]H]LQWHUQHW
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o już druga edycja budżetu
obywatelskiego w Knurowie. O co chodzi? Pomysł
jest prosty: urzędnicy wydzielają
pewną kwotę, zaś mieszkańcy najpierw proponują, na co powinna
zostać wydana, a potem głosują na
najlepszą, ich zdaniem, propozycję.
Wybierają spośród projektów, które
dotyczą ich rejonu zamieszkania.
W każdym rejonie do wykonania
trafi zwycięski projekt. Otrzymujemy więc realną szansę modyfikacji
swojego otoczenia, realizacji własnych wizji na temat przestrzeni
publicznej – o ile są one sensowne
i przekonają innych. W tym roku na
projekty przeznaczono w sumie 809
tys. zł (po 161 800 zł na każdy rejon).

ĂĐŚħđŵǇƐČƐŝĂĚſǁ
Głosowanie już trwa – rozpoczęło się w środę. Tydzień wcześniej,
6 września o godz. 15.30, w sali
sesyjnej miejskiego ratusza zorganizowano spotkanie Komisji ds.
Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami. W pierwotnym założeniu
komisja miała przedstawić listę pro-

jektów, które po weryfikacji zostały
dopuszczone, i omówić procedury
głosowania. Frekwencja na spotkaniu była wyjątkowo niska.
– Odbieram to nie jako przejaw
braku zainteresowania, lecz jako
oznakę, że mieszkańcy Knurowa wiedzą już na ten temat dostatecznie dużo
z prasy czy internetu – skomentował
przewodniczący zebrania, sekretarz
miasta Piotr Dudło. W związku z niewielką liczbą uczestników zmodyfikowano planowany przebieg spotkania, skupiając się na odpowiedziach
na pytania i uwagi mieszkańców.
Członkowie komisji zaakcentowali tegoroczną nowość, czyli możliwość głosowania przez internet,
dzięki której być może więcej knurowian weźmie udział w głosowaniu.
Wprowadzenie tego ułatwienia jest
wynikiem wniosków, które wpłynęły podczas poprzedniej edycji. Trzeba jednak pamiętać, że każdy może
oddać tylko jeden głos – albo w wersji papierowej, albo w elektronicznej.
W przypadku wykorzystania obydwu dróg głosowania przez jedną
osobę, oba jej głosy będą nieważne.

Rejon I, (os. Wojska Polskiego I i II):
Ä.LQRSRGFKPXUNą6XPPHU¶´ ZDNDF\MQHNLQROHWQLH
na placu 700-lecia);
 Ä.UHDW\ZQH ZDUV]WDW\ URG]LQQH´ Z SRGMHGQRVWNDFK
&HQWUXP.XOWXU\ ZDUV]WDW\UĊNRG]LHOQLF]H 
Rejon II RVOHFLDL5HG\Q\ 
Ä)HULHZV]NROH±GODF]HJRQLH3yáNRORQLHZRNUHVLHIHULL
]LPRZ\FKZ063´
 Ä7U HQXMHP\ Py]JL XF ]QLyZ NQXU RZVNLF K V]Ny á ´
Z\NRU]\VWDQLHPHWRG\%LRIHHGEDFNZSUDF\]XF]QLDPL 
Rejon III 6WDU\.QXUyZ 
Ä&HQWUXPUR]U\ZNLGODG]LHFLSODF]DEDZ´ ORNDOL]DFMD
XO.R]LHáNDPLĊG]\EORNDPLQUL 
 Ä.QXURZVNLH &HQWUXP 5HNUHDFML L :\SRF]\QNX Ä%áRQLD´
HWDS,.QXUyZ*ULOO3RLQW´ VWZRU]HQLHPLHMVFDGRJULOORZDQLD
ZSDUNXPLĊG]\XOLFDPL1LHSRGOHJáRĞFL:LOVRQDL6]SLWDOQą 
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Z rozmów wynikło parę kolejnych wniosków na przyszłość,
dzięki którym tworzenie projektów
obywatelskich powinno być łatwiejsze. Istnieje już orientacyjny cennik,
który ma pomóc knurowianom
w szacowaniu kosztów ich pomysłów. Okazuje się, że przydałaby się
też mapka własnościowa Knurowa – tak, by nie było wątpliwości,
które z obszarów mogą być brane
pod uwagę jako przestrzeń do zagospodarowania przez pomysłowych
mieszkańców.
Urzędnicy byli pytani m.in.
o to, czy wnioskodawcy mogą mieć
jakiś wpływ na ostateczną realizację
swoich projektów (owszem, nie ma
problemu, by na etapie przetargu
rozmawiać z wnioskodawcami);
o stan realizacji ubiegłorocznych
projektów budżetu obywatelskiego
(są na etapie podpisywania umów);
o podstawy orientacyjnego cennika, który ma pomóc mieszkańcom
w szacowaniu kosztów proponowanego projektu (cennik został
ustalony w oparciu o doświadczenia
wynikające z miejskich przetargów).

 Ä6WRS EDULHURP MĊ]\NRZ\P´ GRSRVDĪHQLH VDOL OHN
F\MQHM L VWZRU]HQLH PXOWLPHGLDOQHM SUDFRZQL MĊ]\NRZHM
Z063 
Rejon IV .U\ZDáG 
EXGRZDRWZDUWHMVLáRZQL]HZQĊWU]QHMQDWHUHQLHOHĞQ\P
QDOHĪąF\PGR=HVSRáX6]NROQR3U]HGV]NROQHJR
SODF]DEDZQDWHUHQLH=63
Rejon V 6]F]\JáRZLFH 
 Ä%XGRZD SODFX ]DEDZ GOD G]LHFL Z 6]F]\JáRZLFDFK
SU]\XO=Z\FLĊVWZD VWDUH6]F]\JáRZLFH.U]\ĪyZND ´
Ä5R]EXGRZDSODFX]DEDZSU]\XO6WDV]LFD´
VLáRZQLDQDĞZLHĪ\PSRZLHWU]X RERNNRĞFLRáD 
PRGHUQL]DFMDSDUNX127 Z\EUXNRZDQLHDOHMHN]Z\PLDQą
LGRVWDZLHQLHPNRV]\LáDZHN 
EXGRZDWRUXWUHQLQJRZHJRGRELHJyZ]SU]HV]NRGDPL
SDUN127ZVąVLHG]WZLHERLVNDZLHORIXQNF\MQHJR 

Głosy można oddawać od 13
do 23 września w jeden z dwóch
sposobów: w formie papierowych
kart do głosowania – w Urzędzie
Miasta Knurów (ul. dr. Floriana
Ogana 5, w godzinach pracy urzędu oraz w sobotę, 23 września, od
godz. 10.00 do 15.00) lub za pośrednictwem dedykowanej platformy

internetowej, (jest dostępna do godz.
23.59 23 września 2017 r.) Można
głosować tylko jeden raz.
Przy głosowaniu w siedzibie Urzędu Miasta trzeba okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
Z kolei głosując przez platformę
internetową, konieczne jest podanie
numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki, a następnie wypełnienie
wszystkich obowiązkowych pól.
Głosowanie odbywa się poprzez
postawienie znaku „X” przy maksymalnie dwóch wybranych projektach z rejonu zamieszkania na karcie
do głosowania.
Prawo do udziału w głosowaniu
ma każdy mieszkaniec Knurowa,
który w trakcie trwania akcji ma
ukończone 16 lat.
Wynik głosowania zostanie
opublikowany na tablicy ogłoszeń
i na stronie internetowej Urzędu
Miasta, przedstawimy go także na
naszych łamach.
MiNa

:LĊFHMV]F]HJyáRZ\FKLQIRUPDFMLPRĪQD]QDOHĨüQDVWURQLHZZZNQXURZSO
Z]DNáDGFHÄ%XGĪHW2E\ZDWHOVNL´ NQXURZEXG]HWRE\ZDWHOVNLRUJ 

ogłoszenie

2*â26=(1,(
2*à26=(1,(35(=<'(17$0,$67$.185Ï:
]GQLDZU]HĞQLDU
1D SRGVWDZLH DUW  SNW  XVWDZ\ ] GQLD  PDUFD  URNX
R SODQRZDQLX L ]DJRVSRGDURZDQLX SU]HVWU]HQQ\P ']8  SR]
 RUD]DUWXVWDUWDUWZ]ZLą]NX]DUWSNW
DUW  XVWDZ\ ] GQLD  SDĨG]LHUQLND  U R XGRVWĊSQLDQLX
LQIRUPDFML R ĞURGRZLVNX L MHJR RFKURQLH XG]LDOH VSRáHF]HĔVWZD
Z RFKURQLH ĞURGRZLVND RUD] R RFHQDFK RGG]LDá\ZDQLD QD ĞUR
GRZLVNR '] 8 ] U SR]   D WDNĪH ]JRGQLH ] 8FKZDáą
1U ;,, ] GQLD  ZU]HĞQLD  U Z VSUDZLH SU]\VWąSLHQLD
GRVSRU]ąG]HQLDPLHMVFRZHJRSODQX]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJR
PLDVWD .QXUyZ REHMPXMąFHJR UHMRQ XO -HU]HJR =LĊWND XO 6]SLWDOQHM
XO6W\F]QLDLXO=LPRZHM
]DZLDGDPLDPRZ\áRĪHQLXGRSXEOLF]QHJRZJOąGX
SURMHNWXPLHMVFRZHJRSODQX]DJRVSRGDURZDQLD
SU]HVWU]HQQHJRPLDVWD.QXUyZREHMPXMąFHJRUHMRQ
XO-HU]HJR=LĊWNDXO6]SLWDOQHMXO6W\F]QLD
LXO=LPRZHMZUD]]X]DVDGQLHQLHPL]SURJQR]ą
RGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNRZGQLDFKRGZU]HĞQLD
UGRSDĨG]LHUQLNDU
Z 8U]ĊG]LH 0LDVWD .QXUyZ 5DWXV] 0LHMVNL  XO 1LHSRGOHJáRĞFL 
SRNyMQUZJRG]LQDFKSUDF\8U]ĊGX
'\VNXVMDSXEOLF]QDQDGSU]\MĊW\PLZSURMHNFLHSODQXUR]ZLą]DQLDPL
RGEĊG]LH VLĊ Z GQLX  SDĨG]LHUQLND  U R JRG] 
Z 8U]ĊG]LH 0LDVWD .QXUyZ 5DWXV] 0LHMVNL  XO 1LHSRGOHJáRĞFL 
SRNyMQU VDODVHV\MQD 
=JRGQLH ] DUW  XVWDZ\ R SODQRZDQLX L ]DJRVSRGDURZDQLX SU]H
VWU]HQQ\P NDĪG\ NWR NZHVWLRQXMH XVWDOHQLD SU]\MĊWH Z SURMHNFLH
SODQXZ\áRĪRQ\PGRSXEOLF]QHJRZJOąGXPRĪHZQLHĞüXZDJL
8ZDJL QDOHĪ\ VNáDGDü QD SLĞPLH GR 3UH]\GHQWD 0LDVWD .QXUyZ
QD DGUHV 8U]ąG 0LDVWD .QXUyZ XO GU )ORULDQD 2JDQD  
.QXUyZ HPDLO XP#NQXURZSO ] SRGDQLHP LPLHQLD L QD]ZLVND
OXE QD]Z\ MHGQRVWNL RUJDQL]DF\MQHM RUD] DGUHVX R]QDF]HQLD
QLHUXFKRPRĞFL NWyUHM XZDJD GRW\F]\ Z QLHSU]HNUDF]DOQ\P
WHUPLQLH GR GQLD  OLVWRSDGD  U -DNR ZQLHVLRQH QD SLĞPLH
X]QDMHVLĊUyZQLHĪXZDJLZQLHVLRQHZSRVWDFLHOHNWURQLF]QHMRNWyUHM
PRZD Z DUW  XVW  XVWDZ\ R SODQRZDQLX L ]DJRVSRGDURZDQLX
SU]HVWU]HQQ\P
-HGQRF]HĞQLH ]JRGQLH ] DUW  SNW  XVWDZ\ ] GQLD  SDĨG]LHUQLND
 U R XGRVWĊSQLDQLX LQIRUPDFML R ĞURGRZLVNX L MHJR RFKUR
QLH XG]LDOH VSRáHF]HĔVWZD Z RFKURQLH ĞURGRZLVND RUD] R RFHQDFK
RGG]LDá\ZDQLD QD ĞURGRZLVNR SURZDG]RQH MHVW SRVWĊSRZDQLH
ZVSUDZLHVWUDWHJLF]QHMRFHQ\RGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNRGRW\F]ą
FHM SURMHNWX ZZ SODQX =JRGQLH ] DUW  XVW  GR Z\áRĪRQHM GR
SXEOLF]QHJR ZJOąGX GRNXPHQWDFML XZDJL L ZQLRVNL PRĪQD ]JáDV]Dü
QD]DVDGDFKRNUHĞORQ\FKZDUWSU]\ZRáDQHMXVWDZ\RSODQRZDQLX
L]DJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQQ\PZQLHSU]HNUDF]DOQ\PWHUPLQLH
ZVND]DQ\PZ\ĪHMZQLQLHMV]\PRJáRV]HQLX
2UJDQHP ZáDĞFLZ\P GR UR]SDWU]HQLD XZDJ MHVW 3UH]\GHQW 0LDVWD
.QXUyZ D Z SU]\SDGNX XZDJ QLHXZ]JOĊGQLRQ\FK SU]H] 3UH]\GHQWD
0LDVWD.QXUyZGRGDWNRZR5DGD0LDVWD.QXUyZ
=XS35(=<'(17$
%DUEDUD=ZLHU]\ĔVND
=$67ĉ3&$35(=<'(17$
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ŮãREHNSU]\MPLHZLęFHMG]LHFL

0DP\GREUąZLDGRPRĞüGODURG]LFyZPDOXFKyZNWyUH]QDOD]á\VLĊQDOLĞFLHUH]HUZRZHMGR
PLHMVNLHJRĪáREND±RGVW\F]QLD]ZLĊNV]\VLĊOLF]EDPLHMVFZÄ.UDLQLH0DOXV]ND´

lacówka przy ul. Wiosennej była
inwestycją długo oczekiwaną. W
„starym” żłobku miejsca starczyło
jedynie dla 24 maluchów, w nowym –
opiekę znalazło aż 96 dzieci. To dużo,
choć proces rekrutacyjny pokazał, że
potrzeby są większe.
7 lipca sejm uchwalił nowelizację do
ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
Zmiany dotyczą m.in. wymagań, które
musi spełnić budynek żłobka. Obecnie
każda grupa musi mieć do dyspozycji
dwie sale, w tym jedną na odpoczynek
dzieci, a drugą na zabawę i zajęcia
edukacyjne. Po zmianie przepisów
wystarczy, że budynek będzie posiadał
co najmniej jedno pomieszczenie, przy
czym dzieciom należy zapewnić miejsce
na odpoczynek.
- To istotna zmiana w tworzeniu
grup i dysponowaniu miejscem przeznaczonym na zabawę i odpoczynek - mówi
Anna Misiura, dyrektorka Miejskiego
Centrum Edukacji w Knurowie.
Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku. Co zmiany oznaczają w
praktyce? Zwiększy się liczba miejsc
w żłobku. Według wstępnych szacun-

P

ków MCE żłobek przyjmie dodatkowo
24 maluchy, jednak o tym zdecyduje
Powiatowy Inspektor Sanitarny, który
w decyzji określi maksymalną liczbę
miejsc.
Zmiany nie powinny wpłynąć na
komfort dzieci już uczęszczających
do „Krainy Maluszka”. Placówka jest
przestronna. Przykładowo: jedna z
grup ma do dyspozycji 2 sale o łącznej
powierzchni ponad 130 m². Pewne korekty będą jednak konieczne.
- Dostosujemy żłobek do większej
liczby dzieci – uspokaja Małgorzata Dorabiała, dyrektorka „Krainy Maluszka”.
– Zatrudnimy też nowych opiekunów,
dokupimy potrzebne wyposażenie i przystosujemy sale.
Żłobek nie planuje dodatkowego
naboru.
- Ciągle jest lista oczekujących i to
tym rodzicom będą proponowane nowe
miejsca – dodaje dyrektor Misiura.
Póki co, wszystkich zainteresowanych prosi o cierpliwość. O datach naboru będziemy informować na naszych
łamach.

'UXJDNDUHWND
QDUDWXQHN
=JRGQLH]]DSRZLHG]LąRGZU]HĞQLD
PDP\Z.QXURZLHGUXJLDPEXODQV
QDUD]LH]DVWĊSF]\

Foto: Biuro prasowe WPR

7DNDNDUHWNDWUDILODGD
G]LHĔGR.QXURZD

otychczas w mieście stacjonowała jedna karetka specjalistyczna. Teraz pojawiła się druga
– podstawowa. Od 1 września, z
dwuosobowym zespołem ratowniczym, wyjeżdża na wezwanie
pacjentów. Na razie jest to karetka
zastępcza, ale wkrótce zostanie
zastąpiona nowym pojazdem, wartym przeszło 409 tys. zł.
Ambulans, który ma się pojawić
w Knurowie, to jedna z 20 karetek

ůĂWƌǌĞŐůČĚƵ
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:ĪáRENXG]LHFLPDMąGREUąRSLHNĊ=PLDQ\QLHZSá\QąQDLFKNRPIRUW

zakupionych przez Wojewódzkie
Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Pozostałe trafiły lub wkrótce
trafią do Katowic, Zabrza, Gliwic,
Mysłowic, Siemianowic Śląskich,
Rudy Śląskiej, Tychów, Mikołowa, Pyskowic, Tarnowskich Gór,
Radzionkowa, Jastrzębia-Zdroju
oraz Rybnika. Większość z nich
zastąpi stare, wyeksploatowane
samochody. Tymczasem w przypadku Knurowa zdecydowano, że
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przyda się druga karetka. Co o tym
przesądziło?
- To efekt zmian w Wojewódzkim Planie Działania Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne
- poinformowano nas w biurze prasowym Wojewódzkiego Pogotowia
Ratunkowego w Katowicach. – Plan
jest tworzony i aktualizowany przez
wojewodę śląskiego, zatwierdza go
Ministerstwo Zdrowia. Zmiany z
2017 roku obejmują powstanie w
województwie śląskim dodatkowych
czterech Zespołów Ratownictwa
Medycznego, w tym jednego w
Knurowie.
Nowy ambulans, który trafi
do Knurowa, to – podobnie jak
19 pozostałych – Mercedes Benz
Sprinter 316 CDI. Ma być solidnie
wyposażony w sprzęt i aparaturę
medyczną (znajdą się w nim m.in.
defibrylator, respirator i pompa infuzyjna). Posiada też parę nowych
funkcji, jak możliwość emitowania
dodatkowych, niskotonowych sygnałów, dzięki którym jest lepiej
słyszalny. Poza tym jest przystosowany do montażu urządzeń systemu wspomagania dowodzenia.
Pojawienie się nowej karetki to
kwestia dni.
- Nowo zakupione pojazdy muszą przejść pewną procedurę – słyszymy w biurze prasowym WPR.
– Formalności trwają. Dopóki nie
zostaną one zakończone, w Knurowie jest pojazd zastępczy.
Zespół Ratownictwa Medycznego, obsługujący drugą karetkę,
stacjonuje w budynku Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej (podobnie
jak ZRM karetki specjalistycznej).
Bazę trzeba było poszerzyć, toteż
WPR w ynajęło od Państwowej
Straży Pożarnej i zaadaptowało
dodatkowe pomieszczenie.

3LRWU 6XUyZND ]DVWĊSFD SUH]\GHQWD .QXURZD
- Knurów to jedyna gmina w okolicy, która wybudoZDáD WDN QRZRF]HVQ\ L IXQNFMRQDOQ\ ĪáREHN 3U]\
VWĊSXMąF GR MHJR EXGRZ\ ZLHG]LHOLĞP\ MDN EDUG]R
MHVW SRWU]HEQ\ ']LVLDM ] VDW\VIDNFMą REVHUZXMHP\
MDNGREU]HSODFyZNDVáXĪ\PDOXFKRPLLFKURG]LFRP
1RZHOL]DFMD XVWDZ\ SR]ZDOD QDP Z\NRU]\VWDü SR
ZLHU]FKQLĊĪáRENDZZLĊNV]\PVWRSQLXQLĪGRW\FKF]DV
6NRU]\VWDP\]WHMPRĪOLZRĞFL±RF]\ZLĞFLH]SRĪ\W
NLHPGODQDMPáRGV]\FK

Knurów

*G]LHGRRNXOLVW\"

=HVSyá2SLHNL=GURZRWQHMLQIRUPXMH]PLHQLá\
VLĊORNDOL]DFMHGZyFKSRUDGQLLMHGQHMSU]\FKRGQL

miana może nie jest nowa, ale
pacjenci wciąż mają wątpliwości, gdzie udać z się z problemem
dermatologicznym. Informujemy
więc, że poradnie dermatologiczna
i okulistyczna działają w Przychod-

Z

ni nr 2 (ul. Kazimierza Wielkiego
6). Ponadto przypominamy: Przychodnia nr 3 przyjmuje pacjentów
przy ul. Staszica 1.
jb

reklama
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Foto: Mirella Napolska
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ZU]HĞQLDSRUD]GZXQDVW\SLHOJU]\PLSRELHJOL
ZVWURQĊ:DUV]DZ\DE\VZyMZ\VLáHNRILDURZDü
EáNV-HU]HPX3RSLHáXV]FHLXF]FLü-HJRPĊF]HĔVNą
ĞPLHUü

iegacze wyruszyli tuż przed godziną 9
sprzed pomnika Poległych Górników
Kopalni „Wujek”. Chwilę wcześniej
uczestniczyli we mszy świętej koncelebrowanej w kościele Podwyższenia św. Krzyża
w Katowicach Brynowie. Potem wspólnie
z samorządowcami, duchownymi i młodzieżą szkolną przeszli przed pomnik przy
kopalni „Wujek”. Złożenie kwiatów, chwila
zadumy, rozgrzewka i czas wyruszyć.
- Jesteśmy dobrej myśli – mówili pielgrzymi. – Wierzymy, że ksiądz Jerzy będzie
przy nas na trasie biegu i wspomoże, gdy
przyjdą trudniejsze chwile.
Sygnał do startu dali dwaj prezydenci:
Knurowa - Adam Rams i Katowic - Marcin
Krupa. Pielgrzymi wybiegli z uśmiechem.
- Oby nam ten uśmiech towarzyszył podczas drogi – śmiali się biegacze. – Uśmiech
i dobra pogoda!

B

3UH]\GHQFL$GDP5DPVL0DUFLQ.UXSDGDMą
V\JQDáGRVWDUWX

2ERZLą]NLGRZyGF\NQXURZVNLHM-5*SHáQL
PáNSW0LFKDá5XWHFNL
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6WUDůDF\PDMċ
QRZHJRV]HID

2GZU]HĞQLDRERZLą]NLGRZyGF\-HGQRVWNL
5DWRZQLF]R*DĞQLF]HM3DĔVWZRZHM6WUDĪ\
3RĪDUQHMZ.QXURZLHSHáQLPáNSW0LFKDá
5XWHFNL

oprzedni dowódca, mł. bryg.
Wojciech Gąsior, 1 lutego br.
odszedł na emeryturę. Od tamtej
pory, obowiązki dowodzenia knurowską JRG spoczywały całkowicie na barkach zastępcy dowódcy,
mł. bryg. Andrzeja Bąka. Wreszcie,
po siedmiu miesiącach, strażacki
wakat został wypełniony – do pełnienia obowiązków dowódcy JRG
PSP w Knurowie został powołany
mł. kpt. Michał Rutecki. Nowy
zwierzchnik naszych strażaków
urodził się w 1982 roku. W 2003
roku ukończył Szkołę Aspirantów
w Częstochowie. Przez 13 lat służył
w Oddziale Bojowym JRG PSP w

P

Jb, foto: Justyna Bajko

Gliwicach-Łabędach, następnie w
JRG PSP w Gliwicach. W maju br.
ukończył Szkołę Główną Służby
Pożarniczej w Warszawie. 1 września przejął obowiązki dowódcy
knurowskiej jednostki.
Pry watnie jego największą
pasją jest rodzina – żona i dwójka
dzieci. Lubi czynny sport (zwłaszcza siatkówkę i bieganie), dobre
kino i książki.
Dla nowego dowodz ącego
Knurów także jest nowy – mł. kpt.
Michał Rutecki pochodzi z Gliwic,
a obecnie mieszka w Tychach.
MiNa

Knurów
3LHOJU]\PL]áRĪ\OLNZLDW\SU]HGSRPQLNLHP
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Szczegółowa relacja wraz z pełną listą uczestników w następnym wydaniu PL

Knurów. Kultura

2, na czele z panią Alicją Jureczko-Wyżgolik, która pomagała nam w
udostępnianiu informacji, a także w
bieżących sprawach.
Premiera „Bajki...” jest plano)LOPRZF\SRZLQQLF]ĊĞFLHMSU]\MHĪGĪDüGR
wana na wiosnę przyszłego roku.
.QXURZDQLHW\ONR]HZ]JOĊGXQDZDORU\
Młodzi filmowcy zapowiadają, że
HVWHW\F]QH±SU]\]QDMąVWXGHQFLNWyU]\QLHGDZQR gdy ich dzieło zostanie już zmonNUĊFLOLWX]GMĊFLDGRVZRMHJRILOPXG\SORPRZHJR towane, chcieliby przyjechać do
G]LĊNXMąFNQXURZLDQRP]DVHUGHF]QHSU]\MĊFLH
Knurowa i przedstawić efekt swo7\PF]DVHPUXV]D]ELyUNDSLHQLĊĪQD
jej pracy na ekranie. Tymczasem
ajka na niespokojny sen”, ze względu na walory estetyczne. na portalu polakpotrafi.pl. ruszyła
krótkometrażówka w reży- Knurów wygląda bardzo filmowo. Po zbiórka pieniężna, mająca umożliserii Nawojki Wierzbowskiej, to dy- drugie – spotkaliśmy się tu z ogromną wić studentom dokończenie pracy
plomowy film studentów Wydziału serdecznością, na każdym kroku. Gdy nad filmem (https://polakpotrafi.
Radia i Telewizji Uniwersytetu Ślą- zaczynało padać, ludzie pożyczyli pl/projekt/bajka-na-niespokojnyskiego. Część scen była realizowana nam parasole, by aktorki nie zmokły. sen). Ekipa ma nadzieję, że uda się
w kościele parafii pw. Matki Bożej Ktoś, kto przypadkiem przechodził zebrać 10 000 zł. Liczy się każda
Częstochowskiej oraz w plenerze, obok nas, został, by statystować. Je- złotówka. Dla tych, którzy wesprą
między osiedlowymi blokami.
steśmy bardzo wdzięczni księdzu pro- filmowców większymi kwotami,
- Jesteśmy bardzo wdzięczni boszczowi Krzysztofowi Tabathowi i przewidziano nagrody. Już wpłamieszkańcom Knurowa za ciepłe wszystkim, którzy w kościele pracują. cając 10 zł możemy spodziewać
przyjęcie – mówi Nawojka Wierz- Zrobiliśmy im niezłe zamieszanie, się imiennego podziękowania w
bowska, kierownik produkcji „Baj- tymczasem oni z uśmiechem pomagali napisach końcowych filmu, zaś w
ki...”. – Było nam bardzo miło tu przy wszystkich naszych szalonych podzięce za wyższe wpłaty przepracować. Myślę, że filmowcy powinni pomysłach. Szczególne podziękowania widziano przeróżne atrakcje.
MiNa
częściej tu przyjeżdżać. Po pierwsze, mamy dla Rady Rodziców z MSP nr

)LOPRZRLVHUGHF]QLH
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Kariera
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ZGZyFKSURMHNWDFK
owa szansa na zatrudnienie” oraz „Sam sobie szefem”
to projekty współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 i skierowane do mieszkańców
Knurowa, którzy ukończyli 30 rok
życia. Mogą w nich wziąć udział
bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, niepełnosprawni lub kobiety
powracające na rynek pracy.
Uczestnicy projektu „Nowa
szansa na zatrudnienie” mają zapewnione m.in. wsparcie doradcy
zawodowego, szkolenia zawodowe, materiały szkoleniowe, zwrot
kosztów dojazdu, ubezpieczenie w
trakcie szkoleń, egzaminy zewnętrz-

„N

ne po szkoleniach zawodowych,
trzymiesięczne staże zawodowe i
stypendium za udział w szkoleniach
i stażach.
Staże odbywać się będą w zależności od preferencji zawodowych.
Projekt „Sam sobie szefem” oferuje szkolenia i doradztwo przed
rozpoczęciem działalności, pomoc
w sporządzeniu biznesplanu oraz
bezzwrotną dotację na rozpoczęcie
działalności gospodarczej (prawie
23400 zł) i wsparcie pomostowe
(2000 zł miesięcznie).
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.fundacja.knurow.pl i w biurze FRL (ul. Dworcowa
38a, tel. 32 235 96 70, e-mail: biuro@
fundacja.knurow.pl).
/g/
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C

zerwiec 1986 roku. W
Zak ładow ym Domu
Kultury KWK „Knurów” milknie muzyka i rozlegają się gromkie brawa.
Grupa dzieci w fantazyjnych
kostiumach kłania się widzom. Oślepiona reflektorami
i oszołomiona tym, co przed
chwilą się wydarzyło, uda
się zaraz do palmiarni, gdzie
czeka kolejna niespodzianka:
wielki tort i słodkie napoje. Później będą gratulacje
od władz kopalni i miasta,
pochwały od nauczycieli i
rodziców. Dla dziecięcego zespołu „Siódemka” to początek
bajki...

Sami fachowcy
Na szczęście dorośli, których świat bajki wtedy nie
przypominał (kolejki, kartki
ży wnościowe, puste półk i
w sk lepach), czasem przyprawiali codzienność dzieci
odrobiną magii. Tak było,
kiedy Krzysztof Gradowski
przeniósł na wielk i ek ran
przygody Pana Kleksa lub gdy
Majka Jeżowska zaśpiewała

pierwsze piosenki dla dzieci.
Podobnie było w ZDK KWK
„Knurów”, gdzie w 1985 roku
zrodził się pomysł stworzenia
rewii. Kierownikiem artystycznym zespołów był wtedy
Tadeusz Zgoda-Zgodziński.
Z Jerzym Czekalskim, wieloletnim dyrektorem ZDK, zaangażowali do nowego przedsięwzięcia samych fachowców,
m.in. kompozytora Krzysztofa
Kobylińskiego, członka popularnego wówczas zespołu
Kapitan Nemo, scenografa
Edwarda Lutczyna, choreografów Henryka Konwińskiego i Edwarda Szpotańskiego
oraz kierownika zespołu Ewę
Adamek. Wcześniej jednak
wysłali młody narybek z ZDK
na zgrupowanie do Bulowic,
koło Andrychowa, by przekonać się, które z dzieci poradzą
sobie ze śpiewem i tańcem w
rewii „Kosmiczne Trawy”.
Joanna Kusy miała wtedy
kilkanaście lat i nie posiadała
się ze szczęścia, kiedy została
wybrana do obsady przedstawienia. Do dziś pamięta moment, gdy na antenie Telewizji
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Katowice zobaczyła rozstrzygnięcie plebiscytu na nazwę
dziecięcego zespołu. Stała się
wtedy członkinią „Siódemki”,
a autor zw ycięskiej nazw y
otrzymał w nagrodę motorynkę.

Kosmiczne Trawy
to rewia z ekologicznym
przesłaniem. Opowiada o łobuzach, które niszczą przyrodę. Cierpienie ziemskich traw,
drzew i kwiatów dociera w
końcu na odległą planetę Ganimedę, gdzie „nic nie rośnie,
nic nie śpiewa, kamienna pada
tam ulewa. Tam nie ma lata ani
zimy, tam nigdy nie zaświeci
słońce...” Kosmici i kosmiczne
trawy poruszeni tym, co dzieje
się z przyrodą, lądują na Ziemi
z ostrzeżeniem: jeśli urwisy
nie przestaną niszczyć zieleni,
trafią na Ganimedę i tam zginą. Na szczęście historia kończy się dobrze i dla przyrody, i
dla urwisów.
P róby do pr z e st aw ienia trwały długo, ponieważ
wszystko musiało być dopięte
na ostatni guzik. Od scenogra-

fii i choreografii po pieczołowicie przygotowane kostiumy.
W szaro-burych latach 80.
były jak pozłotko. Srebrny był
za to statek kosmiczny, który
w połowie przedstawienia dosłownie wylądował na scenie
w huku i dymie wytworzonym
przez specjalne urządzenia.
- Ludzie na widowni mieli dreszcze, gdy to oglądali
- wspomina po latach Joanna
Kusy-Szpotańska. - Wtedy to
był kosmos! To był szok!

Klaskali Jaruzelski
z Urbanem
Wieść o „Kosmicznych
Trawach” szybko rozniosła
się po okolicy. Odtąd nie było
w ZDK przedstawienia bez
kompletu na widowni. O to,
by o rewii głośno było w całej
Polsce, „Siódemka” zadbała,
przywożąc z przeglądów i festiwali najwyższe trofea.
- Gdzie byśmy nie pojechali
z fragmentami naszej rewii,
słyszeliśmy: „O Boże, Knurów
przyjechał”. Wszyscy wiedzieli,
że nie mają z nami szans - dodaje pani Joanna.
W 1988 roku wysoką pozycję zespołu ugruntowało
wydanie „Kosmicznych Traw”
na winylu przez wytwórnię
Pronit. Materiał zarejestrowano w Radiu Opole, zaś na
potrzeby wydawnictwa wykonano profesjonalną sesję zdjęciową. Okładka wyszła spod
ręki Krzysztofa Pawła Wenerskiego, twórcy m.in. projektów
graficznych płyt Ireny Jarockiej
i Haliny Kunickiej.
- Każde z nas taką płytę
otrzymało - śmieje się pani
Joanna. - A że śpiewałam na
niej solówkę i miałam w domu
adapter, czym prędzej pobiegłam posłuchać.
Zamiast dobrze znanego
wstępu, z głośników popłynął
głos dziewczynki.
- Co to jest za dziecko?
Przecież czegoś takiego nie

było w naszym przedstawieniu! - członkini „Siódemki”
przywołuje tamte chwile.
Okazało się, że wydawnictwo uzupełniono o słowo
wiążące poszczególne piosenki, którego autorką była Ewa
Chotomska, córka Wandy i
popularna już wtedy Ciotka
Klotka z Tik-Taka.
Kolejnym sukcesem zespołu było zaproszenie do
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu na centralne obchody
Barbórki.
- Ktoś złożył fragmenty
przedstawień najlepszych zespołów dziecięcych z całej Polski w jeden program - mówi
Kusy-Szpotańska. - Występowaliśmy z kilkoma piosenkami
z „Kosmicznych Traw”. To się
wiązało z licznymi próbami,
zwolnieniami ze szkoły i dojazdami do Zabrza. Koncert, który oklaskiwali m.in. Jaruzelski
z Urbanem, miał zostać pokazany w telewizji. Wysłałam
więc do ciotek kartki z informacją, żeby oglądały i wypatrywały mnie na scenie. Płacz
był ogromny, kiedy okazało się,
że kamery zostały wyłączone
od razu po przemówieniach
oficjeli. Szkoda, bo dziś byłaby
to wielka pamiątka.

Koniec bajki
Oprócz płyty winylowej
i kilku zdjęć, nic więcej po
„Kosmicznych Trawach” nie
zostało. Mało kto miał wtedy
kamerę, by zarejestrować widowisko. Rewia nie schodziła
z afisza przez około 2 lata, co
zdaniem Joanny Kusy-Szpotańskiej i tak było zdecydowanie za krótko. „Siódemka”
zarejestrowała jeszcze w studiu „Short pogram” złożony z
piosenek z muzyką Krzysztofa
Kobylińskiego i tekstami Andrzeja Pawłowskiego (choreografię ułożył później Edward
Szpotański), a gdy wyrosła z
dziecięcego repertuaru, zasi-

liła inne grupy działające pod
egidą ZDK (Teatr Studio 90,
Teatr Lalek „Skrzat”). W tamtych czasach w domu kultury
działało 28 zespołów amatorskich, a na zajęcia przychodziło przeszło pięciuset uczniów
z pobliskich szkół. Kopalnia
nie szczędziła grosza na kulturę. Mało kto wie, że już na
przełomie lat 80. i 90. ZDK
miał na wyposażeniu pierwsze
mikroporty!
Kiedy w połowie lat 90.
zakład wycofał się z finansowania kultury, a miasto
nie doszło do porozumienia
z licznymi spadkobiercami
właścicieli budynku przy ul. 1
Maja, nadszedł smutny koniec
bajki...

Sample
u O.S.T.R.-ego
Dziś Joanna Kusy-Szpotańska prowadzi w „Sztukaterii” kilka dziecięcych zespołów tanecznych. Zdarza
się, że znajomi z „Siódemki”
lub innych zespołów z byłego
ZDK przyprowadzają do niej
na zajęcia swoje pociechy. Gdy
animatorkę ogarnie nostalgia,
pokazuje im zdjęcia, puszcza
płytę i opowiada o „Kosmicznych Trawach”. Marzy, by móc
kiedyś powtórzyć to widowisko
w Knurowie, niczego przy tym
nie ujmując z pierwotnej wersji.
Tymczasem nagrań z płyty winylowej od prawie 2 lat
można posłuchać w serwisie
YouTube. Sądząc po komentarzach słuchaczy, wielu na nie
czekało. Co ciekawe, w 2004
roku sample z „Kosmicznych
Traw” pojawiły się w utworze
„Apacz” rapera O.S.T.R.-ego.
Elektroniczna muzyka nic
nie straciła ze swej świeżości,
a teksty na aktualności. Z tą
tylko różnicą, że dziś ich adresatami powinni być dorośli
niszczący drzewa.
3DZHá*UDGHN
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Knurów
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W

nia. Jak się okazało, nie był
to pomysł na jeden raz – od
tamtej pory „Wędkowanie
na Moczurach” stało się corocznym rytuałem, na który
czekają zarówno zawodnicy,
jak i ich bliscy. Jego współorganizatorem jest niezmiennie
Koło nr 28 Polskiego Związku
Wędkarskiego.

Podczas tegorocznego wędkowania, w sobotę, 9 września
najlepszy był Adam Krawczyk
(jego wynik to 160 g). Niewiele
mniejszą rybę złowił Paweł Porucznik, który zajął II miejsce
(140 g). Trzeci był Maksymilian
Kaletka (60 g). Jedni wędkowali, a inni wzięli udział w konkursie sportowym. W tym roku

był to tor przeszkód na czas.
Najszybsi byli: Maria Janowska
(I miejsce), Robert Mioduszewski (II), Mariola Mateja (III) i
Mariola Górecka (IV).
Nagrody wręczył zw ycięzcom prezes Koła nr 28
Polskiego Związku Wędkarskiego, Zbigniew Gwiżdż. Radość z wygranej była wielka,

ale cieszyli się chyba wszyscy
uczestnicy, bo każdy został
doceniony.
- Chcemy przyzwyczaić
naszych podopiecznych, że
trzeba ze sobą konkurować
– że to jest naturalne i to
nic strasznego – mówi przewodnicząca Stowarzyszenia
Rodzin i Przyjaciół Osób z

MiNa

reklama

sz y s t ko z acz ę ło
się dobrych parę
lat temu. W Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną było kilku
członków koła wędkarskiego.
Pewnego razu zaproponowali,
by zorganizować zawody dla
podopiecznych Stowarzysze-

Niepełnosprawnością Intelektualną, Urszula Krawczyk.
– Chodzi o to, by zdawali sobie
sprawę, że czasem w życiu ktoś
jest lepszy, a komuś się tym
razem nie powiedzie.
Ale jednocześnie, choć nie
każdy stanął na podium, to
każdy jest ważny – dlatego medale otrzymują wszyscy, którzy
brali udział w rywalizacji.
Za uczestników obu konkursów trzymali kciuki ich
bliscy, członkowie Stowarzyszenia, goście (wśród nich
– samorządowcy z Knurowa
i Gierałtowic). Wędkarzom
kibicowali także członkowie
Zarządu Regionalnego i Koła
nr 4 Związku Emerytów i
Rencistów, który od lat wspiera stowarzyszenie, zarówno
finansami, jak i obecnością.
- Serdecznie dziękujemy
wszystkim gościom za obecność, Kołu nr 28 za współpracę, zaś Starostwu Powiatowemu za dostarczenie gadżetów
– mówi Urszula Krawczyk.
Podczas tegorocznego
wędkowania ryby brały całkiem nieźle, a i pogoda była
wręcz wymarzona na spotkanie w plenerze. Obie te sprawy
są równie istotne, bo ta impreza ma podwójny wymiar
– chodzi nie tylko o sportową
rywalizację, ale i o rozmowy,
bycie razem, siedzenie przy
długim wspólnym stole, ustawionym w cieniu drzew.

8
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a estradzie plenerowej
wystąpiły gwiazdy śląskiej muzyki. Bożena Mielnik
czarowała publiczność piosenkami o miłości, a Mariusz Doroz melancholijnymi utworami o lecie ze snów i meksykańskiej dziewczynie. Ostatnia
na scenie pojawiła się Teresa
Walerjańska – Ślązaczka o cygańskiej duszy. W przerwie
między występami gości bawił

N

znany i lubiany duet – Iwona
i Piotr. Koncert oraz zabawy
dla dzieci prowadził Marek
Malarz „Biesiadny”.
Knurowianie nie zawiedli,
przyszyły tłumy. Bawiono
się na scenie i poza nią: starsi
biesiadowali przy stolikach i
bujali się na ławkach, nieco
młodsi – tańczyli na scenie.
- Festyny na kręgu przypominają mi dawne dancingi.

Ta sama atmosfera zabawy,
beztroski – opowiadała pani
Maria. - Na początku się trochę
wstydziłam wejść na estradę, ale
gdy usłyszałam cygańskie rytmy,
nogi aż same rwały się do tańca.
Podczas festynu panie ze
schroniska „Psitul mnie” zbierały na swoich bezdomnych
podopiecznych.
- Knurowianie okazali się
hojni – mówiła Dorota Lora,

wolontariuszka. – Wrzucili do
puszek prawie 400 zł.
Festyn, z inicjatywy radnych ze Stowarzyszenia Nasza
Gmina, Nasz Powiat: Włodzimierza Gwiżdża, Mariana
Gruszki i Piotra Barchańskiego, zorganizowało Centrum
Kultury.
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Tekst i foto: Justyna Bajko
7HUHVD:DOHUMDĔVNDVWZRU]\áDF\JDĔVNLNOLPDW

$UW\ĞFLSRUZDOLGR]DEDZ\LGRURVá\FKLG]LHFL

6]F]\JãRZLFH

3LHFKRWċ
GR&]DUQHM
0DGRQQ\

:SLąWHNVSRGNRĞFLRáD
1DMĞZLĊWV]HM0DU\L3DQQ\
.UyORZHMĝZLDWDZ6]F]\JáRZLFDFK
Z\UXV]\áDSLHOJU]\PNDQD-DVQą
*yUĊE\SU]HGREOLF]HP&]DUQHM
0DGRQQ\SURVLüRáDVNLOXE
G]LĊNRZDü

D

Przegląd Lokalny Nr 37 (1277) 14 września 2017 roku

jest też pierwszyzną dla Pawła
Ratuszniaka.
- Stąd idę pierwszy raz,
natomiast za dziecka chodziłem na różne pielgrzymki
do Częstochowy. Dziś idę w
intencji rodziny - powiedział.
Przed wyjazdem grupa
pielgrzymów była pogodnie
nastawiona i uśmiechnięta. Pierwszego dnia przeszła
17 km, zatrzymując się po
drodze w Leśniowie. W tamtejszym sanktuarium Maryi
Królowej Rodziny pątnicy
uczestniczyli we mszy św. Po
noclegu w Siedlcu Dużym
ruszyli drogą ok rężną do
Zrębic. Tym razem przeszli 18
km. Ostatniego dnia pokonali
23 km.
Tekst i foto:
Tomasz Czarnecki

reklama

o Żarek-Letniska pątników zawiózł autokar. Stamtąd parafianie ze Szczygłowic ruszyli w
dalszą drogę, liczącą 58 km.
Dziennie pokonywali pieszo
od 17 do 23 km.
Dla ks. Tomasza Antczaka
to czwarta w życiu pielgrzymka na Jasną Górę, a pierwsza
z parafii Najświętszej Maryi
Panny Królowej Świata.
- Każdy z nas niesie w
sercu osobiste i rodzinne intencje, natomiast te wspólnotowe? Pierwsza dotyczy naszych spotkań z Chrystusem,
a druga, szczególnie polecana
przez papieża Franciszka,
pokoju na świecie - mówił
wikary tuż przed wyjazdem
do Żarek.
Pielgrzymowanie przed
oblicze Czarnej Madonny nie
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rozrywka nr 37
- 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).

Hanna Wróbel z Knurowa

0LãRV]'ZRUDF]HN]3U]\V]RZLF

ur. 3.09.2017 r., 2900 g, 50 cm

ur. 4.09.2017 r., 3060 g, 52 cm

0LOHQD/DV]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

0DUWD*DUG]LľVND].QXURZD

ur. 4.09.2017 r., 3310 g, 51 cm

ur. 6.09.2017 r., 3450 g, 55 cm

+DQQD*RJROHZVND]/HV]F]\Q

0DUFHOLQD*RJROHZVND]/HV]F]\Q

ur. 6.09.2017 r., 2775 g, 50 cm

ur. 6.09.2017 r., 2310 g, 47 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
35/2017 brzmiało: „CÓRECZKA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Krystyna Kowol.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

15-20.09.17 r.
3,Ą7(.ĝ52'$

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub 14.09.2017
donieść do redakcji)
– ul.
r.
Niepodległości 5,CZWARTEK
44-190 Knurów – wraz
z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się
Dru idata
Minionki
dubbing
numeruGru,
(decyduje
stempla2D
pocztowego).

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/
Foto: Tomasz Czarnecki

$OLFMD0DľND]*OLZLF

:RMFLHFK6FKXVFKNH]/HV]F]\Q

ur. 6.09.2017 r., 3560 g, 55 cm

ur. 7.09.2017 r., 3480 g, 56 cm

7RPDV]%DUJLHO]3U]HJęG]\

0DULD+HURQ]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

ur. 8.09.2017 r., 3380 g, 53 cm

ur. 8.09.2017 r., 3610 g, 57 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

- godz. 16.30
Moje wakacje z Rudym
- godz. 18.15

37

Super Spark. gwiezdna misja
2D dubbing
- godz. 15.45

Bodyguard Zawodowiec
- godz. 20.00

Tarapaty 2D pl
- godz. 17.30
Zabójczy Jacques napisy
- godz. 19.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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0HODQLD0HUFKXW]%HãNX

)LOLS0LFKDODN]*OLZLF

ur. 8.09.2017 r., 2490 g, 50 cm

ur. 8.09.2017 r., 4710 g, 58 cm
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ŮDOE\ãRZUDFDþ

=DPNLLSDáDFH3RWRFNLFK/XERPLUVNLFK=DPR\VNLFKL.PLWyZNRSDOQLD
VROLZ:LHOLF]FH.D]LPLHU]'ROQ\L6DQGRPLHU]WRW\ONRQLHNWyUH
]DWUDNFMLSLĊFLRGQLRZHMREMD]GRZHMZ\FLHF]NL.RáDQU3ROVNLHJR
=ZLą]NX(PHU\WyZ5HQFLVWyZL,QZDOLGyZ].QXURZD

)RWRDUFK.RáRQU3=(5L,Z.QXURZLH

.QXUyZ

T

rzydziestoosobowa grupa
wróciła przyjemnie zmęczona i zadowolona z tego,
co zobaczyła, a zadbał o to organizator wyjazdu, przewodniczący
Koła, Stanisław Rudzki.
- Czas nadrobić zaległości
- mówili uczestnicy w ypraw y
na Wschód . Nie k a ż dy m ia ł
bowiem okazję poznać tę część
Polski. Rezydencje znamienitych
rodów magnackich w Łańcucie,
Kozłówce i Now ym Wiśniczu
wprawiły turystów w zachwyt.
Podobnie zresztą jak Zamość,
zwany „perłą renesansu” i „Padwą Północy”. Historię grodu

przybliżyła projekcja filmu.
Wizyta w Kazimierzu Dolnym
tylko potwierdziła krążące o nim
opinie.
- Urokliwy rynek z renesansowymi kamieniczkami i charakterystyczną studnią, ruiny
zamku i malowniczy wąwóz z
odsłoniętymi korzeniami drzew
- emeryci i renciści z Knurowa
sycili oczy pięknymi widokami,
chłonąc przy tym atmosferę miasta artystów.
Wielu z ciekawością czekało
na gwóźdź programu, czyli Sandomierz. Knurowianie znają to
miasto przede wszystkim z serialu

„Ojciec Mateusz”. Jak to zwykle
bywa, i tym razem rzeczywistość
przerosła oczekiwania.
- To trzeba było zobaczyć i
przeżyć - podsumowuje Stanisław
Rudzki. - Nie odpuszczałem, bo
chciałem, żeby członkowie Koła
zobaczyli jak najwięcej. Dali radę.
Emeryci i renciści nie zwalniają tempa. Już odliczają dni do
kolejnych wycieczek. M.in. na
początku października 55 osób
wyjedzie w Bieszczady. Z kolei
21 października członkowie Koła
wezmą udział w Balu Seniora.

foto-migawka
ELH
MąFHJR]Z\FLĊVWZR-DQD ,,,6R
LĊQD WUDVLHELHJXXSDPLĊWQLD

3RUD]GUXJL.QXU yZ]QDOD]áV
M&]ĊVWRFKRZVNLHM:XELHJá\
NRURQDFML2EUD]X0DWNL%RĪH
OHFLH

]
DU\Z
PRUD
%DUE
LHGQLH
]NLĞZ
VNLHJRSRG:
6]SLWDOQąGRNDSOLF
3yU5RNXELHJDF]HUXV] \OLXO
F\].QXURZD
SRUWRZ
OLLPV
SLąWHNSU]\5RQG]LH&]WHUHFK
U]\V]\
7RZD
,ZRMQ\ĞZLDWRZHM
URP,
áGRILD
GDüKR
E\RG
.U\ZDáG]LH

/g/

+DQLD
SRSLHUZV]HM
GDZFH

7UZD]ELyUNDQDOHF]HQLH+DQL*U\W\
']LHZF]\QNDF]HNDQDNROHMQąGDZNĊNRPyUHN
PDFLHU]\VW\FK%DUG]RWUXGQRMHVWQDPSURVLü
RZVSDUFLHDOHF]DVXMHVWFRUD]PQLHMDZFLąĪ
EUDNXMHSLHQLĊG]\QDNROHMQHGDZNL7HUD]JG\
MHVWV]DQVDĪH+DQLDPRĪHE\ü]GURZDQLH
PRĪHP\MHM]DSU]HSDĞFLü3URVLP\RSRPRF
±DSHOXMąURG]LFH

H

ania cierpi na dziecięce
porażenie mózgowe czterokończynowe, opóźnienie intelektualne oraz niedowidzenie. Szansą dla dziewczynki
jest przeszczep komórek macierzystych. Ostatnio zwiększyły się
koszty terapii – Bank Komórek
Macierzystych zdecydował, że
dawki będą podawane nie jak do
tej pory w publicznej placówce w
Lublinie, gdzie dzieci nieraz musiały z braku miejsc w salach leżeć
na korytarzu, ale w prywatnej
placówce.
- Hania była już tak blisko
przeszczepu, a teraz zmuszeni
jesteśmy kontynuować zbiórkę
– mówi Danuta Gryta, mama
Hani. - Dlatego prosimy o pełną
mobilizację. Mamy nadzieję, że
niemożliwe stanie się faktem i uda
się zebrać pełną kwotę.
Dla Hani ważny jest każdy
dzień. Im szybciej podda się te-

rapii, tym większa szansa na polepszenie stanu zdrowia. Dziewczynce pomogło już kilkaset osób.
Trwają zbiórki, licytacje. Do pełnej kwoty brakuje niewiele – około
6 tysięcy złotych (stan na 13.09).
Hanię mocno wspiera jej brat
bliźniak – Filip. Chłopczyk miał
trochę więcej szczęścia. Co prawda cierpi na Zespół Aspergera,
zmaga się z astmą, ale potrafi
mówić, chodzić.
- Filipek bardzo chciałby porozmawiać z siostrą lub choćby usłyszeć
swoje imię z jej ust. Są niezwykle
związani, dlatego nie rozumie, dlaczego jego siostrzyczka nie może mówić – opowiada mama bliźniaków.
W czwar tek dziewczy nka
otrzymała pierwszą dawkę komórek macierzystych. Czy otrzyma
kolejne? To zależy od nas wszystkich. Przeszczep to szansa dla
Hani, której nie można zmarnować
jb, foto: arch. rodzinne

Foto: Tomasz Czarnecki

0RĪH NWyU\Ğ ] QDV]\FK &]\WHOQLNyZ FKFLDáE\ SRPyF G]LHZ
F]\QFH" 0RĪQD WR ]URELü QD GZD VSRVRE\  SRSU]H] VWURQĊ
LQWHUQHWRZą ZZZVLHSRPDJDSOKDQLDJU\WD OXE ZSáDFDMąF
RGSRZLHGQLą NZRWĊ QD NRQWR )XQGDFMD Ä3RPyF :LĊFHM´XO
0RGU]HMRZVND6RVQRZLHFQXPHUNRQWD
W\WXáZSáDW\+DQQDL)LOLS*U\WD
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:LĊFHMLQIRUPDFMLR+DQLQDVWURQLHQD)DFHERRNX:\VWDUF]\
ZSLVDü Z Z\V]XNLZDUNĊ %OLĨQLDNL%RVNLH ZF]HĞQLDNL]
W\JRGQLDFLąĪ\
informacja własna
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%DJDĪyZND7HO
36-51/52/17

'RFLHSOHQLDEXG\QNyZW\QNLPR]DLNRZH
NDIHONRZDQLHPDORZDQLHJáDG]LHSDQHOH
PRQWDĪGU]ZL±RNLHQSRGZLHV]DQHVXILW\
]DEXGRZ\7HO

'\VSR]\F\MQDF]DVRZRLPDMąFD
GRĞZLDGF]HQLHZZLHNXRNRáRODW
V]XNDSUDF\GRU\ZF]HMMDNRSRPRF
GRPRZDVSU]ąWDQLHLWSRUD]SU]HUyENL
NUDZLHFNLH.QXUyZLRNROLFH
7HO
14/17-odw.

27/17-5/18

579QDSUDZDGRPRZD7HO

1-39/17

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HM
Z]DNUHVLHSU]HUyENL ZV]\ZDQLH]DPNyZ
VNUDFDQLH]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQ
LWS ZGRPX3RVLDGDPGREUąPDV]\QĊ
GRV]\FLDPDUNL6LQJLHURSUyF]WHJR
SLHF]HQLHFLDVWZGRPXOXEXNRJRĞ
JRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
19/17-odw.

6HUZLVNOLPDW\]DFML±SURPRFMD]á
7HO
16-39/17 Y

0ĊĪF]\]QDODWSLOQLHV]XNDSUDF\
7HO
1/17-odw.

2*â26=(1,(

2VRED],,JUXSąLQZDOLG]NąSRV]XNXMH
SUDF\ELXURZHM7HO

),1$16(

27/17-odw.

32ĩ<&=.,.5Ï7.27(50,12:(
7HO3RĞUHGQLN
&')6&ILUP\0DWSRO)LQDQVH6S]RR
36-39/17 bold

1,(58&+202ć&,

3RGHMPĊVLĊRSLHNLQDGRVREąVWDUV]ą
ZVRERWĊLQLHG]LHOĊRUD]SRVSU]ąWDP
7HO
1/17-odw.

3RVLDGDPDXWRGRVWDZF]H.,$3UHJLR
6]XNDPSUDF\OXEQDZLąĪĊZVSyáSUDFĊ
7HO
1/17-odw.

6ROLGQ\XF]FLZ\G\VSR]\F\MQ\
F]DVRZREH]QDáRJyZGREU]H]QDMąF\
VLĊQDSUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\
VWU]\ĪHQLHĪ\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS
:ZLHNXRNRáRODWSRV]XNXMHSUDF\
GRU\ZF]HMZ.QXURZLHLRNROLF\0RĪHWHĪ
E\üSUDFDSU]\GU]HZLH7HO
15-odw.

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXE
FKRUHMRVRELH7HO
1/17-odw.

'RZ\QDMĊFLDJDUDĪSU]\XO7DUJRZHM
7HO
36-37/17

.XSLĊPLHV]NDQLHZ.QXURZLHPD[SLĊWUR
7HO

6]XNDPSUDF\MDNRRSLHNXQNDGRG]LHFND
'áXJROHWQLHGRĞZLDGF]HQLHG\VSR]\F\MQD
7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\ZFKDUDNWHU]HRSLHNXQNL
GODG]LHFL ODWGRĞZLDGF]HQLD 
7HO
1/17-odw.

3UH]\GHQW0LDVWD.QXUyZLQIRUPXMHĪHZGQLXSDĨG]LHUQLNDU
ZVLHG]LELH8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZSU]\XOGU)ORULDQD2JDQDZVDOLQDUDG
,,SLĊWUR SU]HSURZDG]RQH]RVWDQąSLHUZV]HSU]HWDUJLXVWQHRJUDQLF]RQH
QDVSU]HGDĪQZORNDOLXĪ\WNRZ\FKSHáQLąF\FKIXQNFMĊJDUDĪ\ZUD]]RGGDQLHP
XG]LDáyZZJUXQFLHZXĪ\WNRZDQLHZLHF]\VWH
=HZ]JOĊGXQDORNDOL]DFMĊQZORNDOLXĪ\WNRZ\FKSU]HWDUJL]RVWDá\RJUDQLF]RQH
GRF]áRQNyZ:VSyOQRW0LHV]NDQLRZ\FKSU]\XO:ROQRĞFLL:ROQRĞFL
, 3U]HGPLRWHP , SU]HWDUJyZ XVWQ\FK RJUDQLF]RQ\FK MHVW SUDZR ZáDVQRĞFL QLĪHM Z\PLHQLRQ\FK ORNDOL
XĪ\WNRZ\FKLXG]LDáZJUXQFLHNWyU\]RVWDQLHRGGDQ\ZXĪ\WNRZDQLHZLHF]\VWH
1LHUXFKRPRĞüQDNWyUHM]ORNDOL]RZDQHVąSU]HGPLRWRZHORNDOHXĪ\WNRZH]DSLVDQDMHVWZHZLGHQFMLJUXQWyZ
P.QXUyZREUĊE.QXUyZDUNXV]PDS\MHGQUHM*MDNRG]LDáNDQURSRZKDGOD
NWyUHM6ąG5HMRQRZ\Z*OLZLFDFKSURZDG]LNVLĊJĊZLHF]\VWąQU*/*:G]LDOH,,,XMDZQLRQR
RJUDQLF]RQHSUDZRU]HF]RZH]ZLą]DQH]LQQąQLHUXFKRPRĞFLą']LDá,9NVLĊJLZLHF]\VWHMZROQ\MHVWRGZSLVyZ
2SLV]E\ZDQ\FKQLHUXFKRPRĞFLORNDORZ\FK
  JDUDĪ QU  ± ORNDO XĪ\WNRZ\ ]ORNDOL]RZDQ\ MHVW Z ZROQRVWRMąF\P EXG\QNX JRVSRGDUF]\P
XV\WXRZDQ\P QD G]LDáFH ]DEXGRZDQHM EXG\QNLHP ZLHORURG]LQQ\P SU]\ XO :ROQRĞFL 
Z.QXURZLHRUD]EXG\QNDPLJRVSRGDUF]\PLSRáRĪRQ\PLZUHMRQLHORNDOQHMGURJLZRGGDOHQLXRG
FHQWUXPPLDVWDZRWRF]HQLX]DEXGRZDQ\PLHV]NDQLRZHMZLHORURG]LQQHM3RZLHU]FKQLDXĪ\WNRZD
JDUDĪXZ\QRVLP=JDUDĪHP]ZLą]DQ\MHVWXG]LDáZF]ĊĞFLDFKZVSyOQ\FKQLHUXFKRPRĞFL
Z\QRV]ąF\
 

33-40/17

6SU]HGDPGRPGRUHPRQWXZFHQWUXP
.QXURZDRSRZXĪ\WNRZHMP2
QDG]LDáFHP27HO
36-39/17

6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK
.QXURZD SRNXUVLHRVRED]OHNNLP
VWRSQLHPQLHSHáQRVSUDZQRĞFL 
7HO
1/17-odw.

=JRGQLH]PLHMVFRZ\PSODQHP]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRPLDVWD.QXUyZQLHUXFKRPRĞü]QDMGXMH
VLĊQDWHUHQLHSU]H]QDF]RQ\PSRG]DEXGRZĊPLHV]NDQLRZąZLHORURG]LQQąV\PEROSODQX±=0:

6SU]HGDPG]LDáNLEXGRZODQHZ3LOFKRZLFDFK
7HO
32-37/17

5±ē1(

,, 7HUPLQ\SU]HWDUJyZFHQ\Z\ZRáDZF]HLZ\VRNRĞüZDGLXP:

'$035$&õ

Lp

.83,ĉZV]HONLHVWDURFLH±SRUFHODQĊ
V]NáR]HJDU\ILJXUNLREUD]\]DEDZNLLWS
7HO

1.
2.

36-39/17

31-odw. Y

6NXSVDPRFKRGyZSáDFLP\QDMZLĊFHM
7HO
37-39/17

6NXSVDPRFKRGyZ7HO

)LUPDSRV]XNXMHGRĞZLDGF]RQHJR
SUDFRZQLNDQDVWDQRZLVNRVSDZDF]D
0LHMVFHSUDF\*OLZLFH%RMNyZ
7HOHIRQ
37/17

36-37/17

3UDFDSU]\GRFLHSOHQLDFKQDHOHZDFMDFK
7HO
37/17

2*â26=(1,(
2*à26=(1,(21$%25=(35$&2:1,.$
6SyáG]LHOQLD0LHV]NDQLRZDÄ.QXURZLDQND´RJáDV]DQDEyU
QDVWDQRZLVNRUHIHUHQWDGRVSUDZDGPLQLVWUDF\MQRELXURZ\FK
6]F]HJyá\GRVWĊSQHQDVWURQLHZZZNQXURZLDQNDSO
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&HQDZ\ZRáDZF]D
Z]á
9.140,00
9.360,00

Wadium
Z]á
460,00
470,00

'DWDSU]HWDUJX
U
U

Godzina
SU]HWDUJX
9.00
9.30

1DE\ZFD QLHUXFKRPRĞFL ]RERZLą]DQ\ EĊG]LH GR SDUW\F\SRZDQLD Z NRV]WDFK ]DU]ąGX QLHUXFKRPRĞFLą
ZVSyOQąLNRV]WDFKUHPRQWX]JRGQLH]XG]LDáHPZWHMQLHUXFKRPRĞFL

3L]]HULD*UXE\%HQHN]DWUXGQLNLHURZFĊ
GRUR]ZR]XSL]]\7HO

50/16-41/17

Oznaczenie lokalu
XĪ\WNRZHJR
JDUDĪQU
JDUDĪQU

&HQDZ\OLF\WRZDQHJRORNDOXREHMPXMHORNDO]ZROQLRQ\]SRGDWNX9$7 ]JRGQLH]DUWXVWSNW
D XVWDZ\ R SRGDWNX RG WRZDUyZ L XVáXJ '] 8 ]  U 1U  SR]  ] SyĨQ ]P  RUD] XG]LDá
ZQLHUXFKRPRĞFLZVSyOQHM ,RSáDWD]W\WXáXXĪ\WNRZDQLDZLHF]\VWHJRJUXQWXZZ\VRNRĞFLFHQ\JUXQWX
SRZLĊNV]RQHMRQDOHĪQ\SRGDWHN9$7SRGOHJDZSáDFLHSU]HGVSLVDQLHPDNWXQRWDULDOQHJR 

02725<=$&-$
5(1$8/70(*$1(SU]HJOąGWHFKQLF]Q\
DNWXDOQ\SU]HELHJW\VVDPRFKyG
EDUG]RHNRQRPLF]Q\]DGEDQ\
JDUDĪRZDQ\URNSURGXNFML
7HO

JDUDĪ QU   ORNDO XĪ\WNRZ\ ]ORNDOL]RZDQ\ MHVW Z ZROQRVWRMąF\P EXG\QNX JRVSRGDUF]\P
XV\WXRZDQ\P QD G]LDáFH ]DEXGRZDQHM EXG\QNLHP ZLHORURG]LQQ\P SU]\ XO :ROQRĞFL 
Z.QXURZLHRUD]EXG\QNDPLJRVSRGDUF]\PLSRáRĪRQ\PLZUHMRQLHORNDOQHMGURJLZRGGDOHQLXRG
FHQWUXPPLDVWDZRWRF]HQLX]DEXGRZDQ\PLHV]NDQLRZHMZLHORURG]LQQHM3RZLHU]FKQLDXĪ\WNRZD
JDUDĪXZ\QRVLP=JDUDĪHP]ZLą]DQ\MHVWXG]LDáZF]ĊĞFLDFKZVSyOQ\FKQLHUXFKRPRĞFL
Z\QRV]ąF\

1DE\ZFDQLHUXFKRPRĞFLEĊG]LHUyZQLHĪ]RERZLą]DQ\GRXLV]F]DQLDQDOHĪQRĞFL]W\WXáXSRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFL
QDOLF]RQHJRSU]H]:\G]LDá)LQDQVyZ
.RV]W\VSRU]ąG]HQLDDNWXQRWDULDOQHJRRUD]NRV]W\VąGRZHQDE\ZFD]RERZLą]DQ\MHVWGRXLV]F]HQLDZGQLX
VSLVDQLDDNWXQRWDULDOQHJRZNDQFHODULLQRWDULDOQHM
,,, :SU]HWDUJXPRJąEUDüXG]LDáRVRE\NWyUHSUDZQHNUDMRZHOXE]DJUDQLF]QHEąGĨRVRE\¿]\F]QHNWyUH
  GRVWDUF]ą Z\PDJDQH GRNXPHQW\ GR %LXUD 3RGDZF]HJR 8U]ĊGX 0LDVWD .QXUyZ SU]\ XO GU
)ORULDQD 2JDQD  Z NRSHUFLH ] GRSLVNLHP Ä3U]HWDUJ  VSU]HGDĪ JDUDĪX QU ´  GR GQLD
UGRJRG]]DZLHUDMąFH
D  SLVHPQH]JáRV]HQLHXF]HVWQLFWZDZSU]HWDUJXZUD]]SRGDQLHPLPLHQLDQD]ZLVND¿UP\EąGĨ
QD]Z\VLHG]LE\RUD]VWDWXVXSUDZQHJRXF]HVWQLNDSU]HWDUJXQXPHUXNRQWDNWRZHJR
E  GDWĊVSRU]ąG]HQLD]JáRV]HQLD
F  RĞZLDGF]HQLH R ]DSR]QDQLX VLĊ ]H VWDQHP SUDZQ\P L WHFKQLF]Q\P QLHUXFKRPRĞFL EĊGąFHM
SU]HGPLRWHPSU]HWDUJX
G  SLVHPQąLQIRUPDFMĊRQXPHU]HNRQWDEDQNRZHJRQDNWyUHQDOHĪ\GRNRQDü]ZURWXZDGLXP
H  GDQH RVyE XSRZDĪQLRQ\FK GR UHSUH]HQWRZDQLD XF]HVWQLND SU]HWDUJX ZUD] ] HZHQWXDOQ\PL
SHáQRPRFQLFWZDPL ] QRWDULDOQLH SRĞZLDGF]RQ\P SRGSLVHP OXE RU\JLQDá SHáQRPRFQLFWZD
L GRNXPHQWDFMą Z\ND]XMąFą OHJLW\PDFMĊ ZVND]DQ\FK RVyE GR UHSUH]HQWDFML XF]HVWQLND
ZSU]HWDUJX
  ZSáDFąZDGLXPZSLHQLąG]XZ3/1 SROVNLFK]áRW\FK ZZ\VRNRĞFLSRGDQHMZWDEHOLGRGQLD
 U QD NRQWR 8U]ĊGX 0LDVWD .QXUyZ QU NRQWD      
]GRSLVNLHPÄZDGLXPSU]HWDUJVSU]HGDĪJDUDĪXQU´
=DGDWĊZSáDW\ZDGLXPXZDĪDVLĊGDWĊZSá\ZXĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FKQDUDFKXQHN
RUJDQL]DWRUDSU]HWDUJX
  GRGDWNRZRSU]HGáRĪąNRPLVMLSU]HWDUJRZHMSU]HGRWZDUFLHPSU]HWDUJX
D  GRZyGZSáDW\ZDGLXP
E  ZX]DVDGQLRQ\PSU]\SDGNXNRQLHF]QRĞFL]PLDQ\RVyEUHSUH]HQWXMąF\FKXF]HVWQLND
SU]HWDUJX]JRG\RUJDQyZVWDWXWRZ\FKGRG]LDáDQLDZLFKLPLHQLXOXEQRWDULDOQH
SHáQRPRFQLFWZR
,9 /RNDO PRĪQD RJOąGDü SR ZF]HĞQLHMV]\P X]JRGQLHQLX WHUPLQX ] ]DU]ąGHP :VSyOQRW\ 0LHV]NDQLRZHM
:ROQRĞFL
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Nowy kierunek

Foto: prywatne

W

Concordia przed pierwszym meczem nowego sezonu

W

nizacyjnym. Tam rozegramy
9 meczów w rundzie, a tu jest
przewidzianych aż 15. Poza
tym śląski związek zdecydował, że kolejki odbywać się
będą również w środy, a to jest
dla nas spore utrudnienie, bo
każdy się uczy lub pracuje.
Pewnym uniedogodnieniem jest jedynie to, że tylko
w konfrontacji z Goczałkowicami będziemy grać w roli
gospodyń. Pozostałe mecze
rozegramy na wyjeździe.
Mirosław Czech nie wyklucza, że w przyszłym sezonie
knurowianki ponownie wrócą
do Śl.ZPN, a tymczasem na
powitanie z nowym sezonem
podopieczne Dariusza Szkatuły uległy Unii II Opole 1:2.
- Obecnie mamy bardzo
młody skład i nie da się ukryć,
że zabrakło nam doświadczenia i skuteczności - relacjonuje trener Concordii. - Nasz
klub jest obecnie w trudnej
sytuacji, ale zagraliśmy dobre spotkanie i w kolejnych
meczach na pewno pokażemy,
że nawet w trudnych chwilach
można pokazać dobrą piłkę i
promować klub.
Po sobotnim występie w
Opolu na uwagę zasługuje

m.in. debiut 13-letniej Julii
Janowskiej.
Dodajmy, że mecz Concordii z pierwszej kolejki
został przełożony.
PiSk

2. KOLEJKA
Unia II Opole - Concordia
Knurów 2:1
Bramka dla Concordii: Katarzyna Pyka.
Concordia: Kapol, Czer w,
Fliszkiewicz, Pieczka, Spendel, Karwot, Glapa, Czech,
ĩPLMDQ /DXEDFK  -DQRZ
ska, Pyka.
Rolnik II Biedrzychowice /.6 *RF]DáNRZLFH  /=6
3DNRVáDZLFH  ĝOąVN 5HĔ
VND:LHĞ3ORQ%áRWQLFD
6WU]HOHFND  3RJRĔ 3UXGQLN
7:2, Piast Strzelce Opolskie 6$3%U]HJ
1. Biedrzychowice II
2. Unia II
3DNRVáDZLFH
%U]HJ
%áRWQLFD6WU]HOHFND
&RQFRUGLD
7. Prudnik
*RF]DáNRZLFH
5HĔVND:LHĞ
6WU]HOFH2SROVNLH

Oni pracowali na zgrupowaniu w Zakopanem

trening sparingowy z zawodnikami Federacji WKF oraz
ze Słowakami, którzy również
przebywali na obozie w Zakopanem. Ponadto była okazja,
by przyjrzeć się treningom
pięściarzy - Krzyśka Włodarczyka i Krzyśka Głowackiego.

Dodajmy, że Filip Pawlina
i Patryk Herdzina otrzymali
powołania do Kadry B, z kolei Jarosław Kraska i Bartosz
Prajsnar do Kadry C Polskiej
Federacji Kickboxingu.
PiSk

foto-migawka
DWQLPGQLHPIXQNFMRQRZD
0LQLRQDQLHG]LHOD ZU]HĞQLD E\áDRVW

QLD.ąSLHOLVNDÄ/HĞQH=DFLV]H´ZVH]RQLH
G]RQ\F]DVL]DSUDV]DP\
']LĊNXMHP\VHUGHF]QLH]DZVSyOQLHVSĊ
ZNQXURZVNLP026L5]H
á\V]\P\
SRQRZQLHZSU]\V]á\PVH]RQLHV

PiSk












Foto: Piotr Skorupa

sobotę sezon rozpoczęł y seniork i
Concordii Knurów
występujące w 3. lidze. Dość
nieoczekiwanie w przerwie
letniej zmieniły przynależność ze Śląskiego Związku
Piłki Nożnej na Opolski ZPN.
- Złożyło się na to kilka
spraw - wyjaśnia Mirosław
Czech z sekcji kobiecej knurowskiego klubu. - Rozpoczęło
się od tego, że śląski związek
uznał, iż za późno wysłaliśmy
zgłoszenie drużyny do rozgrywek. My uważamy inaczej, bo
termin mijał w sobotę, a więc
w dzień wolny, a klub wysłał
zgłoszenie w poniedziałek.
Byliśmy przekonani, że zespół
zostanie przyjęty do rozgrywek
3. ligi, jednak w odpowiedzi
uzyskaliśmy informację, że
mamy czekać, bo możemy być
dopuszczeni do rywalizacji w
momencie, gdy inny klub zrezygnuje. W tych okolicznościach
nie mieliśmy pewności, że tak
się stanie więc zgłosiliśmy akces do Opola. Zostaliśmy tam
przyjęci do 3. ligi, podobnie jak
klub z Goczałkowic.
Gra w opolskim związku
jest dla nas korzystna pod
względem finansowym i orga-

akacje się skończyły, niebawem rozpoczną się pierwsze
starty w drugim półroczu, a
my na moment wracamy do
tego, co porabiali zawodnicy
knurowskiego Fight Clubu,
gdy większość z nas wybierała
się na urlop.
Czterech fighterów z Knurowa udało się do Zakopanego, ale wizyta pod Giewontem
nie była związana z odpoczynkiem. Wprost przeciwnie, Patryk Herdzina, Filip
Pawlina, Bartosz Prajsnar i
Jarosław Kraska uczestniczyli
w zgrupowaniu Kadry Polskiej Federacji Kickboxingu.
- Głównym celem wyjazdu
było przygotowanie fizyczne i
mentalne zawodników do rozpoczynającego się po wakacjach
sezonu startowego - informuje
trener Grzegorz Sobierajski. Pod Tatrami trenowało około
80 zawodników i trenerów z
kilkunastu klubów.
Nasi zawodnicy zakwalifikowali się do grup treningowych w formule K1, Low Kick
i Kick Light. W ramach zgrupowania odbył się wspólny

Foto: Fight Club

Trenowali pod Tatrami

III Liga kobiet

informacja

Mistrz crossfitu

TERMINY KOLEJNYCH MECZÓW CONCORDII:

ϭϳǁƌǌĞƑŶŝĂ

ϭϱƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ

ϮϰǁƌǌĞƑŶŝĂ

ϮϮƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ

ϭƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ

ϮϵƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ

/.63DNRVáDZLFH
- Concordia

UKS SAP Brzeg
- Concordia

/.63ORQ%áRWQLFD6WU]HOHFND
- Concordia
Concordia
/.6*RF]DáNRZLFH=GUyM

ϴƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ

Piast Strzelce Opolskie
- Concordia

3RJRĔ3UXGQLN
- Concordia

/.6ĝOąVN5HĔVND:LHĞ
- Concordia

ϱůŝƐƚŽƉĂĚĂ
Rolnik II Biedrzychowice
- Concordia
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Foto: Spartan

KADRA CONCORDII:
:DQHVD.DSRO'RPLQLND&]HNDáD$GULDQQD&]HFK1LNROD3LHF]ND
$QQD .DUZRW $JQLHV]ND &]HUZ 1DWDOLD 6SHQGHO $QQD =DSD
-XOLD-DQRZVND=RILD*ODSD6DELQD+DGDP1DWDOLD6WDZLDUVND
$JQLHV]ND )OLV]NLHZLF] 0DUW\QD 0DFLDĞ -XOLD :áRFKRZLF]
3DXOLQD/DXEDFK.DWDU]\QD3\ND1LNRODĩPLMDQ
7UHQHU 'DULXV] 6]NDWXáD ,, WUHQHU -RDQQD 6]XOF .LHURZQLN
GUXĪ\Q\0LURVáDZ&]HFK
5XFK\ NDGURZH  SU]\E\á\  .DUZRW 76 52: 5\EQLN  /DX
EDFK ..6=DEU]H ĩPLMDQ ..6=DEU]H 3\ND *7:*OLZLFH 
 RGHV]á\  6]HUHPHWD 2FKRWD ,ZDĔVND -DVWU]ĊEVND GR ..6
=DEU]H 3DZOLN 6]F]\JLHOVND %LDGDF] 1RZRVLHOVND 3RWDF]HN
GR 76 52: 5\EQLN 6WDFKQLN 2OF]DN GR -DVNyáHN &KRU]yZ
.RWODU]/RUHQ]GR3RORQLL7\FK\6áXSLNGR8QLL2SROH

ateusz „Młody” Banz
zdek lasowa ł r y wa li
w Collier y Made Games
w Ostrawie. Reprezentant

M

k nu rowsk iego Spa r ta na
wystąpił w kategorii TEEN
do lat 18.
PiSk
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Haiz 4. liga

Å5DPERµSU]HFK\WU]\ã:LONL

Kurza twarz

:LONL:LOF]DSRSRUDĪFH]'HFRUHP%HáNVWUDFLá\SR]\FMĊ
OLGHUDZGUXJLHMJUXSLH+DL]OLJL

6SRWNDQLHUR]SRF]ĊáRVLĊ
]PLQXWRZ\PRSyĨQLHQLHP
ERZLHPVĊG]LDPLDáSUREOHP
]]DPNQLĊFLHPV]DWQL

0DUFLQ/HV]F]\ĔVNL
QLHSR]ZROLá
3LRWURZL%\ĞFRZL
QD]DSUH]HQWRZDQLH
VZRLFKDWXWyZ

àXNDV]ĩ\UNRZVNL SU]\SLáFH 
]DPLHQLáODWHP:LONLQD'HFRU
LZVRERWĊZ\VWąSLáSU]HFLZNR
VZRMHPXE\áHPXNOXERZL

Możemy odetchnąć, bo biało-czerwoni wciąż są w grze o
Mundial 2018. Pesymiści po 0:4 z Danią szukali już co prawda
młotków, by roztrzaskać skarbonki, do których odkładali kasę
na przyszłoroczny wyjazd do Rosji. A wielu zapewne „rzucało
mięsem” pod nosem, gdy Łukasz Fabiański kapitulował po raz
drugi, trzeci i czwarty.
Skoro już wspomniałem o „rzucaniu mięsem” to muszę odnotować prośbę, apel, nakaz (niepotrzebne skreślić) niektórych osób
ze środowiska piłkarskiego, by bezwzględnie karać tych, którzy
przeklinają na murawie.
Nim usiadłem za biurkiem, był taki okres w moim życiu,
że biegałem po boisku z gwizdkiem. Na wymarzony szczebel
centralny nie awansowałem, ale pamiętam, że już wtedy (ojej,
kiedy to było) przeklinanie było traktowane jak niesportowe
zachowanie. No, bo jak miało być traktowane?
Faktem jest, że sędzia słysząc to i owo rzadko sięgał po kartonik. Teraz ma się to zmienić, bo niekiedy uszy więdną nawet
prezesowi Zbigniewowi Bońkowi.
Stadiony nigdy nie będą teatrem, czy filharmonią, ale mniej
przeklinania, a więcej grania nikomu nie zaszkodzi. Tym bardziej, że po nieparlamentarne słowa coraz częściej sięgają młodzi
kandydaci na piłkarzy. Nawet ci z Parafialno-Uczniowskich
Klubów Sportowych.
Sam byłem świadkiem, jak przed meczem zawodnicy wspólnie odmawiali modlitwę, a jak usłyszeli pierwszy gwizdek sędziego to na murawie zaczęła królować nie gra, a „łacina”.
Panowie, emocje emocjami, ale kurza twarz, tak nie można.

MAJER A Klasa
5. KOLEJKA:
'DPLDQ2OF]DN SU]\SLáFH F]\OL
ERLVNRZ\Ä5DPER´MHGQ\PVWU]DáHP
UR]SUDZLáVLĊ]:LONDPL

Cztery zmiany
W sobotę kibice zobaczyli nieco odmieniony skład
Wilków. W porównaniu ze
spotkaniem z Drzewiarzem
Jasienica (podopieczni Piotra Gierczaka przegrali ten
mecz 1:3) w wyjściowej „11”
zabra k ło Rylu kowsk iego,
Jóźwika i Saborowskiego,
którzy usiedli na ławce rezerwowych oraz Buchalika
pauzującego za nadmiar żółtych kartek). W ich miejsce
wskoczyli Orzeszyna, Tabiś,
Kruk i Boczar.
Po kilkunastu minutach
gry trener Wilków miał pretensje do swoich zawodników,
że próbują grać długimi podaniami, zamiast spokojnie
rozgrywać atak pozycyjny.

Kierownik
ƚǇƉŽǁĂųϮ͗ϭ
Pierwsze brawa od licznie
zgromadzonych kibiców zebrał
Gajewski za indywidualną akcję z 16 minuty. „Gajos” próbował zaskoczyć Łobaczewskiego
również tuż przed gwizdkiem
na przerwę, jednak golkiper

gości wyciągnął się jak struna
i piłkę zmierzającą w okienko
zdołał wybić na korner.
Po tych akcjach mogło
się wydawać, że rację miał
przed meczem k ierownik
Wilków Marek Słupik, któr y bez z asta naw ia nia się
wytypował wygraną swojej
drużyny 2:1.
Trzeba jednak odnotować, że goście też mieli swoje
okazje. Defensywa gospodarzy dwukrotnie sprezentowała piłkę Olczakowi, który na
listę strzelców wpisał się, gdy
stanął przed trzecią szansą.
Popularny w Bełku „Rambo”
pokonał Matrasa precyzyjnym strzałem w długi róg
i jak się później okazało, ów
gol dał gościom trzy punkty.

Duszenie
na murawie,
trener na trybunach
Po stracie bramki gospodarze ruszyli do odrabiania
strat, ale mimo kilku dogodnych okazji, Łobaczewski
zdołał zachować czyste konto.
Zawodnicy Wilków bili głową

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

w mur, narażali się na kontrataki i nie potrafili zrozumieć
decyzji asystenta sędziego.
Gdy arbiter po raz kolejny
podpadł gospodarzom, karę
poniósł... trener Piotr Gierczak, który został odesłany
na trybuny. To była 65 minuta
meczu, a chwilę później Zieliński niecelnie główkował,
a Tabiś spoza pola karnego
strzelił celnie, ale za lekko, by
odmienić losy spotkania.
W 73 minucie K raska
opieczętował piłką poprzeczkę, a w doliczonym czasie gry
kibice zobaczyli... duszenie,
którego dopuścił się zdenerwowany Zieliński po faulu
Olczaka. W efekcie zawodnik
gospodarzy zobaczył czerwony kartonik, a jego rywal
- żółty.
Mimo gry w osłabieniu
Wilki wciąż próbowały zmienić niekorzystny wynik, jednak to goście mogli cieszyć się
z drugiej bramki po tym, jak
Matras miał problem z opanowaniem pił k i zagranej
przez Jóźwika.
Tekst i foto: Piotr Skorupa

3REáĊGDFKVĊG]LHJRXNDUDQ\
]RVWDáWUHQHU3LRWU*LHUF]DN

5. KOLEJKA:
:LONL:LOF]D'HFRU%HáN
2OF]DN  
:LONL 0DWUDV *UXV]ND 
.UDVND /HV]F]\ĔVNL 6WHXHU
5DMFD .UXN  6DERURZVNL
2U]HV]\QD  5\OXNRZVNL
7DELĞ  -yĨZLN %RF]DU 
6]\PXUD*DMHZVNL=LHOLĔVNL
0.6 /ĊG]LQ\  7\VNL 6SRUW
,,  * .6 5DG]LHF KRZ \
:LHSU]'U]HZLDU]-DVLHQLFD
 8QLD 5DFLEyU]  2GUD
&HQWUXP :RG]LVáDZ ĝOąVNL
%HVNLG6NRF]yZ6SyMQLD
/DQGHN  /.6 *RF]DáNR
ZLFH  /.6 &]DQLHF  %\
WRPVNL 6SRUW  3RGEHVNLG]LH
,,%LHOVNR%LDáD'ąE*D
V]RZLFH.XĨQLD8VWURĔ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Odra Centrum
%HáN
Czaniec
Gaszowice
:LONL
Radziechowy
%\WRPVNL6SRUW
/DQGHN
6NRF]yZ
Jasienica
8VWURĔ
5DFLEyU]
3RGEHVNLG]LH,,
/ĊG]LQ\
*RF]DáNRZLFH
7\VNL6SRUW,,

12
10
10
9
9
9
9
9
7
6
5
5
4
4
4
1

6RĞQLFD *OLZLFH  *ZDUHN
=DEU]H  %XU]D %RURZD
: L H Ğ  5XF K .R] á yZ 
6RNyá àDQ\ :LHONLH  &DUER
*OLZLFH2OLPSLD3áDZQLR
ZLFH  7HPSR 3DQLyZNL 
1DSU]yG ĩHUQLFD  6SRáHP
=DEU]H  0áRGRĞü 5XGQR
 = DPNRZLHF 7RV]HN 
&] DU QL 3 \VNRZLF H  =U \ Z
5DGRQLD  *ZLD]GD &KX
GyZ$PDWRU5XG]LQLHF

àDQ\:LHONLH
6RĞQLFD
3\VNRZLFH
3áDZQLRZLFH
%RURZD:LHĞ
6. Rudno
&KXGyZ
*ZDUHN
ĩHUQLFD
10. Radonia
6SRáHP
.R]áyZ
7RV]HN
14. Carbo
15. Rudziniec
3DQLyZNL

15
15
13
13
12
10
10
7
7
6
3
3
3
0
0
0

Sushi Kushi B Klasa
4. KOLEJKA:
5XFK ,, .R]áyZ  6WDUW .OHV]
F]yZ  'UDPD .DPLHQLHF
6WDUW6LHUDNRZLFH4XR
9DGLV 0DNRV]RZ\  3RJRĔ
=LHPLĊFLFH:DOND=DEU]H
 2U]Há 6WDQLFD  1DSU]yG
àXELH  1DSU]yG ĝZLELH 
/.6%XMDNyZ3LDVW3DZ
áyZ2Uá\%RMV]yZSDX]D

6WDQLFD
3DZáyZ
.OHV]F]yZ
4. Quo Vadis
=LHPLĊFLFH
ĝZLELH
:DOND
.R]áyZ,,
6LHUDNRZLFH
%RMV]yZ
àXELH
%XMDNyZ
13. Kamieniec

9
9
7
6
6
6
6
5
3
3
3
3
1

1. Bycina
.áRGQLFD
=DERU]H,,
%DUJáyZND
5. Pilchowice
&KXGyZ,,
:LOF]D,,
.DPLHQLHF,,
*6)
àąF]D

9
7
7
6
6
3
3
0
0
0

Klasa C
3. KOLEJKA:
9LFWRULD 3LOFKRZLFH  0.6 =D
ERU]H ,, =DEU]H  ĝOą]DN
%\FLQD  *6) *OLZLFH  /H
ĞQLNàąF]D:LONL,,:LOF]D
*ZLD]GD ,, &KXGyZ  .RURQD
%DUJáyZND  'UDPD ,, .D
PLHQLHF.áRGQLFD*OLZLFH
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6SDULQJ]/HFKLċ
fotka z Paixao

1RLPDP\]DJDGNĊ0DUFRWRF]\)ODYLR"

7U]\GQLZ7UyMPLHĞFLHVSĊG]LOLPáRG]L
]DZRGQLF\$NDGHPLL3LáNL1RĪQHM.QXUyZ

3U ] \V]á R Ğ ü &LRF KRZLF H 
-HGQRĞ ü  3U ] \V]RZLF H
6LOHVLD/XERPLD'UDPD
=EURVáDZLFH5\PHU5\E
QLN  0.6 =DERU]H =DEU]H
 52:  ,, 5\EQLN 
/.61ĊG]D7ĊF]D
:LHORZLHĞ1DSU]yG5\GXá
WRZ\2U]Há0RNUH/.6
5DV]F]\FH  6ODYLD 5XGD
ĝOąVND  8QLD .VLąĪHQLFH
.65DFKRZLFHà76
àDEĊG\

PiSk

Foto: prywatne

.DĪG\]PáRG\FKSLáNDU]\PDU]\RW\P
E\]DNLONDODWNRV]XOND]LFKQD]ZLVNLHP
ZLVLDáDZV]DWQLHNVWUDNODVRZHMGUXĪ\Q\

Skat
VSRUWRZ\

=,1$.ODVDRNUöJRZD
5. KOLEJKA:

rownika drużyny Damiana
Wdówki - informuje knurowska APN.
W czasie pobytu na Wybr z e ż u , m łod zi pi ł k a r z e
zwiedzili również Bazylikę
archikatedralną w Gdańsku-Oliwie, Sopot i Stare Miasto
w Gdańsku.
Foto: prywatne

cy Marco i Flavio Paixao byli
na wyciągnięcie ręki to nie
mogło się obyć bez wykonania
pamiątkowych zdjęć.
- Organizatorami całego zamieszania byli rodzice,
natomiast sam pomysł, jak i
stworzenie całego planu wyjazdu to już sprawka trenera
Adriana Kasprzyka oraz kieFoto: prywatne

W

yprawa nad morze
była swego rodzaju zakończeniem
wakacji dla podopiecznych
Adriana Kasprzyka. A w jej
programie znalazły się m.in.
lekcje historii, mecze i relaks.
O lekcjach historii można
mówić w kontekście zwiedzania Gdańska i pobycie
na Darze Pomorza oraz ORP
Błyskawica. Jak na piłkarzy
przystało, nie mogło zabraknąć gry na zielonej murawie
więc młodzi knurowianie
zmierzyli się z rówieśnikami
z Lechii Gdańsk i z Akademii
Piłkarskiej Sopot.
Pozostając w klimacie
sportu, a piłk i nożnej w
szczególności, należy odnotować, że młodzi knurowianie zwiedzili Stadion Energa
Gdańsk oraz przyglądali się
treningowi piłkarzy Lechii.
A skoro Jakub Wawrzyniak,
Sebastian Mila oraz bliźnia-


















6ODYLD
Mokre
5\GXáWRZ\
.VLąĪHQLFH
1ĊG]D
52:,,
=EURVáDZLFH
àDEĊG\
&LRFKRZLFH
Lubomia
=DERU]H
:LHORZLHĞ
3U]\V]RZLFH
5\PHU
5DV]F]\FH
5DFKRZLFH
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WYNIKI
=:5=(ĝ1,$

0LFKDá6]F]HFLQD 
.RQUDG6RELHUDM

:RMFLHFK1DSLHUDáD 
$OIUHG:DJQHU

0LFKDá)RLW

-HU]\3OXWD

-HU]\1LHZLDGRPVNL 
3LRWU$UHQW

-DQ6]F]HV]DN

.D]LPLHU])ąIDUD 
.ROHMQ\ WXUQLHM RGEĊG]LH VLĊ
ZU]HĞQLDRJRG]LQLH
ZNOXELHÄ*DPD´/:60

=DFKZLOĊ
RERZLą]NRZ\
SXQNWZ\FLHF]NL
- zwiedzanie
'DUX3RPRU]D

informacja
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Klasa I A
:\FKRZDZFD5HQDWD0DáDF]HN
Amelia Brucka, Daniel Drab, Mateusz Fogel, Wojciech Fogel, Igor Gasz, Martyna Gmyrek, Wojciech Hajdas,
'DULD.DPLHQLHFND'RPLQLN.HPSD7RPDV].RELRáND3DXOLQD/DNV2OLZLD0DOND)LOLS0DUHN$QQD0RV]
:RMFLHFK1RZRVLHOVNL:RMFLHFK3RO\ZND%ODQND3URPQ\-XOLD5ĊELDV]:LNWRULD6NRZURQ0DWHXV]7URMDQ
1LFRODV7\V]NR-DQ:LHWHVND)UDQFLV]HN:LOF]HZVNL0DJGDOHQD:RMQRZVND
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DŝĞũƐŬĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂŶƌϭǁ<ŶƵƌŽǁŝĞ

Klasa I B
:\FKRZDZFD(ZD3RUZRá
2OLZLD%]GUĊJD:LNWRULD'HSF]\ĔVND-XOLD']LZLV]HN,JRU)RMD0DJGDOHQD*DUQFDUF]\N5HPLJLXV]*RáąEHN
àXNDV]-DáRZLHFNL/LOLDQQD-DQ\/HQD.DĨPLHUF]DN-RQDWDQ.OHF]ND;DZHU\.QXUD%UDMDQ.ZLO$QQD0DFKXOLN
0DJGDOHQD0DFLDN0LNRáDM0LMDV.U\VSLQ2F]NRZVNL0LFKDá3RWHPSD:HURQLND6ĊNRZVND:LNWRULD6NRUHN
.DUROLQD6W\SD QLHREHFQD àXNDV]6]\ED'RPLQLN7HQF]\ĔVNL=X]DQQD:DZU]\QHN:LNWRULD:LGHUD

DŝĞũƐŬĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂŶƌϮǁ<ŶƵƌŽǁŝĞ

Klasa I A

Klasa I B

:\FKRZDZF\$QQD.XUDQ'DQXWD%REHN QLHREHFQD
0DWHXV]&KOXEHN QLHREHFQ\ $PHOLD&KRMQDFND$ODQ&LHOLFD0DUFLQ&LV]NRZVNLàXNDV]&]DSORN0DUFHO)LJLHO
5DIDá-DJáD%DUWRV]-DQHFNL$QDVWD]MD-DQRZVND)LOLS-DURV]2VNDU.DSRO%DUWáRPLHM.LUV]HQV]WHMQ$PHOLD.RZDOLN
$OHNV2SDF]\ĔVNL2VNDU3LHWUDV+DQQD3RĞSLHFK2OLZLD6DFKD0DMD6LNRUVND.RQUDG6]\PXUD6DIL\H:RáRV]\Q

:\FKRZDZFD%RĪHQD3U]\SDĞQLDN
)LOLS$QWRV]6]\PRQ%DQDVLDN0DFLHM%RQN-DNXE&LVDNRZVNL6]\PRQ&\ERN$QQD&]DSOD0DJGDOHQD'\UEXĞ
0DNV\PLOLDQ.DUF]HZVNL0DUWD.RUDOHZVND.DPLO.LVLHO.U]\V]WRI.RV]%DUWRV]0DVVHO/HQD1L]LĔVND.DPLO1RZDN
2OLZLD2GURELQD$OLFMD3DQFHU]'DQLHO3DZOLN$JDWD3XN1LNROD5RFKRZVND5DIDá6LWDU]:RMFLHFK6LWDU]
1DWDOLD6NLED%DUWRV]6WĊSLHĔ)LOLS6]áDSDN0DUW\QD:DQLHN
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Foto: Tomasz Czarnecki

