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Knurowianka liczy na wsparcie

Knurów

3RPyůP\ZZDOFH]FKRUREċ

Okazja czyni...

Foto: Archiwum prywatne

'ODSDQL0DU]HQ\MHG\QąV]DQVąQDSRNRQDQLHFKRURE\MHVWOHF]HQLH
Z1LHPF]HFKQLHUHIXQGRZDQHSU]H]1)=1DG]LHMąĪHXGDVLĊ
VILQDQVRZDüWHUDSLĊVąOXG]LHNWyU]\ZáąF]ąVLĊGR]ELyUNLQDWHQFHO
/LF]\VLĊNDĪGD]áRWyZNDLF]DV

K

nurowianka, Marzena Kasprz yk, 37-let n ia ma ma
dwóch wspaniałych chłopców, walczy z nowotworem. Aby ją
wygrać, potrzebuje wsparcia, także
tego finansowego.

foto-migawka

Choroba, nowotwór złośliwy
piersi, ujawniła się w grudniu 2015
roku, tuż przed Bożym Narodzeniem. Pani Marzena była wtedy w
ciąży. Synka – zdrowego, cudownego, urodziła między jedną a drugą

chemioterapią. Wkrótce okazało
się, że guz się powiększa, konieczna
była operacja. Pooperacyjną radioterapię pani Marzena zakończyła w
październiku zeszłego roku. Jednak
to nie był koniec walki – wiosną
tego roku okazało się, że choroba
miała przerzuty do płuc z węzłów
chłonnych.
Pojawiła się nadzieja – leczenie
w Niemczech, jednak jest bardzo
kosztowne (około 20 tysięcy złotych
miesięcznie), a Narodowy Fundusz
Zdrowia go nie refunduje. Rodzina i bliscy pomogli knurowiance
rozpocząć terapię, jednak koszty
kontynuacji przerastają ich finansowe możliwości. Aby terapia była
skuteczna, nie można jej przerwać.
Marzena Kasprzyk liczy jednak na
pomoc ludzi dobrej woli – rozpoczęła zbiórkę na portalu zrzutka.
pl (oto link: https://zrzut ka.pl/
gr2chs). Każdy może pomóc, dokładając do potrzebnej sumy swoje
„trzy grosze” - choćby i złotówkę.
Wystarczy kilka kliknięć. Przelewów można dokonywać on-line,
albo też w sposób tradycyjny. W
pierwszych dniach zrzutki udało
się zebrać ponad 11 tysięcy złotych;

)RWR$UFKLZXPĝ'6

to prawie 4 procent z potrzebnych
300 tysięcy.
- Jestem pełna nadziei, że potrzebne pieniążki jednak się uzbierają
– mówi pani Marzena. – Nawet się
nie spodziewałam, że to tak fajnie
rozpocznie, że wesprze mnie tak
dużo ludzi. Są wśród nich znajomi,
ale też anonimowe osoby. Wszystkim
serdecznie dziękuję.
Pomoc ciągle jest potrzebna,
a czas odgrywa tu dużą rolę. Nie
zwlekajmy.
MiNa

13 września w klatce schodowej jednego z bloków przy ul.
Kapelanów Wojskowych pewna
knurowianka, wyjmując przesyłki,
położyła na skrzynce na listy telefon komórkowy. W roztargnieniu
pozostawiła go tam, a gdy po chwili
wróciła, smartfonu już nie było.
Nieznany sprawca przywłaszczył
sobie samsunga wartego 1200 zł.
Sprawą zajmuje się knurowska
policja.
MiNa

MOPP zaprasza
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zaprasza na zebranie rodziców
w czwartek (21 września) o godz. 16
w sali konferencyjnej MOPP przy
Alei Lipowej 12 – budynek MSP nr 9.
Omówione zostaną sprawy związane
z działalnością kół zainteresowań,
wycieczek krajoznawczo-turystycznych oraz zimowiska i wyjazdów
wakacyjnych.
/-/

V\JQDä\F]\WHOQLNÑZ
WƌĞƚĞŶƐũĞĚŽǏſųƚĞũƚĂŬƐſǁŬŝ

-DNWRMHVWĪHNLHG\MHVWPRNURNLHURZF\SRWUDILąMHFKDüSU]\VD
P\PNUDZĊĪQLNXDNLHG\VXFKRMDGąĞURGNLHPMH]GQL":QLHG]LHOĊR
JRG]ZUDFDáHP]ĪRQą]NRĞFLRáD3U]HGURQGHP-DQD3DZáD,,ĪyáWD
WDNVyZNDMDGąFDRGVWURQ\*LHUDáWRZLFREODáDQDVGRWNOLZLHEUXGQąZRGą
.LHURZF\Ī\F]ĊĪHE\VSRWNDáRJRWRVDPR1DMOHSLHMNLHG\EĊG]LHV]HGá
]RGĞZLĊWQLHXEUDQąĪRQą0RĪHZWHG\FRĞGRQLHJRGRWU]H"
Rajmund

ŝħƚĂŶĂĐŚĂŵƐƚǁŽ

 : NRĔFX NWRĞ SRP\ĞODá L XVXQąá áDZNL L PXUHN QD GDZQ\P SODFX
]DEDZSU]\XO0DMDJG]LHF]ĊVWRSU]HVLDG\ZDOLDPDWRU]\DONRKROXL
NU]\NOLZD PáRG]LHĪ 1LH PRJáDP ZLHF]RUHP RNQD RWZRU]\ü ER EOX]JL
QLRVá\ VLĊ GR PLHV]NDQLD ĪH DĪ XV]\ SXFKá\ 0DP QDG]LHMĊ ĪH WHUD]
EĊG]LHVSRNyM5R]PDZLDáDPRVWDWQLR]VąVLDGNDPLĪHWHUD]SU]\GDáRE\
VLĊWHQVNZHUHNMDNRĞ]SRP\VáHP]DJRVSRGDURZDü
Czytelniczka z os. 1000-lecia
Not. pg

informacja własna wydawcy

reklama

5HSUH]HQWDFMDĝURGRZLVNRZHJR'RPX6DPRSRPRF\]2Ğ
URGND0DWND%RĪD8]GU RZLHQLH&KRU\FK].QXU RZD]Z\
FLĊĪ\áDZ;90LĊG]\RĞURGNRZ\FK=DZRGDFK2VyE1LHSHáQRV
SUDZQ\FK'UXĪ\QĊZVNáDG]LH$QHWD:DáDFK.ODXGLD
ûZLHORQJ$UWXU-DQLV]:DOGHPDU 'H/DPEHU W0LFKDá%H
ONLXV$QGU]HM&LHĞOLNL 6HEDVWLDQ6XVáRGR]Z\FLĊVWZD
SRSURZDG]LáDWUHQHUND(ZHOLQD0DMZU]HĞQLD]DZRGQLF
\VWDQąSU]HGNROHMQ\PZ\]ZDQLHPZILQDOH]DZRGyZ
SRZDOF]ą]UHSUH]HQWDF MDPLSODFyZHN]FDáHJRĞOąVNDRSU
]HFKRGQLSXFKDUVWDURVW\SV]F]\ĔVNLHJR
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Wilcza, Pilchowice, Knurów

W

a także brak prądu. Jak ustrzec się
przed kradzieżą?
- Przez montowanie w domach
okien i rolet antywłamaniowych,
alarmu z powiadomieniem – radzi
nadkom. Marek Słomski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. – Precjoza i gotówkę
można przechowywać w sejfach
przymocowanych do ścian. Warto też
mieć czujnego psa.
Ważną rolę ma do odegrania
międzysąsiedzka pomoc. Gdy wyjeżdżamy na dłużej, możemy poprosić sąsiadów, by mieli na oku naszą
posesję, a w analogicznej sytuacji
zrewanżujmy się tym samym.
MiNa
Foto: KMP Gliwice

drzwi od zaplecza. Z biura ukradł
telefon i laptop. Straty spowodowane przez włamywacza zostały
oszacowane na 1950 zł. Kolejne
włamanie miało miejsce w Wilczy
– 16 września nieznany sprawca
wyłamał zamknięte okno na parterze domu jednorodzinnego. Skradł
150 zł, a przy okazji – kilka butelek
wódki. Postępowania w tych sprawach prowadzi Komisariat Policji
w Knurowie.
To kolejne włamania, jakie odnotowano w tym roku w Knurowie
i okolicy. Ich nieznani sprawcy
zwykle działają pod osłoną nocy, po
wcześniejszym rozeznaniu, wykorzystując nieobecność domowników,

Foto: KMP Gliwice

czwartek, 14 września
policja otrzymała zgłoszenie z Pilchowic. Nieznany sprawca podważywszy drzwi
balkonowe, włamał się do domu
przy ul. Gwarków. Skradł stamtąd
biżuterię wartą 10 tys. zł. Nocą, 15
września złodziej przez wypchnięcie okna dostał się do autokomisu
przy ul. Rybnickiej w Knurowie.
Uk radł stamtąd kaset kę z pieniędzmi (było w niej około 400 zł),
aparat fotograficzny Fuji, a także
nawigację. Tej samej nocy ktoś włamał się do pomieszczeń biurowych
sklepu ogrodniczego przy ul. Niepodległości. Tym razem przestępca, by wejść do środka, wyłamał

Foto: KMP Gliwice

:XELHJá\PW\JRGQLXGRV]áRGRVHULLZáDPDĔ
GRNRQ\ZDQ\FKSRGRVáRQąQRF\3ROLFMDV]XND
VSUDZFyZ

Knurów

Dzwonek
]GUDG]Lã
]ãRG]LHMD
Klientka marketu w Knurowie
QLH]DXZDĪ\áDJG\NWRĞXNUDGáMHM
WHOHIRQNRPyUNRZ\1DV]F]ĊĞFLH
ZSRUĊGRVWU]HJáDEUDNVPDUWIRQD
LQDW\FKPLDVW]JáRVLáDNUDG]LHĪ

:DůQH

3ROLFMDV]XNDœZLDGNyZ

S

8F]HVWQLF\NROL]MLQDDXWRVWUDG]LH$SU]HGVWDZLDMą
Z\NOXF]DMąFHVLĊZHUVMHZ\GDU]HĔGODWHJRJOLZLFND
SROLFMDSURVLRNRQWDNWĞZLDGNyZEąGĨRVRE\
SRVLDGDMąFHMDNLHNROZLHNLQIRUPDFMHZVSUDZLH

o groźnego zdarzenia na wysokości 1,7 km autostrady A1
doszło 13 września (środa) około
godz. 14.00. Kierujący cysterną na
litewskich numerach rejestracyjnych z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na tył fiata punto,
znajdującego się na pasie ruchu
w kierunku Gorzyczek. W zda-

D

rzeniu ranne zostały dwie osoby.
Uczestnicy kolizji przedstawiają dwie przeciwstawne wersje
w ydarzeń. Dlatego referat ds.
wykroczeń Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach zwraca się
do świadków bądź osób posiadających jakiekolwiek informacje w sprawie o zgłaszanie się

i pomoc w ustaleniu przebiegu
zdarzenia.
Kontaktować należy się osobiście z KMP Gliwice, ul. Powstańców
Warszawy 12 (pokój 42) lub telefonicznie (32 336 91 18 w godz. 8.00
- 15.00 oraz 997 czynny całą dobę).

prawą skradzionego w kolejce
do kasy smartfona zajęli się
dwaj dzielnicowi z knurowskiego komisariatu. Kiedy przeglądali zapis sklepowego monitoringu, zobaczyli dobrze znaną sobie
parę. Domyślili się, że to ona może
stać za kradzieżą. Natychmiast
pojechali do miejsca zamieszkania
wytypowanego małżeństwa. Stojąc
już przed drzwiami budynku wielorodzinnego w rejonie ul. Niepod-

ległości, dzielnicowi zadzwonili
pod numer skradzionego telefonu i,
jak podejrzewali, charakterystyczny dzwonek odezwał się wewnątrz
mieszkania. Nie było już wątpliwości. Policjanci wkroczyli do lokalu
i zatrzymali 45-latka. Podejrzany
trafił na komisariat, gdzie następnie został przesłuchany. O jego
dalszym losie zdecyduje sąd.
oprac. /g/

reklama

/g/

Powiat

Pracowali nielegalnie
:Z\QLNXNRQWUROLIXQNFMRQDULXV]H]SODFyZNL
6WUDĪ\*UDQLF]QHMZ5XG]LHĝOąVNLHM]DWU]\PDOL
WU]HFKRE\ZDWHOL8NUDLQ\SUDFXMąF\FKQLHOHJDOQLH
ZMHGQHM]ILUP]WHUHQXSRZLDWXJOLZLFNLHJR
łaściciel firmy nielegalnie
zatrudnił Ukraińców jako
pracow ni ków ogólnobudowlanych, naruszając w ten sposób
przepisy ustawy o promocji za-

W

trudnienia i instytucjach rynku
pracy. Zatrzymani nie posiadali
zezwoleń na pracę, które wydawane są przez wojewodę.
Działania Straży Granicznej
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skutkowały wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do
powrotu. Właścicielowi firmy grozi
grzywna nie mniejsza niż 3 tys. zł.
/g/
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ogłoszenie

2*â26=(1,(
3UH]\GHQW0LDVWD.QXUyZLQIRUPXMHĪHZQLĪHMZVND]DQ\FKWHUPLQDFKZVLHG]LELH
8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZSU]\XOGU)ORULDQD2JDQDZVDOLQDUDG ,,SLĊWUR 
SU]HSURZDG]RQH]RVWDQąSLHUZV]HSU]HWDUJLXVWQHQLHRJUDQLF]RQHQDVSU]HGDĪ
ORNDOLPLHV]NDOQ\FKZUD]]RGGDQLHPXáDPNRZ\FKF]ĊĞFLJUXQWXZXĪ\WNRZDQLHZLHF]\VWH
,3U]HGPLRWHP,SU]HWDUJyZXVWQ\FKQLHRJUDQLF]RQ\FKVąQDVWĊSXMąFHQLHUXFKRPRĞFLORNDORZH

Knurów

7RQLHMHVLHľ
to szrotówek!
&]\PLDVWRSDPLĊWD
RV]URWyZNX
NDV]WDQRZFRZLDF]NX
SRZRGXMąF\PSU]HGZF]HVQH
XV\FKDQLHOLĞFL
NDV]WDQRZFyZ"
7RS\WDQLHQXUWXMHQDV]ą
&]\WHOQLF]NĊ
- Odwiedziłam ostatnio
siostrę w Czerwionce-Leszczynach i tam zobaczyłam, że
kasztanowce mają opaski na
pniach. Dowiedziałam się, że
w ten sposób walczą z motylem
odpowiedzialnym za fatalny
wygląd liści kasztanowców mówi pani Zofia. - Myślę, że i
u nas, w Knurowie, warto pochylić się nad tym problemem.
Szrotówek to mały motylek rodem z Macedonii,
odporny na niskie temperatury, dokonuje spustoszenia
wśród kasztanowców na całym kontynencie. W Polsce
pojawił się pod koniec lat 90.
Larwy szkodnika zimują w
opadłych liściach.
Urzędnicy z Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta
w Knurowie walczą z nim
od kilku lat.
Najpierw prowadzili z
młodzieżą akcję grabienia
i utylizacji zarażonych liści. Kiedy takie zabiegi nie
przyniosły oczekiwanych
skutków, w 2012 roku zastosowali folię nasączoną
lasolepem na ponad 130
drzewach. Taka pułapka
informacja własna

4

miała powstrzymać larwy
szrotówka, wędrujące po
pniu do korony drzewa. No
właśnie, miała. W kolejnych
latach GKRiOŚ zrezygnował
z lasolepu i pułapek feromonowych na rzecz ostrzykiwania pni kasztanowców
specjalnym preparatem.
- Akcję zakończyliśmy
wiosną ubiegłego roku z
dobrym skutkiem - uważa
Brygida Pluta z GKRiOŚ. Drzewa są w dobrym stanie.
Dlaczego więc nie powtórzono jej w tym roku?
Urzędnicy uznali, że dalsze
podawanie do pni kasztanowców preparatów może
szkodzić nie tylko szkodnikom, ale też pożytecznym
owadom.
- Po tylu latach walki ze
szrotówkiem systematyczne
grabienie i utylizacja liści
wydają się najmniej inwazyjnym rozwiązaniem - dodaje
Brygida Pluta.
Ostatnie lata pokazują,
że żarłoczne larwy szrotówka mają też naturalnych
wrogów - sikorki. Ptaki te
mogą wyeliminować od 2 do
4 proc. larw dziennie.
/g/

 /RNDO PLHV]NDOQ\ QU  R SRZ XĪ\WNRZHM  P2 XV\WXRZDQ\ QD , SLĊWU]H L SRGGDV]X GZXNRQG\JQDF\MQHJR
EXG\QNXPLHV]NDOQHJRSRáRĪRQHJRZ.QXURZLHSU]\XO3RF]WRZHMRUD]XG]LDáZQLHUXFKRPRĞFLZVSyOQHMZUD]
] UyZQRF]HVQ\P RGGDQLHP Z XĪ\WNRZDQLH ZLHF]\VWH XáDPNRZHM F]ĊĞFL JUXQWX WM  F]ĊĞFL G]LDáNL QU
RSRZKD]DSLVDQHMZHZLGHQFMLJUXQWyZP.QXUyZREUĊE.QXUyZMHGQUHM*GODNWyUHM
SU]H]6ąG5HMRQRZ\Z*OLZLFDFKSURZDG]RQDMHVWNVLĊJDZLHF]\VWDQU*/*
=JRGQLH ] PLHMVFRZ\P SODQHP ]DJRVSRGDURZDQLD SU]HVWU]HQQHJR PLDVWD .QXUyZ QLHUXFKRPRĞü ]QDMGXMH VLĊ QD WHUHQLH
SU]H]QDF]RQ\P SRG ]DEXGRZĊ PLHV]NDQLRZą ZLHORURG]LQQą ] PRĪOLZRĞFLą XVáXJ QLHXFLąĪOLZ\FK EXG\QHN VWDQRZL RELHNW
G]LHG]LFWZDNXOWXURZHJRL]DE\WHNREMĊW\RFKURQąV\PEROSODQX±0:8
/RNDOPLHV]NDOQ\VNáDGDVLĊ]SRNRLRUD]SRNRMXQDSRGGDV]XNXFKQLZFSU]HGSRNRLNRPyUNLRJU]HZDQLHSLHFRZH
3RVLDGDSRPLHV]F]HQLHSU]\QDOHĪQH±NRPyUNĊRUD]SLZQLFĊRáąF]QHMSRZP2:EXG\QNX]QDMGXMąVLĊLQVWDODFMH
ZRGQDNDQDOL]DF\MQHHOHNWU\F]QDJD]
 /RNDO PLHV]NDOQ\ QU  R SRZ XĪ\WNRZHM  P2 XV\WXRZDQ\ QD SDUWHU]H GZXNRQG\JQDF\MQHJR EXG\QNX
PLHV]NDOQHJR SRáRĪRQHJR Z .QXURZLH SU]\ XO 3RF]WRZHM  RUD] XG]LDá Z QLHUXFKRPRĞFL ZVSyOQHM ZUD]
] UyZQRF]HVQ\P RGGDQLHP Z XĪ\WNRZDQLH ZLHF]\VWH XáDPNRZHM F]ĊĞFL JUXQWX WM  F]ĊĞFL G]LDáNL QU
RSRZKD]DSLVDQHMZHZLGHQFMLJUXQWyZP.QXUyZREUĊE.QXUyZMHGQUHM*GODNWyUHM
SU]H]6ąG5HMRQRZ\Z*OLZLFDFKSURZDG]RQDMHVWNVLĊJDZLHF]\VWDQU*/*
=JRGQLH ] PLHMVFRZ\P SODQHP ]DJRVSRGDURZDQLD SU]HVWU]HQQHJR PLDVWD .QXUyZ QLHUXFKRPRĞü ]QDMGXMH VLĊ QD WHUHQLH
SU]H]QDF]RQ\PSRG]DEXGRZĊPLHV]NDQLRZąZLHORURG]LQQą]PRĪOLZRĞFLąORNDOL]DFMLXVáXJQLHXFLąĪOLZ\FKRELHNWG]LHG]LFWZD
NXOWXURZHJRL]DE\WHNREMĊW\RFKURQąV\PEROSODQX±0:8
/RNDO PLHV]NDOQ\ VNáDGD VLĊ ]  SRNRL NXFKQL ZF  SU]HGSRNRL NRPyUNL  SRáRĪHQLH QDURĪQH RJU]HZDQLH SLHFRZH
'R ORNDOX SU]\QDOHĪ\ JDUDĪ PXURZDQ\ R SRZ  P2 3RVLDGD SRPLHV]F]HQLH SU]\QDOHĪQH SLZQLF]QH R SRZ  P2.
:EXG\QNX]QDMGXMąVLĊLQVWDODFMHZRGQDNDQDOL]DF\MQHHOHNWU\F]QDJD]RZD
 /RNDO PLHV]NDOQ\ QU  R SRZ XĪ\WNRZHM  P2 XV\WXRZDQ\ QD , SLĊWU]H GZXNRQG\JQDF\MQHJR EXG\QNX
PLHV]NDOQHJR SRáRĪRQHJR Z .QXURZLH SU]\ XO 'ZRUFRZHM  RUD] XG]LDá Z QLHUXFKRPRĞFL ZVSyOQHM ZUD]
] UyZQRF]HVQ\P RGGDQLHP Z XĪ\WNRZDQLH ZLHF]\VWH XáDPNRZHM F]ĊĞFL JUXQWX WM  F]ĊĞFL G]LDáNL QU
RSRZKD]DSLVDQHMZHZLGHQFMLJUXQWyZP.QXUyZREUĊE.QXUyZMHGQUHM*GODNWyUHM
SU]H]6ąG5HMRQRZ\Z*OLZLFDFKSURZDG]RQDMHVWNVLĊJDZLHF]\VWDQU*/*
=JRGQLH ] PLHMVFRZ\P SODQHP ]DJRVSRGDURZDQLD SU]HVWU]HQQHJR PLDVWD .QXUyZ QLHUXFKRPRĞü ]QDMGXMH VLĊ QD WHUHQLH
SU]H]QDF]RQ\PSRG]DEXGRZĊPLHV]NDQLRZąZLHORURG]LQQąEXG\QHN]QDMGXMHVLĊZVWUH¿HRFKURQ\NRQVHUZDWRUVNLHM%
V\PEROSODQX±.0:
/RNDOPLHV]NDOQ\VNáDGDVLĊ]SRNRLNXFKQLáD]LHQNLZFVSLĪDUNLSU]HGSRNRMX±SRáRĪHQLHQDURĪQH3RVLDGDSRPLHV]F]HQLH
SU]\QDOHĪQH VWU\FK ZF SLZQLFĊ R áąF]QHM SRZ  P2 : EXG\QNX ]QDMGXMą VLĊ LQVWDODFMH ZRGQD NDQDOL]DF\MQD
HOHNWU\F]QDJD]RZD
 /RNDO PLHV]NDOQ\ QU  R SRZ XĪ\WNRZHM  P2 XV\WXRZDQ\ QD SRGGDV]X GZXNRQG\JQDF\MQHJR EXG\QNX
PLHV]NDOQHJR SRáRĪRQHJR Z .QXURZLH SU]\ XO 'ZRUFRZHM  RUD] XG]LDá Z QLHUXFKRPRĞFL ZVSyOQHM ZUD]
]UyZQRF]HVQ\PRGGDQLHPZXĪ\WNRZDQLHZLHF]\VWHXáDPNRZHMF]ĊĞFLJUXQWXWMF]ĊĞFLG]LDáNLQU
RSRZKD]DSLVDQHMZHZLGHQFMLJUXQWyZP.QXUyZREUĊE.QXUyZMHGQUHM*GODNWyUHMSU]H]6ąG
5HMRQRZ\Z*OLZLFDFKSURZDG]RQDMHVWNVLĊJDZLHF]\VWDQU*/*
=JRGQLH ] PLHMVFRZ\P SODQHP ]DJRVSRGDURZDQLD SU]HVWU]HQQHJR PLDVWD .QXUyZ QLHUXFKRPRĞü ]QDMGXMH VLĊ QD WHUHQLH
SU]H]QDF]RQ\PSRG]DEXGRZĊPLHV]NDQLRZąZLHORURG]LQQąEXG\QHN]QDMGXMHVLĊZVWUH¿HRFKURQ\NRQVHUZDWRUVNLHM%
V\PEROSODQX±.0:
/RNDOPLHV]NDOQ\VNáDGDVLĊ]SRNRLNXFKQLSU]HGSRNRMXRJU]HZDQLHSLHFRZH3RVLDGDSRPLHV]F]HQLHSU]\QDOHĪQHSLZQLF]QH
RSRZP2:EXG\QNX]QDMGXMąVLĊLQVWDODFMHZRGQDNDQDOL]DF\MQDHOHNWU\F]QDJD]
 /RNDO PLHV]NDOQ\ QU  R SRZ XĪ\WNRZHM  P2 XV\WXRZDQ\ QD SRGGDV]X GZXNRQG\JQDF\MQHJR EXG\QNX
PLHV]NDOQHJR SRáRĪRQHJR Z .QXURZLH SU]\ XO 'ZRUFRZHM  RUD] XG]LDá Z QLHUXFKRPRĞFL ZVSyOQHM ZUD]
]UyZQRF]HVQ\PRGGDQLHPZXĪ\WNRZDQLHZLHF]\VWHXáDPNRZHMF]ĊĞFLJUXQWXWMF]ĊĞFLG]LDáNLQU
RSRZKD]DSLVDQHMZHZLGHQFMLJUXQWyZP.QXUyZREUĊE.QXUyZMHGQUHM*GODNWyUHMSU]H]6ąG
5HMRQRZ\Z*OLZLFDFKSURZDG]RQDMHVWNVLĊJDZLHF]\VWDQU*/*
=JRGQLH ] PLHMVFRZ\P SODQHP ]DJRVSRGDURZDQLD SU]HVWU]HQQHJR PLDVWD .QXUyZ QLHUXFKRPRĞü ]QDMGXMH VLĊ QD WHUHQLH
SU]H]QDF]RQ\PSRG]DEXGRZĊPLHV]NDQLRZąZLHORURG]LQQąEXG\QHN]QDMGXMHVLĊZVWUH¿HRFKURQ\NRQVHUZDWRUVNLHM%
V\PEROSODQX±.0:
/RNDO PLHV]NDOQ\ VNáDGD VLĊ ]  SRNRMX NXFKQL SU]HGSRNRMX RJU]HZDQLH SLHFRZH 3RVLDGD SRPLHV]F]HQLH SU]\QDOHĪQH
VWU\FKZFRáąF]QHMSRZP2:EXG\QNX]QDMGXMąVLĊLQVWDODFMHZRGQDNDQDOL]DF\MQDHOHNWU\F]QDJD]
,, 7HUPLQ\SU]HWDUJyZFHQ\Z\ZRáDZF]HLZ\VRNRĞüZDGLXP
Lp

Adres lokalu
mieszkalnego

&HQDZ\ZRáDZF]DZ]á

Wadium
Z]á

Data przetargu

1.

ul. Pocztowa 11/4

89.090,00

4.460,00

26.10.2017 r.

Godzina przetargu
9.00

2.

ul. Pocztowa 9/1

79.690,00

3.990,00

26.10.2017 r.

9.30

3.

ul. Dworcowa 10/2

111.910,00

5.600,00

26.10.2017 r.

10.00

4.

ul. Dworcowa 10/5

55.140,00

2.760,00

26.10.2017 r.

10.30

5.

ul. Dworcowa 8/5

44.300,00

2.220,00

26.10.2017 r.

11.00

&HQDZ\OLF\WRZDQHJRORNDOXREHMPXMHORNDOZUD]]SRPLHV]F]HQLDPLSU]\QDOHĪQ\PLZUR]XPLHQLXXVWDZ\RZáDVQRĞFL
ORNDOL]ZROQLRQ\]SRGDWNX9$7 ]JRGQLH]DUWXVWSNWDXVWDZ\RSRGDWNXRGWRZDUyZLXVáXJ']8]U
1U  SR]  ] SyĨQ ]P  RUD] XG]LDá Z QLHUXFKRPRĞFL ZVSyOQHM , RSáDWD ] W\WXáX XĪ\WNRZDQLD ZLHF]\VWHJR JUXQWX
SRZLĊNV]RQDRQDOHĪQ\SRGDWHN9$7SRGOHJDZSáDFLHSU]HGVSLVDQLHPDNWXQRWDULDOQHJR 
.RV]W\VSRU]ąG]HQLDDNWXQRWDULDOQHJRRUD]NRV]W\VąGRZHQDE\ZFD]RERZLą]DQ\MHVWGRXLV]F]HQLDZGQLXVSLVDQLDDNWX
QRWDULDOQHJRZNDQFHODULLQRWDULDOQHM
1DE\ZFDQLHUXFKRPRĞFLEĊG]LHUyZQLHĪ]RERZLą]DQ\GRXLV]F]DQLDQDOHĪQRĞFL]W\WXáXSRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFLQDOLF]RQHJR
SU]H]:\G]LDá)LQDQVyZ
,,, :SU]HWDUJXPRJąEUDüXG]LDáRVRE\NWyUHSUDZQHNUDMRZHOXE]DJUDQLF]QHEąGĨRVRE\¿]\F]QHNWyUH
  GRVWDUF]ą Z\PDJDQH GRNXPHQW\ GR %LXUD 3RGDZF]HJR 8U]ĊGX 0LDVWD .QXUyZ SU]\ XO GU )ORULDQD 2JDQD 
ZNRSHUFLH]GRSLVNLHPÄVSU]HGDĪORNDOXSU]\XO«´GRGQLDUGRJRG]]DZLHUDMąFH
D SLVHPQH]JáRV]HQLHXF]HVWQLFWZDZSU]HWDUJXZUD]]SRGDQLHPLPLHQLDQD]ZLVND¿UP\EąGĨQD]Z\VLHG]LE\RUD]
VWDWXVXSUDZQHJRXF]HVWQLNDSU]HWDUJXQXPHUXNRQWDNWRZHJR
E GDWĊVSRU]ąG]HQLD]JáRV]HQLD
F  RĞZLDGF]HQLHR]DSR]QDQLXVLĊ]HVWDQHPSUDZQ\PLWHFKQLF]Q\PQLHUXFKRPRĞFLEĊGąFHMSU]HGPLRWHPSU]HWDUJX
G SLVHPQąLQIRUPDFMĊRQXPHU]HNRQWDEDQNRZHJRQDNWyUHQDOHĪ\GRNRQDü]ZURWXZDGLXP
H GDQH RVyE XSRZDĪQLRQ\FK GR UHSUH]HQWRZDQLD XF]HVWQLND SU]HWDUJX ZUD] ] HZHQWXDOQ\PL SHáQRPRFQLFWZDPL
] QRWDULDOQLH SRĞZLDGF]RQ\P SRGSLVHP OXE RU\JLQDá SHáQRPRFQLFWZD L GRNXPHQWDFMą Z\ND]XMąFą OHJLW\PDFMĊ
ZVND]DQ\FKRVyEGRUHSUH]HQWDFMLXF]HVWQLNDZSU]HWDUJX
 ZSáDFąZDGLXPZSLHQLąG]XZ3/1 SROVNLFK]áRW\FK ZZ\PDJDQHMSRGDQHMZWDEHOLZSNW,,GRGQLDU
QDNRQWR8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZQUNRQWD]GRSLVNLHPZDGLXP±.QXUyZ
ÄVSU]HGDĪORNDOXSU]\XO«´
=DGDWĊZSáDW\ZDGLXPXZDĪDVLĊGDWĊZSá\ZXĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FKQDUDFKXQHNRUJDQL]DWRUDSU]HWDUJX
 GRGDWNRZRSU]HGáRĪąNRPLVMLSU]HWDUJRZHMSU]HGRWZDUFLHPSU]HWDUJX
D GRZyGZSáDW\ZDGLXP
E Z X]DVDGQLRQ\P SU]\SDGNX NRQLHF]QRĞFL ]PLDQ\ RVyE UHSUH]HQWXMąF\FK XF]HVWQLND SU]HWDUJX ]JRG\ RUJDQyZ
VWDWXWRZ\FKGRG]LDáDQLDZLFKLPLHQLXOXEQRWDULDOQHSHáQRPRFQLFWZR
,9 /RNDO PRĪQD RJOąGDü SR ZF]HĞQLHMV]\P X]JRGQLHQLX WHUPLQX ] ]DU]ąGFą EXG\QNX WM 0LHMVNLP =HVSRáHP *RVSRGDUNL
/RNDORZHML$GPLQLVWUDFML.QXUyZXO)ORULDQDWHO
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3RZVWDMċQRZHERLVNDSU]\Å6LyGHPFHµ
'RW\FKF]DVRZHERLVNDSU]\V]NROQHMÄ6LyGHPFH´RGFKRG]ą
ZSU]HV]áRĞü=DVWąSLąMHQRZHGDMąFHGXĪRZLĊFHM
PRĪOLZRĞFLDNW\ZQHJRVSĊG]DQLDF]DVX
właśnie z myślą o nich powstają: boisko do piłki ręcznej
i futsalu (o wymiarach 44 x
22 m), boisko pozwalające na
grę w koszykówkę i siatkówkę
(32,1 x 19,1 m), skocznia w dal

i do trójskoku, bieżnia prosta
(100 m) i okólna (200 m), pole
do pchnięcia kulą. Do tego
pole do gier podwórkowych i
plac rekreacyjny. Pojawią się
przyrządy do ćwiczeń, m.in.

urządzenia TRX, trampolina,
step, piramida do wspinania,
równoważnia.
Oczywiście budowlańcy
zadbają o właściwe podłoże. Pojawią się piłkochwyty,

Sobotnie losowanie
0LQL/RWWRR]áRFLáRJUDF]D
NWyU\ZNROHNWXU]HSU]\
XO3DGHUHZVNLHJRVNUHĞOLáZáDVQH
OLF]E\LZ\JUDá]á

W

torek . W kolek t u rz e
mieszczącej się w sklepie
Aldix przy ul. Paderewskiego klientka kupuje losy Keno
i zdrapki WinGo. Zdradza sprzedawczyni, że te ostatnie przyniosły
jej niedawno 18 zł.
Informacja o głównej wygranej
w Mini Lotto elektryzuje obie panie.

- Był komunikat, że wygrana
padła w Knurowie, ale nie, że u nas słyszymy od pracownicy. - Poproszę
szefową. Może ona coś wie.
Wpatrzona w ekran z liczbami
klientka gniecie w dłoni kupony
Keno i wrzuca je do kosza. Tym
razem los jej nie dopisał...
- Na pewno u nas padła wygra-
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Adam Rams,
prezydent
Knurowa:
- Budowa nowoc zesnych
obiektów sport ow yc h, zl o kalizowanych
Z VąVLHG]WZLH
QDV]\FK V]Nyá
to dobrze zainwestowane
SLHQLąG]H -DN SRND]XMH
Ī\FLHG]LHFLLPáRG]LHĪFKĊW
QLHNRU]\VWDMą]PRĪOLZRĞFL
XSUDZLDQLDVSRUWX7\PEDU
G]LHMĪHZUDPDFKSURJUDPX
QDXF]DQLD V]NROQHJR ZLHOH
JRG]LQ WR OHNFMH Z\FKRZD
QLDIL]\F]QHJR.DĪG\QRZR
Z\EXGRZDQ\ DWUDNF\MQ\
obiekt sportowy to inweVW\FMD Z ]GURZ\ VW\O Ī\FLD
LVSRUWRZHHPRFMH
Not. bw
:L]XDOL]DFMDDUFKLZXP80.QXUyZ

)RWR%RJXVáDZ:LON
:L]XDOL]DFMDDUFKLZXP80.QXUyZ

7UDIWDNFKFLDã

na? - Anna Bruc, współwłaścicielka
sklepu Aldix, nie dowierza.
Biuro prasowe Totalizatora Sportowego nie pozostawiło jednak cienia wątpliwości. Zwycięski kupon
wydano w kolekturze przy ul. Paderewskiego 1a w Knurowie. Szczęśliwiec skreślił własne liczby i wygrał
91 283,10 zł. Wygrana w Mini Lotto
mogła być znacznie wyższa, gdyby
fortunnych liczb (8, 10, 13, 23, 27)
nie wytypowało też dwóch graczy z
Wrocławia i Warszawy.
Kim jest szczęśliwiec, który
wzbogacił się o ponad 91 tys. zł?
- Przewija się tu tylu ludzi... mówi pani Anna. - Grają i młodzi,
i starsi. Najchętniej w Keno, gdzie
losowania odbywają się co 4 minuty.
Wypłacamy wygrane do 2100 zł. Jeśli
są większe, odsyłamy do oddziału
Lotto. Do tej pory mieliśmy trzy takie
przypadki.
Szczęście potrafi zaskoczyć, o

/bw/

ůĂWƌǌĞŐůČĚƵ

:\NRQDZF\RVWURUXV]\OL]EXGRZąDXUDQDUD]LHLFKQLHUR]SLHV]F]D±SUDFHSURZDG]RQHVąZGHV]F]X
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mają – zauważa Danuta Pluta, dyrektor Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7, dzień w
dzień wnikliwie przyglądając
się postępom prac. - To bardzo ważna dla naszej szkoły
inwestycja, już nie możemy
doczekać się jej finału.
Zadanie objęte jest siedmioletnią gwarancją. Cena
ofertowa inwestycji opiewa na
kwotę 2,478 mln zł.

$QQD%UXF]NROHNWXU\
SU]\XO3DGHUHZVNLHJRFLHV]\
VLĊĪHWRXQLHMSDGáDJáyZQD
Z\JUDQDZ0LQL/RWWR

czym przekonała się jedna z klientek kolektury. - Przyszła do nas
wypłacić „czwórkę”. Po sprawdzeniu
kuponu okazało się, że trafiła jednak
„piątkę” - wspomina ekspedientka.

)RWR3DZHá*UDGHN

G

runtownej przemianie
ulega obszar przekraczający 60 arów. Gdy
budowa zostanie ukończona,
młodzi sportowcy z pewnością będą zadowoleni. To

oświetlenie zewnętrzne i mała
architektura.
Realizacją inwestycji zajmują się pospołu dwie firmy:
Anmed z Dzierżysławia i
Ensan z Opola. Mają czas do
6 listopada.
Robotnicy ostro ruszyli
z budową w ubiegłym tygodniu. Na razie pogoda ich nie
rozpieszcza.
- Faktycznie, łatwo nie

Wiadomość o głównej wygranej w
Mini Lotto jest dla szczęśliwej kolektury jak prezent urodzinowy. W październiku minie rok od jej otwarcia.
/pg/

5
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8ĞZLĊFRQąSU]H]ODWDWUDG\FMą
ZNU\ZDáG]NLHMSDUDILLVSRWNDOLVLĊZLHUQL
E\ZVSyOQLHPRGOLüVLĊ]DFKRU\FK

6]F]\JãRZLFH=DZRG\VSLQQLQJRZH

6]F]XSDNLEUDã\
ZGHV]F]X

/DáRMDN]FHEUDDOHXF]HVWQLNRP0LVWU]RVWZ
6SLQQLQJRZ\FK6WRZDU]\V]HQLD:ĊGNDUVNLHJR
*yUQLN,,WRQLHSU]HV]NDG]DáR5\ZDOL]RZDOL
ZQLHG]LHOĊ

Foto: archiwum stowarzyszenia

Foto: Tomasz Czarnecki

0LPRNDSU\ĞQHMDXU\ZĊGNDU]HQLH]DZLHGOL±QD]GMĊFLX
QDMOHSVLXF]HVWQLF\QLHG]LHOQ\FK]DZRGyZ

.U\ZDãG

0RF]QDPDV]F]HQLD

7HQVDNUDPHQWPDZ]PDFQLDüLFLDáRLGXV]Ċ±ZXELHJá\
F]ZDUWHNZNRĞFLHOHSDUDILLSZĞZ$QWRQLHJR]RVWDáD
RGSUDZLRQDPV]DĞZLĊWD]QDPDV]F]HQLHPFKRU\FK

o tradycja zapoczątkowana
jeszcze za czasów poprzedniego proboszcza krywałdzkiej
parafii, ks. Stefana Gruszki. Jego
następca, ks. Marek Kamieński,
kontynuuje ten zwyczaj już od czternastu lat. Raz do roku wierni – nie
tylko z Krywałdu – spotykają się w
niewielkiej świątyni, aby wspólnie
modlić się za chorych.
Nieprzypadkiem msza została
odprawiona właśnie 14 września.
Tego dnia obchodzone jest Święto
Podwyższenia Krzyża, skłaniające
do myśli o cierpieniu, ale i o zmar-

T

twychwstaniu. Kulminacja nabożeństwa to sakrament namaszczenia
chorych, udzielany tym, którzy
potrzebują uzdrowienia lub wzmocnienia w zmaganiach z codziennymi
dolegliwościami, czy to na ciele, czy
na duchu. Można go przyjmować
wielokrotnie, na różnych etapach
życia.
W krywałdzkim kościele sakrament namaszczenia przyjmują
przede wszystkim osoby starsze.
Dla niektór ych doroczna msza
to rzadka okazja, by zmobilizować się do wyjścia z domu. Toteż

krywałdzka tradycja ma nie tylko
wymiar sakralny. Spotkanie z Bogiem jest też okazją do spotkania
z ludźmi. Po nabożeństwie trwa
ono nadal – w przykościelnej salce, przy kawie i kołoczu, jest czas
na rozmowę. Kołocz, od lat z tego
samego źródła, funduje współorganizator – parafianin i knurowski
radny, Jan Furgoł. Uczestnicy rokrocznie zachwycają się smakiem tych
wypieków. Jest niepowtarzalny, bo
doprawiony szczególną atmosferą
tych spotkań.

awody odbyły się na stawie
„Zalane”.
- Mimo niesprzyjającej pogody
udział wzięło 21 wędkarzy naszego stowarzyszenia – informuje
prezes Górnika II Leszek Rejkowicz. – Złowili szczupaki i okonie.
Najlepszym okazał się Czesław
Wojtanek - tegoroczny zdobywca
Pucharu Grand Prix w konkurencji spławikowej. Drugie miejsce
zajął Grzegorz Zawistowski, trzecie Robert Wesołowski. Czołową
szóstkę uzupełniali Artur Dura,
Zbigniew Tomczyk i Tomasz Duziak.

Z

/b/

MiNa
informacja własna wydawcy

)RWR.U]\V]WRI.U]HPLĔVNL

6DPRU]ąGRZF\]JPLQ\3LOFKRZLFHSU]\MĊOLJRĞFL]6DNVRQLLZJUXQWRZQLHLJXVWRZQLH
RGQRZLRQ\PEXG\QNXSU]\XO'DPURWD

3LOFKRZLFH*RœFLH]6DNVRQLL

3DUWQHUVNLHVSRWNDQLH

:3LOFKRZLFDFKJRĞFLOLSU]HGVWDZLFLHOHSDUWQHUVNLHMJPLQ\
%REULW]VFK+LOEHUVGRUI]6DNVRQLL=SHZQRĞFLąPLOH
ZVSRPLQDMąVSĊG]RQ\WXF]DV
elegacji gości przewodniczył
burmistrz Volker Haupt. Gospodarze – z wójtem Maciejem
Gogullą i przewodniczącą Rady
Gminy Agatą Mosiądz-Kramorz
- przyjęli ich w przywróconym
niedawno do świetności budynku
przy ul. Damrota 5. Tematem spotkania była, planowana jeszcze we
wrześniu, wizyta młodzieży z Niemiec w Pilchowicach. 15-osobowa

D

6

grupa przyjedzie poznać gminę
oraz okolice, zawiązać przyjaźnie z
towarzyszącymi jej koleżankami i
kolegami. A atrakcji będzie sporo,
między innymi wizyta w Muzeum
Śląskim, zwiedzanie Radiostacji i
gliwickiej starówki, wyjazd do Krakowa. Będzie też czas na spędzenie
miłych chwil z rówieśnikami przy
ognisku w parku w Pilchowicach.
Partnerzy z Saksonii mieli

okazję uczestniczyć w dożynkach
w Wilczy i Nieborowicach. Uroczystości zrobiły na nich spore wrażenie. Odwdzięczyli się zapraszając
młodzież z gminy Pilchowice do
odwiedzin swojej gminy położonej
w pobliżu Drezna. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, do wyjazdu dojdzie w przyszłym roku.
oprac. b
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P

rzed rokiem Rejonowe Koło
Pszczelarzy z siedzibą w Knurowie świętowało 90-lecie.
Kultywujący tradycje przodków
hodowcy starają się jednak iść z
duchem czasu. Stąd m.in. pomysł
pozyskania edukacyjnych uli.
- To doskonałe narzędzia do
popularyzowania wiedzy o pszczołach, owadach niezwykle pracowitych i niezmiernie pożytecznych
– mówi prezes Koła Andrzej Kopernik. – Bardzo często jesteśmy
zapraszani na różne spotkania i
uroczystości. Takie edukacyjne ule z
pewnością okażą się pomocne.
Od pomysłu do jego realizacji
droga wiodła przez knurowski samorząd. Miasto doceniło starania
pszczelarzy, udzielając wymiernego,

finansowego wsparcia. Dzięki temu
niedawno zakupili ule.
- Zdążyliśmy się już nimi pochwalić na dożynkach w Książenicach
i Kamieniu – nie kryje satysfakcji
prezes Kopernik. – Wzbudziły spore
zainteresowanie.
W niedzielę okazję do ich zobaczenia mieli uczestnicy comiesięcznego zebrania hodowców w
Knurowie.
- Uświęconym zwyczajem w miesiącach letnich spotykamy się w pasiekach u naszych kolegów-pszczelarzy.
W ostatnie dni aura była zdecydowanie bardziej jesienna niż letnia, więc
zdecydowaliśmy się zorganizować
zebranie na terenie miejskiego targowiska, pod wiatą – tłumaczy prezes
Koła. – Zaprosiliśmy przedstawicieli

Knurów

.WRZ\U]HŭEL
œZ%DUEDUę"
ilka tygodni temu Rada Miasta
jednogłośnie podjęła decyzję o ustanowieniu św. Barbary
patronką Knurowa. Inicjaty wa
spotkała się z ciepłym przyjęciem
arcybiskupa Wiktora Skworca,
metropolity katowickiego. Wyraził on nadzieję, że nowa patronka
będzie łączyć mieszkańców i zyska
ich przychylność. Odpowiedni
wniosek już skierowano do Watykanu. O tym, czy Kuria Rzymska
w yrazi zgodę, aby św. Barbara
została patronką miasta, dowiemy
się zapewne niebawem.
Decyzja radnych, oprócz wymiaru symbolicznego, będzie miała
również wymierne efekty – na
skwerze przy zbiegu ulic Dworcowej i Kopalnianej powstanie monument świętej Barbary z wkompono-

wanymi kołami linowymi z szybu
Foch oraz tablicą upamiętniającą
tragicznie zmarłych górników.
6 września miasto ogłosiło
konkurs na opracowanie autorskiego projektu rzeźbiarsko-architektonicznego na rzeźbę patronki.
Przy ocenie prac będą brane pod
uwagę kryteria artystyczno-ideowe,
urbanistyczno-architektoniczne i
techniczno-ekonomiczne.
Miasto przeznaczyło na nagrody 35 tys. zł. Zwycięzca otrzyma 15
tys. zł, zdobywca drugiego miejsca
- 10 tys. zł, a wyróżnienia – 5 tys. zł.
Termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w konkursie mija 25 września. Artyści na
stworzenie projektów będą mieli
czas do 14 grudnia.
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Podkreślali m.in. że warto (a nawet
należy) stwarzać warunki dobrze
służące pszczołom (np. nasadzając
w ogrodach lubiane przez pszczoły
drzewa, przede wszystkim lipy i akacje). I unikać działań szkodliwych –
zwłaszcza lekkomyślnego używania
preparatów chemicznych.
- Pszczoły żyją na świecie 80
milionów lat, a nasza cywilizacja je
niszczy na niespotykaną dotąd skalę
– zauważa prezes Kopernik. - Jest

powiedzenie przypisywane Albertowi
Einsteinowi, że „jeżeli zginie ostatnia
pszczoła, człowiekowi pozostaną
tylko cztery lata życia”. Ktokolwiek
to powiedział, mądrze powiedział.
Dlatego tak ważne jest każde wsparcie dla takich hobbystów i pasjonatów
jak pszczelarze, ludzie szczerze kochający naturę. Stąd nasza wdzięczność dla samorządu miasta, który
realnie wspiera tę ważną misję...
/bw/
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miasta, by przekonali się naocznie,
jak pożytkujemy pozyskane z miasta
środki.
Z zaproszenia skorzystali prezydent Knurowa Adam Rams oraz
przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa z wiceprzewodniczącym
RM Jerzym Pachem. Także i oni nie
kryli ciekawości nowymi nabytkami
pszczelarzy.
- Nie ma wątpliwości: to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze – ocenił
prezydent Rams. – Jesteśmy ogromnie wdzięczni za urozmaiconą działalność i aktywność na rzecz poprawy
warunków ekologicznych.
Przy kołoczu i kawie była okazja
porozmawiać o wielu sprawach dotyczących pszczelarstwa. Pasjonaci
dzielili się swoimi przemyśleniami.

)XQGDFMDÄ3RPDJDQLH
àąF]\/XG]L´SURVL
RSLHQLĊĪQHGDURZL]Q\
=HEUDQHIXQGXV]H
SU]\VáXĪąVLĊXF]F]HQLX
SDPLĊFLSROVNLFK
ERKDWHUyZQD.UHVDFK
- Zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na zakup zniczy, które w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny zapłoną na
cmentarzach, miejscach wiecznego
spoczynku bohaterów walk o Lwów,
znakomitych obywateli i patriotów
– informuje Justyna Marek, prezes
fundacji.
Ubiegłoroczna akcja przyniosła oczekiwane efekty. Wówczas
zakupione za podarowane pieniądze światełka rozświetliły ważne
dla Polaków nekropolie.
/bw/
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Pracownia jak przygoda
:MHGQ\PNąFLHNODV\F]DLVLĊSUHKLVWRULDZGUXJLP±PRUVNLHVWZRU]HQLD=LHORQ\NąFLN
MHVWĞZLDWHPURĞOLQDELDá\VáXĪ\EOLĪV]HPXSR]QDQLXF]áRZLHND:WDNLHMVDOLSRGF]DVOHNFML
SU]\URG\FK\EDQLNWQLHSRZLQLHQVLĊQXG]Lü±Z063QURWZDUWR]LHORQąSUDFRZQLĊ
ak rozbudzić w uczniach
nowe zainteresowania?
Co zrobić , aby k a ż de
dziecko przychodziło na lekcje z zaciekawieniem? Dobrzy
nauczyciele mają na to swoje
sposoby. Jednak na pewno
łatwiej dotrzeć do młodego
adepta, gdy oprócz książki i
wykładu mamy pod ręką coś
jeszcze – coś, dzięki czemu
omawiane zagadnienie ożywa
– staje się widzialne, dotykalne. Zielona pracownia w
Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 9 bez wątpienia jest wielką
pomocą podczas lekcji przyrody. We wrześniu została
oddana do użytku. Korzystają
z niej uczniowie ze wszystkich
klas IV, V i VI.
Pomysł na tę kolorową
przestrzeń wyłonił się z rozmów Marzeny Rudzewicz,
dyrektor Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 9 w Knurowie, z Markiem Powiecką,
architektem, a zarazem tatą
dwóch uczennic. Wkrótce
powstał projekt, który został
zgłoszony do udziału w konkursie organizowanym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Wizja
zielonej pracowni autorstwa
Marka Powiecki najwyraźniej
zrobiła wrażenie na komisji
konkursowej. Projekt otrzymał najwyższe noty, a co za
tym idzie – 30 tys. zł dotacji
na realizację pomysłu.

J
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Nowoczesna sala, bogato
wyposażona w pomoce dydaktyczne. Oprócz klasyki –
globusów czy modeli anatomii
człowieka – są też niestandardowe, atrakcyjne detale.
Pracownia ma również dobrze
przemyślaną przestrzeń. Nawet kolory ścian w poszczególnych częściach nie są bez
znaczenia. Zielony kąt to świat
roślin, niebieski to przestrzeń

6\PEROLF]QąZVWĊJĊSU]HFLĊOL(ZD&RIDáD
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dla morskich stworzeń. Ich
wielobarwne modele podwieszone do sufitu wzbudzają entuzjazm uczniów, podobnie jak
zawieszony nieopodal szkielet
dinozaura. Z tym ostatnim
zresztą nie było łatwo – kiedy
przesyłka z modelem prehistorycznego gada dotarła do
Knurowa, okazało się, że model trzeba złożyć, kosteczka
po kosteczce. Dziś dinozaur
rozpala wyobraźnię nawet tych
najmłodszych dzieci, które nie
mają jeszcze lekcji przyrody.
Zaglądając z korytarza przez
uchylone drzwi zastanawiają
się, czy gad jest prawdziwy. Podobne emocje wzbudza model
ludzkiego szkieletu, stojący w
białym kąciku, poświęconym
człowiekowi.
Podłoga, imitująca mapę
fizyczną jest i efektowna, i
efektywna.
- Jedno z dzieci mówiło
w domu: wiesz, mamo, moje
krzesło stoi na wyżynie! - opowiada dyrektor Rudzewicz.
– Z tą podłogą nie było łatwo.
Okazało się, że nikt w Polsce
nie był w stanie jej wykonać.
Musieliśmy sami przygotowywać jej projekt na specjalnych
maszynach na politechnice, a
firmy, która nam ją wykona,
szukaliśmy za granicą.
Nie wszystkie szczegóły
projektu zostały zrealizowane. Niektóre pomysły okazały

się zbyt trudne w realizacji
bądź kosztowne. Tak było na
przykład z pomysłem trójwymiarowej tapety czy roślin
owadożernych. Jednak i bez
nich sala jest imponująca.
– Dzieci są zachwycone
pracownią – mówi dyrektor
Marzena Rudzewicz. – Również od rodziców mamy sygnały, że sala im się podoba,
że jest cudowna. Praca nad
nią była drobiazgowa, ale
efekt bardzo nas zadowala. A
najważniejsze, że podoba się
dzieciom, bo to o nie przecież
chodzi. Dzięki tym wszystkim
pomocom łatwiej przyswajają
sobie wiadomości.
Jakie były koszty zielonej
pracowni? Dotacja Funduszu,
pomniejszona przy rozliczeniu, wyniosła ostatecznie 27
tys. zł. Swój udział w powstaniu pracowni miała także
gmina, która przeznaczyła na
ten cel 7,5 tys. zł. Do tego doszły jeszcze drobne kwoty ze
środków szkoły, a także fundusze rady rodziców, za które
kupiono m.in. dinozaura.

skiej oświaty. Gospodarzem
spotkania była wicedyrektor
Alina Długosz. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali
Ewa Cofała z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i
zastępca prezydenta Knurowa
Piotr Surówka.
- Wielkie gratulacje, że
chciało się państwu przystąpić
do konkursu z takim efektem
– mówiła Ewa Cofała, kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i
Profilaktyki Zdrowotnej. – Na
konkurs wpłynęło około stu
wniosków, toteż bardzo trudno
było wyłonić zwycięzców.
Oprawą a r t yst yczną
otwarcia pracowni był występ dwóch uczennic, Mileny
Prokop i Alicji Powiecki, które
zaprezentowały wiersze i piosenki (o tematyce, rzecz jasna,
przyrodniczej).
„Dziewiątka” ma już kolejne pomysły na zwiększenie

atrakcyjności lekcji. Podobnie
jak inne knurowskie szkoły,
stara się o dotacje w rządowym programie Aktywna Tablica, który pomaga wyposażyć placówki w zaawansowane
technologicznie interaktywne
urządzenia. Kolejny plan zakłada stworzenie atrakcyjnej
pracowni języka angielskiego.
- Mamy już zalążek: budkę telefoniczną w stylu angielskim. To prezent wykonany w swoim czasie przez

uczniów – opowiada pani
dyrektor. – Jesteśmy optymistami i mamy nadzieję, że jeśli
finanse pozwolą, być może już
w przyszłym roku szkolnym
uda nam się zorganizować
imponującą pracownię języka
angielskiego.
Tymczasem już wkrótce
w innych knurowskich szkołach – „Dwójce” i „Siódemce”
również powstaną zielone
pracownie.
Tekst i foto: MiNa
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W poniedziałek, 18 września, odbyło się uroczyste
otwarcie zielonej pracowni,
z udziałem przedstawicieli
WFOŚ, władz miasta, dyrekcji
Miejskiego Centrum Edukacji
i przedstawicieli knurow:SRQLHG]LDáHN
ZáDZNDFKXVLHGOL
Z\MąWNRZRGRURĞOL±
JRĞFLHRWZDUFLD
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Patrzcie w Niebo!
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Pielgrzy mka Biegowa do grobu bł.
ks. Popiełuszki wyruszyła 13 września, w przeddzień
70. urodzin błogosławionego. Na
chwilę przed startem pielgrzymi
uczestniczyli we mszy świętej koncelebrowanej w kościele Podwyższenia
św. Krzyża w Katowicach Brynowie.
- Wasz bieg jest wyrazem tego, że
życia nie można biernie przeżywać, że
w życiu trzeba coś z siebie dać – mówili do biegaczy duchowni sprawujący
mszę. – Niech ta pielgrzymka będzie
zachętą dla innych, że warto patrzeć
w Niebo i nieustannie szukać tego, co
na górze. A dewiza ks. Popiełuszki:
zło dobrem zwyciężaj, niechaj będzie
i waszą dewizą.
Po nabożeństwie pielgrzymi przeszli pod pomnik poległych górników
przy kopalni „Wujek”. Tutaj złożyli
kwiaty – 9 róż, symbolizujących
przelaną krew męczenników. Hołd
górnikom oddali również m.in. prezydent Knurowa Adam Rams, wojewoda
śląski Jarosław Wieczorek, prezydent
Katowic Marcin Krupa, starosta
gliwicki Waldemar Dombek, a także
samorządowcy, przedstawiciele IPN,
Policji, związkowcy i młodzież.
Pątnicy w yruszyli tuż przez
godziną 9. Sygnał do startu dali
dwaj prezydenci: Knurowa - Adam
Rams i Katowic - Marcin Krupa. Na
kilkukilometrowym odcinku trasy
towarzyszył biegaczom również wojewoda Wieczorek.
Pielgrzymka trwała dwa dni.
Pątnicy biegli w systemie sztafetow ym – w sumie przemierzyli
320 km. W trakcie drogi zrodziła
się wspólnota: kilkadziesiąt osób
różniących się wiekiem (najmłodsi
zawodnicy mieli po 12 i 14 lat),
zawodem, miejscem zamieszkania
(specjalnie do Katowic przyjechał
biegacz z Warszawy, aby wziąć udział
w pielgrzymce) połączył wspólny
cel – kościół św. Stanisława Kostki
na Żoliborzu, gdzie spoczywa ks.
Popiełuszko.

XII

- Atmosfera w grupie była fantastyczna. Biegacze się wspierali, pomagali sobie, dopingowali, gdy było
trudno. To ważne, że potrafiliśmy być
razem – podkreśla knurowianin Marian Gruszka, inicjator niezwykłej
biegowej pielgrzymki. – Szczególnie
chciałbym podziękować grupie z knurowskiej Caritas. Byli fantastyczni!
- Nie mogło nas zabraknąć –
mówi Mirosław Borsuk, terapeuta
zajęciowy z Ośrodka Matka Boża
Uzdrowienie Chorych. – To już nasza tradycja. Biegli Stasiu i Mariolka
z Domu Pomocy Społecznej oraz
Marzena i Janusz z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dołączali do każdej
zmiany na 1 lub 2 kilometry. Stasiu
dawał radę biegać nawet po 5 km – po
prostu urodzony biegacz!
Pod koniec drugiego dnia śląska grupa tradycyjnie połączyła się
z rowerzystami z warszawskiego i
olsztyńskich oddziałów Akcji Katolickiej. Eskortowani przez policję,
wspólnie przemierzyli Warszawę.
Przy grobie ks. Popiełuszki na pątników czekali już m.in. Urszula Furtak,
prezes AK w Polsce, ksiądz Andrzej
Wieczorek, od lat niezmiennie towarzyszący pielgrzymom, oraz Marek
Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego. Po złożeniu kwiatów na grobie
błogosławionego, pątnicy udali się
na uroczystą mszę świętą. Pielgrzymkę oficjalnie zakończono w Domu
Pielgrzyma Amicus, gdzie wręczono
kwiaty oraz pamiątkowe dyplomy.

<ƵƉĂŵŝħĐŝ

12 lat temu pielgrzymkę zainicjował Marian Gruszka.
- Kopalnia „Wujek” jest bliska
memu sercu. Nieopodal chodziłem
do szkoły, tutaj była moja pierwsza
praca – opowiada. – Bardzo przeżyłem pacyfikację i śmierć górników. To
przecież byli moi koledzy. Chciałem,
aby pamięć o nich nie zginęła, aby
szczególnie młodzi wiedzieli, kim byli
i za co zginęli.
Idea była szczytna – bieg ponad
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podziałami, ponad pry watnymi
ambicjami. Razem. Solidarnie. Do
pana Mariana dołączyli inni: maratończycy ze Śląska, z Warmii,
członkowie Akcji Katolickiej, młodzież, związkowcy, przedstawiciele
knurowskiej Caritas. Organizować
pielgrzymkę pomagają Społeczny
Komitet Pamięci Górników Kopalni
Wujek Poległych 16 Grudnia 1981 r.,
parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach, NSZZ Solidarność, Stowarzyszenie „Moja Gmina
Nasz Powiat” z Knurowa oraz Śląskie
Centrum Wolności i Solidarności.
Rolę Mariana Gruszki doceniają
wszyscy ci, którym nie jest obojętna
idea biegu: mieszkańcy Knurowa,
samorządowcy i dyrektorzy instytucji.
- Marian Gruszka jest nie tylko
inicjatorem, ale przede wszystkim sercem i duszą tej pielgrzymki – podkreśla Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego
Centrum Wolności i Solidarności.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, w
jednym z ostatnich kazań, prosił
wiernych, aby ich codzienne życie
było przepełnione prawdą, aby byli
wolni od lęku, od zastraszenia, a
przede wszystkim od żądzy odwetu
i przemocy. Górnicy z kopalni „Wujek” zginęli za prawdę, zginęli, bo nie
bali się powiedzieć „nie” zakłamane-

mu systemowi. Droga pielgrzymów
– od krzyża męczenników do grobu
błogosławionego, w symboliczny
sposób łączy księdza Jerzego z górnikami. Jest biegiem nadziei i wiary w
to, że są na świecie wartości, o które
warto walczyć, że są w życiu sprawy,
za które warto umierać…
Jb
Foto: archiwum organizatorów pielgrzymki
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QRP SLHOJU]\PNL  SUH]\GHQWRZL .QXURZD $GDPRZL 5DPVRZL
LSUH]\GHQWRZL.DWRZLF0DUFLQRZL.UXSLH6áRZDZG]LĊF]QRĞFL
NLHUXMĊUyZQLHĪGR*U]HJRU]D0LFKDOLNDG\UHNWRUD.:..QXUyZ±6]F]\JáRZLFH
RUD]VWUXNWXU16==Ä6ROLGDUQRĞü´

8F]HVWQLF\SLHOJU]\PNL

.U]\V]WRI ']LDGHN 0LFKDá .XURZVNL 0DFLHM ĩPLMHZVNL 0DULDQ *UXV]ND
3U]HP\VáDZ0XUDZVNL:LROHWWDĝZLĊWRFKRZVND-DQ5XĪ\FNL0DULD%RUVXN
0LURVáDZ%RUVXN-DQXV]3U]\NOHQN0DU]HQD.DF]PDU]\N0DULROD*yUHFND
6WDQLVáDZ.RáRG]LHM*U]HJRU]:yMFLN:RMFLHFK6]ZHG,UHQHXV]1LH]JRGD
/HV]HN'XĪ\3LRWU1RZDN$QGU]HM+DUHZVNL5DIDá0LFKDOVNL/XGZLN0LFKDO
VNL6\OZLD0DFKQLN
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6]F]\JãRZLFH=DSUDV]DP\QDU\WPLNęZ'.

rozrywka nr 38

.DůGHG]LHFNR
MHVWPX]\NLHP

- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

0X]\NDMHVWZQDVRGSRF]ąWNXRGSLHUZV]HJR
XGHU]HQLDVHUFD=DMĊFLD]U\WPLNLZ\GRE\ZDMą
ZLĊF]G]LHFLWRFRMXĪZVRELHPDMą±QDWXUDOQą
]GROQRĞüGRUR]XPLHQLDGĨZLĊNyZLWZyUF]ą
PX]\NDOQRĞü
ajęcia w Domu Kultury w Szczygłowicach prowadzi Anna Grzybek, muzyk, pedagog, twórczyni
Ogniska Muzycznego Duo, a przede
wszystkim – pasjonatka.
- Uwielbiam swoją pracę, kocham
muzykę i tę miłość chcę przekazać
najmłodszym – podkreśla.
Rytmika z panią Anną to przygoda. Dzieci wyruszają w fascynującą podróż do świata dźwięków:
poznają melodie w tonacjach dur i
mol, mogą dotknąć instrumentów i
spróbować wydobyć z nich dźwięk,
uczą się, jak odnaleźć w sobie rytm
i wykształcić czułość na zmiany
dynamiczne.
- Na zajęciach tańczymy, śpiewamy, gramy – po prostu muzykujemy – opowiada Anna Grzybek.
– Najwięcej uciechy dzieci mają, gdy
wyciągam instrumenty perkusyjne
albo biorę do ręki gitarę. Słyszę wtedy:
wowwww!
Na zajęciach panuje twórcza
wolność. Dzieci zachęcane są do
odważnego interpretowania muzyki,
do bawienia się dźwiękami. Tu nie
ma podziału na lepszych i gorszych
- tutaj każdy jest muzykiem.
Rytmika bezpośrednio wpływa
na rozwój emocjonalny i społeczny
dziecka. Kontakt z muzyką wyzwala
emocje i otwiera maluchy na świat.
Dzieci, które grają i śpiewają są bardziej twórcze, myślą nieschematycz-

Z

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).

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
36/2017 brzmiało: „SZCZENIAK”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Marian Piszczek.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

nie, a przede wszystkim – zauważają
muzykę i ją rozumieją.
Anna Grzybek, za Edwinem E.
Gordonem, amerykańskim psychologiem, uważa, że każdy człowiek rodzi
się z tym samym poziomem umuzykalnienia. I tylko od środowiska,
w którym przebywa, zależy, czy ten
poziom będzie wzrastał, czy opadał.
- Im szybciej dziecko rozpocznie
edukację muzyczną, im szybciej wejdzie do świata dźwięków, tym lepiej
dla jego rozwoju – mówi pani Anna.
– Dlatego, oprócz zajęć w Domu Kultury dla dzieci od 3 do 5 lat, prowadzę
również zajęcia umuzykalniające
dla maluchów od 1 miesiąca życia
w Ognisku Muzycznym Duo. Są to
nowatorskie spotkania, w których
biorą udział niemowlęta wraz z
opiekunami.
Muzyka otacza nas zewsząd, rozbrzmiewa w domach i samochodach,
na ulicy i pracy. Dzięki zajęciom z
rytmiki dzieci potrafią się odnaleźć
w tej pozornej kakofonii dźwięków,
uczą się wartościować, wybierać to,
co najlepsze. Przysłowie mówi, że
czym skorupka za młodu nasiąknie,
tym na starość trąci. Muzyczne
zdolności, które każde dziecko w
sobie ma, wymagają uwagi i opieki
dorosłych. Dlaczego? Żeby nie zmalały, żeby nie schowały się wraz z
nadejściem dorosłości.
jb

 ZU]HĞQLD Z 2JQLVNX 0X]\F]Q\P 'XR XO 'ZRUFRZD  $  RGEĊGą VLĊ
RWZDUWH SRND]RZH ]DMĊFLD XPX]\NDOQLDMąFH GOD G]LHFL RG  PLHVLąFD Ī\FLD
:\PDJDQHZF]HĞQLHMV]H]JáRV]HQLDWHOHIRQLF]QH±QUWHO
informacja własna wydawcy

22-27.09.2017 r.
3,Ą7(.ĝ52'$

38

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
21.09.2017
r.
nadsyłać je (lub
donieść do redakcji)
– ul.
Niepodległości CZWARTEK
5, 44-190 Knurów – wraz
z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się
numeru (decyduje data stempla pocztowego).

O czym
szumi rozrywki
las
Prawidłowe
rozwiązanie
z nr.
- godz.
16.00
38/2016 brzmiało:
„GKA”.
Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

Tarapaty
- godz. 17.30
Super Spark. Gwiezdna misja
- godz. 15.45
Tarapaty
- godz. 17.30

Zabójczy Jacques
- godz. 19.30

The Square
- godz. 19.30

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

1DNUęFHQLQDSRPDJDQLH
8F]HVWQLF\:7=SRPDJDMą
Laurze od dawna

adzieję na poprawę zdrowia
Laury lekarze upatrują w
terapii komórkami macierzystymi. Rodziców nie stać, by
sfinansować kosztowne leczenie
i wiążącą się z nim rehabilitację
(60 tys. zł). Stąd pomysł na zbiórkę plastikowych nakrętek, które
można spieniężyć z pożytkiem
dla Laury.
Nasi czytelnicy co rusz udowadniają, że można na nich li-

N

Tak niewiele trzeba, by pomóc Laurze
=DZDG]LH:\VWDUF]\]HEUDüSODVWLNRZH
QDNUĊWNLLSU]\QLHĞüMHGRQDV]HM
UHGDNFML']LHZF]\QNĊERU\NDMąFąVLĊ
]G]LHFLĊF\PSRUDĪHQLHPPy]JRZ\P
LDWDNDPLSDGDF]NLZVSLHUDFRUD]ZLĊFHM
naszych Czytelników

czyć: przynoszą do redakcji pełne
worki nakrętek.
Marian Marczak z wnukami:
Marysią i Maćkiem Skarbeckimi
zbierali korki przez dwa miesiące
i - jak zapewniają - na tym nie poprzestaną. Również Mateuszek z
sąsiadką, panią Marzeną, postanowili w ten symboliczny sposób
pomóc Laurze.
Przed tygodniem redakcję
odwiedzili także podopieczni

Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. W
ciągu miesiąca zebrali aż 6 worków! Był wśród nich rekordzista
Arek, zaczynający każdy dzień w
ośrodku od… wsypywania do
pojemnika przyniesionych przez
siebie zakrętek.
Tekst i foto: Tomasz Czarnecki

Marian Marczak
z wnukami:
0DU\VLą
L0DüNLHP
Skarbeckimi

Mateuszkowi
QDNUĊWNL
SRPRJáDQLHĞü
pani Marzena

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

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

Lisanna Linart z Gliwic

$UNDGLXV]6WęSLHľ]*OLZLF

%DUWRV]6WęSLHľ]*OLZLF

Antonina Adamska z Knurowa

-XOLD2OV]HZVND].QXURZD

ur. 8.09.2017 r., 4190 g, 56 cm

ur. 8.09.2017 r., 2300 g, 47 cm

ur. 8.09.2017 r., 2500 g, 47 cm

ur. 10.09.2017 r., 3000 g, 52 cm

ur. 10.09.2017 r., 3580 g, 53 cm

-DNXE/XGZLNRZVNL].QXURZD

3DZHã:RMQDURZVNL]%HãNX

)LOLS*yUDN].QXURZD

.DFSHU%LHQLFHZLF]].QXURZD

)LOLS.XELQD]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

ur. 10.09.2017 r., 3050 g, 51 cm

ur. 11.09.2017 r., 2840 g, 48 cm

ur. 12.09.2017 r., 3240 g, 51 cm

ur. 12.09.2017 r., 3460 g, 52 cm

ur. 12.09.2017 r., 3810 g, 52 cm

)DELDQ&]RV]\N].QXURZD

=RÀD.XFKDUF]\N]/HV]F]\Q

:LNWRUâDQRZ\].QXURZD

$OHNVDQGHU0DVLDV]HN]&]HUZLRQNL

$PHOLD2PDU]DQRZVND]*OLZLF

ur. 13.09.2017 r., 3040 g, 51 cm

ur. 13.09.2017 r., 3360 g, 55 cm

ur. 14.09.2017 r., 3200 g, 51 cm

ur. 14.09.2017 r., 3450 g, 54 cm

ur. 15.09.2017 r., 2970 g, 51 cm
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6NXSVDPRFKRGyZSáDFLP\QDMZLĊFHM
7HO

86ã8*,

37-39/17

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

%DJDĪyZND7HO
36-51/52/17

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

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

6NXSVNRURGRZDQ\FKUR]ELW\FK
GRZ\UHMHVWURZDQLD7HO
38/17-1/18

27/17-5/18

6=8.$035$&<
579QDSUDZDGRPRZD7HO

1-39/17

'\VSR]\F\MQDF]DVRZRLPDMąFDGRĞZLDG
F]HQLHZZLHNXRNRáRODWV]XNDSUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
LWSRUD]SU]HUyENLNUDZLHFNLH.QXUyZ
LRNROLFH7HO

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

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

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

14/17-odw.

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

),1$16(
32ĩ<&=.,.5Ï7.27(50,12:(
7HO3RĞUHGQLN
&')6&ILUP\0DWSRO)LQDQVH6S]RR
36-39/17 bold

.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.

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

1,(58&+202ć&,

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

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

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

'$035$&õ

27/17-odw.

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

2*â26=(1,(
2*à26=(1,(21$%25=(35$&2:1,.$
6SyáG]LHOQLD0LHV]NDQLRZDÄ.QXURZLDQND´RJáDV]DQDEyU
QDVWDQRZLVNRUHIHUHQWDGRVSUDZDGPLQLVWUDF\MQRELXURZ\FK
6]F]HJyá\GRVWĊSQHQDVWURQLHZZZNQXURZLDQNDSO
']LDáNLEXGRZODQHZ.VLąĪHQLFDFK
VSU]HGDP7HO
38/17

.XSLĊPLHV]NDQLHZ.QXURZLHPD[
SLĊWUR7HO
33-40/17

6SU]HGDPGRPGRUHPRQWXZFHQWUXP
.QXURZDRSRZXĪ\WNRZHMP
QDG]LDáFHP7HO
36-39/17

6SU]HGDPNDZDOHUNĊP,,S
RVOHFLDW\V7HO
38-39/17

,1)250$&-$
3UH]\GHQW 0LDVWD .QXUyZ LQIRUPXMH R Z\ZLHV]HQLX Z VLHG]LELH
8U]ĊGX 0LDVWD .QXUyZ XO 2JDQD  Z WHUPLQLH RG  U
GRUZ\ND]XQLHUXFKRPRĞFLZNWyU\PSRGDMHGRSXEOLF]QHM
ZLDGRPRĞFL LĪ SU]HZLGXMH GR SU]HND]DQLD Z G]LHUĪDZĊ QD RNUHV
ODWZWU\ELHEH]SU]HWDUJRZ\PQLHUXFKRPRĞüNRPXQDOQąSRáRĪRQą
Z .QXURZLH SU]\ XO 7DUJRZHM  ² V]HĞü F]ĊĞFL G]LDáNL QU 
VWDQRZLąFHIUDJPHQWWDUJRZLVNDPLHMVNLHJR

5±ē1(
.83,ĉZV]HONLHVWDURFLH±SRUFHODQĊ
V]NáR]HJDU\ILJXUNLREUD]\]DEDZNLLWS
7HO
36-39/17

02725<=$&-$
$XWRVNXS]DJRWyZNĊNDĪG\VWDQ
7HO
38/17-1/18

RENAULT MEGANESU]HJOąGWHFKQLF]Q\
DNWXDOQ\SU]HELHJW\VVDPRFKyG
EDUG]RHNRQRPLF]Q\]DGEDQ\
JDUDĪRZDQ\URNSURGXNFML
7HO
31-odw. Y
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SPORT

=Z\FLĊVNDGUXĪ\QD]DJUDáDZVNáDG]LH76]DIUDĔVNL51RZRVLHOVNL
71RZRVLHOVNL:.HPSD$3DZODV'7DáDMNRZVNL05R]XPHN
70HW]..ZLHWQLHZVNL

WYNIKI:

dynku uzyskał satysfakcjonujący go remis.
Zw ycięsk iej d r u ż y n ie
IPA/Veritax oprócz głównej nagrody przypadła także
indy widualna, którą jako
najlepszy strzelec otrzymał
Adam Pawlas z 6 trafieniami.
Najlepszym bramkarzem
turnieju został wybrany Marcin Gogolok z Młodości Rudno.
Nagrody wręczali Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa oraz reprezentujący Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji Marcin Kasprzyk.
Waldemar Jachimowski

,3$9HULWD[
0áRGRĞü5XGQR
3. Rawimex Knurów
4. Concordia Oldboje
ĩHUQLFD
6. ZZ Kadra

Foto: Waldemar Jachimowski

N

czyła o wygraną w imprezie.
Zawodnicy kierowani przez
Dariusza Flisa po czterech
meczach mieli taką samą ilość
punktów co IPA/Veritax i aby
sięgnąć po końcowe zwycięstwo, w swoim ostatnim meczu musieli pokonać zespół z
Żernicy różnicą 9 goli. Tutaj
jednak napotkali silny opór
rywala i nie potrafili zdobyć
choćby jednej bramki.
Najniższe miejsce na podium przypadło zespołowi
Rawimeksu, który musiał
odpierać ataki oldbojów Concordii i w bezpośrednim poje-

13
11
7
5
3
1

3LáNDU]LDUW\VWDF]\OLEUDPNDU]5DGRVáDZ0DMGDQ
LWHQRU$GDP6RELHUDMVNL

Tenor w RAP
o i mamy w Knurowie
nowego reprezentanta.
Reprezentanta Artystów Polskich - Adama Sobierajskiego.
- 27.08 w Wadowicach
a 09.09 w Sosnowcu miałem
wielką radość zadebiutowania
w Reprezentacji Artystów Polskich w Meczach Charytatywnych. Wielka radość i zaszczyt

N

występowania z Orzełkiem na
piersi! Dziękuję bardzo Pani
Dorocie (menadżer) za zaproszenie oraz kolegom z drużyny
za życzliwe przyjęcie! Już nie
mogę doczekać się kolejnych
- napisał tenor z Knurowa na
jednym z portali społecznościowych.

2MFLHF]FyUNċ

PiSk

19-5
10-4
6-6
9-12
5-11
2-13
Foto: Waldemar Jachimowski

a jednym z boisk przy
ul. Ułanów odbył się
turniej o Puchar Prezydenta Miasta Knurów w
piłce nożnej oldbojów. W
zawodach wzięło udział 6
zespołów, w tym ekipy reprezentujące Rudno i Żernicę.
Jak się okazało, receptą na
sukces było połączenie sił
dwóch drużyn: Veritaksu i
IPA, które pod wspólnym
szyldem wygrały cztery mecze i tylko w jednym podzieliły się punktami z rywalem.
Tym zespołem była Młodość
Rudno, która do końca wal-

Ravimex Knurów – ZZ Kadra
Knurów 1:0 (B. Schab), ConFRUGLD 2OGERMH ± 0 áRGRĞü
Rudno 2:4 (R. Szczepanik,
M. Wiercioch – D. Flis 3,
3 .DUGDV  ĩHUQLFD ± ,3$ 
Veritax 2:6 (D. Bismor, E.
0LFKDOHF ± $ 3DZODV  0
5R]XPHN  ' 7DáDMNRZVNL
2), Z Z Kadra – Concordia
Oldboje 0:2 (M. Wiercioch,
$ àRZLFNL  0áRGRĞü 5XGQR
±,3$9HULWD[ $=ZLHUQLN
– W. Kempa), Rawimex –
ĩHUQLFD  = 0LFKDOVNL  
== .DGUD ± 0áRGRĞü 5XGQR
 - %DU WRV]HZLF]  $
=ZLHUQLN  ĩHUQLFD ± &RQFRU
dia Oldboje 2:2 (D. Bismor, R.
Plaskuda – M. Wiercioch, R.
6]F]HSDQLN 5DZLPH[±,3$
9HULWD[  ' 7DáDMNRZVNL
  == .DGUD ± ĩHUQLFD 
5 .DVLĔVNL ± $ 3U]\E\áD 
5DZLPH[ ± 0áRGRĞü 5XGQR
 VDPREyMF]D±')OLV$
Zwiernik), Concordia Oldboje
±,3$9HULWD[ $àRZLFNL
– W. Kempa 2, M. Rozumek,
$ 3DZODV  == .DGUD ± ,3$
9HULWD[  5 .DVLĔVNL ± $
Pawlas 3, T. Nowosielski 2,
M. Rozumek), Rawimex –
Concordia Oldboje 2:2 (Z.
Michalski, Nahibowicz – M.
Wiercioch, R. Szczepanik),
0áRGRĞü5XGQR±ĩHUQLFD

Foto: prywatne

Foto: Waldemar Jachimowski

Po fuzji, po puchar

Foto: prywatne

www.przegladlokalny.eu

6HEDVWLDQ=DZDGD
]FyUNą/DXUą

Grzesiu
MXůELHJD
P
a m ię t ac ie ma rc o wy turniej charytaty wny „Gramy dla
Grzesia”? Od tego wydarzenia minęło już ponad
pół roku i po t y m czasie Grzesiu Aleksandrzak
oraz jego najbliżsi mają
kolejne powody do tego,
by z optymizmem patrzeć
w przyszłość.
Pot w i e rd z a t o j e go
wpis na portalu społeczno ś c iow y m, w k tór y m
czytamy:

W Chudowie wystąpili
również reprezentanci KB
Endurance Solidarni Knurów: Marzena Burliga (czas:
1.09.35), Czesław Kostrzak
(00.53.21), Marcin Wolski
(1.00.48) i Zbigniew Kołodziejczyk (1.04.27).
PiSk

16 godzin na trasie

Witajcie. Udało się!!!!
W dzisiejszym biegu razem
z Tatą przebiegłem 2 km.
To nie oznacza, że już jestem sprawny na 100%, ale
to też forma rehabilitacji.
Rok temu nie mówiłem, nie
jadłem, nie chodziłem. Dziś
biegam. Nigdy się nie poddawajcie. Pozdrawiam Grześ.
Ten w pis u kaza ł się
po kolejnej edycji imprezy Fundacji „Biegamy z
Sercem”.
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Foto: prywatne

7RPDU]5]HSD SU]HZRGQLF]ąF\NQXURZVNLHM5DG\0LDVWD ZUĊF]\áQDJURG\QDMOHSV]HPX
EUDPNDU]RZLWXUQLHMX0DUFLQRZL*RJRORNRZLLQDMOHSV]HPXVWU]HOFRZL$GDPRZL3DZODVRZL

%UDZR3DQRZLH

ebastian Zawada wraz ze
swoją córką Laurą wystąpili w biegach na dystansie 10
km, które odbyły się w Chudowie i w Jastrzębiu Zdroju. W
pierwszym z wymienionych
biegów pan Sebastian wraz z
Laurą uzyskał czas: 54 minuty
i 8 sekund, a w drugim - 49
minut i 7 sekund.

S

PiSk

egoroczna edycja Krynickiego Festiwalu Biegowego przeszła już do historii. I po
raz kolejny swą kartę zapisali
w tej niecodziennej imprezie
knurowianie, a wśród nich
zawodnicy Amatorskiego Klubu Biegacza. Lidia i Zbigniew
Kopszakowie oraz Wiesław
Maciejewski wystąpili w biegu
na 10 km. Godna odnotowania
jest postawa pana Wiesława,
który w kategorii wiekowej
+70 lat został sklasyfikowany
na 4. miejscu.
„Dychę” pokonał również

T

prezes AKB - Czesław Nowak,
ale jak zaznaczył, był uczestnikiem rekreacyjnym występującym poza klasyfikacją.
W tym roku na Krynicki
Festiwal Biegowy składało
się aż 30 konkurencji na dystansach od 300 metrów do
100 kilometrów. Na tym najdłuższym dystansie wystąpił
Andrzej Bladocha, który na
trasę wyruszył o godzinie
trzeciej nad ranem, a na jej
pokonanie potrzebował 16
godzin i 2 minut.
PiSk
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+DL]OLJD

MAJER A Klasa

Ukarani,
DOH]Z\FLę]F\
o meczu z Decorem
Bełk zespół Wilków
nie tylko nie dopisał
do swojego konta punktów,
ale stracił też Michała Zielińskiego i Piotra Gierczaka. Napastnik za czerwoną
kartkę musi pauzować w
trzech meczach, a trener
za dyskusje z sędzią został
odsunięty od prowadzenia
drużyny w dwóch meczach.
Mimo tych problemów Wil-

P

6. KOLEJKA:
3RGEHVNLG]LH ,, %LHOVNR%LDáD
:LONL:LOF]D
%XFKDOLN  *DMHZVNL
 .UyODN  
:LONL3LHWUHN.UXN%U]y]ND
/HV]F]\ĔVNL6WHXHU5DMFD5\
OXNRZVNL%RF]DU2U]HV]\
QD 7DELĞ  -yĨZLN 3RG\PD
.UDVND%XFKDOLN*DMHZVNL
'U]HZLDU] -DVLHQLFD  0.6
/ĊG]LQ\'HFRU%HáN*.6
5DG]LHFKRZ \ :LHSU ] 
7\VNL6SRUW,,8QLD5DFLEyU]
'ąE*DV]RZLFH%HVNLG
6NRF]yZ6SyMQLD/DQGHN
/.6*RF]DáNRZLFH/.6
&]DQLHF%\WRPVNL6SRUW
2GUD&HQWUXP:RG]LVáDZĝOą
VNL.XĨQLD8VWURĔ

6. KOLEJKA:

ki zdobyły cenne punkty w
w y jazdowej konfrontacji
w rezerwami Podbeskidzia
Bielsko-Biała.
Niedzielny w ystęp był
„ok rąg ł y m” 4 0. meczem
Wi l ków w 4 . l id z e . Ic h
punktowy dorobek również
jest „okrągły” i wynosi 60.
Bilans bramkowy to 64:59,
a najwięcej z nich jest autorstwa Dawida Gajewskiego - 24.
W s ob ot ę Wi l k i p o dejmą LKS Czaniec, który
mało goli strzela, a jeszcze
mniej traci.
PiSk

















2GUD&HQWUXP
*DV]RZLFH
:LONL
%HáN
&]DQLHF
/DQGHN
5DG]LHFKRZ\
%\WRPVNL6SRUW
-DVLHQLFD
6NRF]yZ
8VWURĔ
5DFLEyU]
*RF]DáNRZLFH
/ĊG]LQ\
3RGEHVNLG]LH,,
7\VNL6SRUW,,
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6RĞQLFD *OLZLFH  5XFK .R
]áyZ  &]DUQL 3\VNRZLFH
 %XU]D %RURZD :LHĞ 
*ZDUHN =DEU]H  6RNyá àDQ\
:LHONLH  &DUER *OLZLFH
 2OLPSLD 3áDZQLRZLFH 
7HPSR 3DQLyZNL  1DSU]yG
ĩHUQLFD6SRáHP=DEU]H
0áRGRĞü5XGQR=U\Z5D
GRQLD$PDWRU5XG]LQLHF
=DPNRZLHF7RV]HN*ZLD]GD
&KXGyZ

&RQFRUGLD .QXUyZ  /=6 3D
NRVáDZLFH  6$3 %U]HJ 
5ROQLN ,, %LHGU]\FKRZLFH 
/.6 *RF]DáNRZLFH  8QLD ,,
2SROHĝOąVN5HĔVND:LHĞ
 3ORQ %áRWQLFD 6WU]HOHFND
 3RJRĔ 3UXGQLN  3LDVW
6WU]HOFH2SROVNLH
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Sushi Kushi B Klasa
5. KOLEJKA:
3RJRĔ =LHPLĊFLFH  5XFK ,,
.R]áyZ  6WDUW .OHV]F]yZ
'UDPD.DPLHQLHF6WDUW
6LHUDNRZLFH/.6%XMDNyZ
2U]Há6WDQLFD4XR9D
GLV 0DNRV]RZ\  1DSU]yG
ĝZLELH  :DOND =DEU]H 
3LDVW 3DZáyZ  2Uá\ %RMV]yZ
1DSU]yGàXELHSDX]D

6WDQLFD
3DZáyZ
4XR9DGLV
:DOND
=LHPLĊFLFH
ĝZLELH
.OHV]F]yZ
6LHUDNRZLFH
.R]áyZ,,
%RMV]yZ
.DPLHQLHF
àXELH
%XMDNyZ
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Klasa C
4. KOLEJKA:
'UDPD,,.DPLHQLHF9LFWRULD
3LOFKRZLFH0.6=DERU]H
,,=DEU]HĝOą]DN%\FLQD
*6) *OLZLFH  /HĞQLN àąF]D
:LONL,,:LOF]D*ZLD]GD,,
&KXGyZ.áRGQLFD*OLZLFH
.RURQD%DUJáyZND

.áRGQLFD
=DERU]H,,
3LOFKRZLFH
%\FLQD
:LOF]D,,
%DUJáyZND
*6)
&KXGyZ,,
.DPLHQLHF,,
àąF]D












.QXURZVND
/LJD)XWVDOX

,,,/LJDNRELHW
3. KOLEJKA:

àDQ\:LHONLH
6RĞQLFD
%RURZD:LHĞ
3áDZQLRZLFH
3\VNRZLFH
&KXGyZ
5XGQR
ĩHUQLFD
5DGRQLD
*ZDUHN
6SRáHP
.R]áyZ
7RV]HN
&DUER
5XG]LQLHF
3DQLyZNL

%LHGU]\FKRZLFH,,
3DNRVáDZLFH
%áRWQLFD6WU]HOHFND
8QLD,,
%U]HJ
3UXGQLN
*RF]DáNRZLFH
&RQFRUGLD
5HĔVND:LHĞ
6WU]HOFH2SROVNLH
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iejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie ogłasza nabór drużyn do
rozgrywek Knurowskiej Ligi
Futsalu w sezonie 2017/18.
W rozgrywkach mogą brać
udział zawodnicy urodzeni w
roku 2001 i starsi. Mecze odbywać się będą w poniedziałki

M

ŽŵųŽĚǌŝĞǏǇ
ƑǁŝĂƚŶĂůĞǏǇ
Dzwoni telefon. Odbieram i słyszę w słuchawce głos mężczyzny. Po chwili okazuje się, że to kibic piłki nożnej. I stały czytelnik
Przeglądu Lokalnego. Co prawda okres wakacyjny spowodował,
że kilka ostatnich wydań umknęło jego uwadze, ale po zakończeniu urlopowych wojaży, czwartkowe poranki znowu poświęca
na lekturę naszego tygodnika.
Nie wiem, czy zaczyna czytać od pierwszej strony, czy tak,
jak na kibica przystało, od przedostatniej, ale gdy zatrzymał się
na stronie 14, to czegoś mu na niej brakowało. Zadzwonił więc
do redakcji i zapytał, czy przypadkiem drukarski chochlik nie
spłatał nam wszystkim figla i nie wyrzucił piłkarzy Concordii
z 4-ligowej tabeli?
Gdy usłyszał, że to nie błąd, że seniorów w tym klubie już nie
ma, zadał kolejne pytanie. Kto w takim razie grać będzie teraz
na Stadionie Miejskim?
Pytanie, jak najbardziej na miejscu, ale odpowiedź jest już
znana od kilku tygodni. Przy Dworcowej bramki strzelają teraz
młodzi adepci. Zarówno ci z Concordii, jak i z Akademii Piłki
Nożnej. Bo to w nich cała nadzieja na to, że w przyszłości znowu
w Knurowie emocjonować się będziemy meczami o punkty w
wydaniu seniorów.
Trzeba trzymać za nich kciuki. I życzyć im np. podobnej drogi
do celu, jaką przebywają obecnie bracia Wolsztyńscy, którzy w
szatni Górnika Zabrze śpiewają nie tylko: Buona sera, buona
sera seniorina, ale również: Do młodzieży świat należy, hej, hej.
Do młodzieży świat należy, hej, hej...

=,1$.ODVDRNUöJRZD
6. KOLEJKA:

w godzinach wieczornych
w hali MOSiR w Knurowie-Szczygłowicach.
Zainteresowani proszeni
są o kontakt telefoniczny z
Działem Organizacji - tel.
32 335-20-14 lub 602-724-457.
Termin zgłoszeń upływa
30 września br.

à76 àDEĊG\  3U ] \V]á RĞ ü
&LRFKRZLFH  -HGQRĞü 
3U]\V]RZLFH6LOHVLD/XERPLD
'UDPD=EURVáDZLFH5\
PHU5\EQLN0.6=DERU]H
=DEU]H52:,,5\EQLN
1DSU]yG5\GXáWRZ\/.6
 1ĊG]D  7ĊF]D :LH
ORZLHĞ2U]Há0RNUH/.6
5DV]F]\FH6ODYLD5XGDĝOą
VND8QLD.VLąĪHQLFH.6
5DFKRZLFH


















6ODYLD
0RNUH
.VLąĪHQLFH
=EURVáDZLFH
1ĊG]D
5\GXáWRZ\
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Ciochowice
àDEĊG\
3U]\V]RZLFH
/XERPLD
=DERU]H
5\PHU
:LHORZLHĞ
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5DFKRZLFH
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Foto: prywatne

IRWRPLJDZND

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

Foto: prywatne

.RVVDNRZVNL %\ü MDN  WR DXWRUVNL SURJUDP 3U]HPND .RVVDNRZVNLHJR HPLWRZDQ\ Z 779
:LDGRPRMXĪĪHERKDWHUHPMHGQHJR]MHVLHQQ\FKRGFLQNyZEĊG]LH-HU]\'XGHN
(NLSDWHOHZL]\MQDJRĞFLáDQLHGDZQRZ.QXURZLH=MHFKDáDWHĪNLONDVHWPHWUyZSRG]LHPLĊ

Foto: prywatne

'¶$UWDJQDQ WUHQHU0DUFLQ%RFK\QHNGUXJL]SUDZHM LQLHWU]HFK
D F]WHUHFK PXV]NLHWHUyZ F]\OL -DQXV] %RG]LRFK =HQRQ *DáDFK
:DOGHPDU 3RGROVNL L %URQLVáDZ 6LZLHF .LELFH GDZQHJR *yUQLND
.QXUyZZLHG]ąMDNVLOQDWRE\áDHNLSD

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY:%RJXVáDZ:LON=$67ĉ3&$5('$.725$1$&=(/1(*23DZHá*UDGHN REDAKCJA INFORMACYJNA:3LRWU6NRUXSD UHGDNFMDVSRUWRZD 0LUHOOD1DSROVND
PLUHOODQDSROVND#SU]HJODGORNDOQ\HX -XVW\QD%DMNR MXVW\QDEDMNR#SU]HJODGORNDOQ\HX '=,$à7(&+1,&=1<(ZD.U]\ĞFLDN.XFKDUVND$GDP6]DU\
'=,$à 5(./$0< , $'0,1,675$&-$ 'RURWD *RU]DZVND :RMFLHFK 3RODN WHO     UHNODPD#SU]HJODGORNDOQ\HX  :63Ïà35$&$ 0DULD *U]HOHZVND 0DUHN /HZF]XN
:DOGHPDU-DFKLPRZVNL.U]\V]WRI*RáXFK
REDAKCJA:XO1LHSRGOHJáRĞFL.QXUyZWHOWHOID[ZZZSU]HJODGORNDOQ\HXHPDLOUHGDNFMD#SU]HJODGORNDOQ\HXZZZIDFHERRNFRPSU]HJODGORNDOQ\
6NáDGNRPSXWHURZ\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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Foto: Spartan

3yãVHWNLXF]HVWQLNyZ

&URVV)LWFLHV]\VLĊZNQXURZVNLP6SDUWDQLHGXĪąSRSXODUQRĞFLą

knurowskim Spartanie
odbyła się druga edycja wewnętrznych zawodów
adresowanych do osób „zakochanych” w CrossFicie, a
więc specjalnym programie
treningu siłowego i kondycyjnego. Do rywalizacji zdecydowało się przystąpić 50
zawodników (20 kobiet i 30

W

Medalowe
GHELXW\
Klaudia Rumianowska wycisnęła sztangę ważącą 25
kg i również zajęła trzecie
miejsce.
Zarówno w wyciskaniu, jak i w trójboju wystąpiła Katarzyna Dzieżok.
W pierwszej z tych konkurencji osiągnęła 57,5 kg
i zdobyła srebro, w drugiej
jej wynik to 272,5 kg i brąz.
W Małopolsce wystąpili również: Dawid Ożga
(110 kg w wyciskaniu - 5.
miejsce, 442,5 kg w trójboju - 5. miejsce), Paulina
Domagała (30 kg - rekord
życiowy w wyciskaniu, 2.
miejsce) i Daniel Machulik
(115 kg w wyciskaniu - 7.
miejsce).

'DZLG0DMFKHUF]DN]WUHQHUHP
*U]HJRU]HP6RELHUDMVNLP

PiSk

Foto: FC Knurów

awodniczki i zawodn ic y k nu rowsk iego
Eugena przygotowują się
do październikowych mistrzostw Polski. O medale
w trójboju siłowym będą
rywalizować w Sosnowcu, z
kolei w wyciskaniu sztangi
- w Chorzowie.
W ramach jednego ze
sprawdzianów podopieczni
Eugeniusza Mehlicha wystąpili w Ogólnopolskich
Mistrzostwach Małopolskiego TKKF w wyciskaniu
leżąc i w trójboju siłowym.
W pierwszym powakacyjnym starcie nie zabrakło
debiutantów. Marcin Oleś
w trójboju siłowym osiągnął 537,5 kg, co dało mu
brązowy medal, natomiast

Z

mężczyzn).
- Rywalizacja była nacechowana olbrzymią wolą
walki oraz determinacją, co
nikomu nie przysłoniło zasad fair play. Każdy każdego
wspierał i dzięki temu wytworzyła się wspaniała atmosfera
- relacjonuje Sławomir Tokarz
ze Spartana.

Zawody przebiegały w
kilku etapach, a do tego decydującego zakwalifikowały się cztery zawodniczki i
czterech zawodników. Wśród
pań triumfowała Daria Grzywacz, a kolejne miejsca zajęły:
Aleksandra Surdel, Katarzyna
Kamińska i Anna Sawicka.
Rywalizację mężczyzn wygrał

Mateusz „Młody” Banz przed
Adamem Krawczykiem, Marcinem Kamińskim i Jackiem
Sielańczykiem.
Warto dodać, że uczestnicy zawodów wsparli f inansowo trenera Sebastiana
Żebrowskiego, który uległ
poważnemu wypadkowi.
PiSk

Przygotowania we Lwowie
ięściarze Gardy Gierałtowice
wystąpią 24 września w „swoim” turnieju im. Tadeusza
Łady, a także w meczu z Ostrawą. Przygotowania do tych
i innych jesiennych
startów odbyły się
m.in. we Lwowie.
- Na U krainie
przebywaliśmy od
26 s i e r pni a d o 3
w rze śnia , a w raz
z nami we Lwowie
trenowali koledzy z
klubów Red Fighters
Jelenia Góra, Start

P

Częstochowa i miejscowego Lenberg mówi trener Gardy,
Ad a m Spie cha . Na obiektach SKA,
gdzie mieliśmy zajęcia, w przeszłości
trenowali tacy zawodnicy, jak wicemistrz olimpijski z
Barcelony Rostislav
Zauliczny, czy bracia Kliczko.
Zawodnicy Gardy trenowa li dwa
razy dziennie, ale
znaleźli też czas na
zwiedzenie Lwowa.
PiSk

=DZRGQLF\]*LHUDáWRZLFSU]HSUDFRZDOLRNUHV
SU]\JRWRZDZF]\GRMHVLHQQ\FKZ\VWĊSyZQD
]JUXSRZDQLX]DQDV]ąZVFKRGQLąJUDQLFą

Å']LNLELOHWµ
dla Dawida
0DMFKHUF]DND
ight Club Knurów poinformował, że Dawid
Majcherczak został powołany
do kadry Polskiej Federacji
Kickboxingu na mistrzostwa
świata.
- Po pobycie w Anglii do
klubu wrócił nasz wychowanek Dawid Majcherczak. Po
konsultacji z Zarządem Polskiej Federacji Kickboxingu
otrzymał on „dziki bilet” na
mistrzostwa świata w kickboxingu, które odbędą się

F

Foto: Garda

.QXURZVNDHNLSDVWDUWXMąFD
ZPLVWU]RVWZDFKPDáRSROVNLHJR7..)

informacja

w październiku w Carraras
- mówi trener Grzegorz Sobierajski z Fight Clubu. I dodaje,
że Majcherczak wrócił jako
dojrzały zawodnik, bowiem
ma na swym koncie walki
zawodowe w K1 Rules.
Na liście zawodników
rezerwowych kadry na mistrzostwa świata znajduje się
dwóch innych zawodników
Fight Clubu - Filip Pawlina
i Patryk Herdzina.
PiSk
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Knurów. Jesienna oferta MOPP
Foto: Tomasz Czarnecki

DŝĞũƐŬĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂŶƌϯǁ<ŶƵƌŽǁŝĞ

Czasem góry,
czasem teatr
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
zaprasza na atrakcyjne wycieczki
L]DMĊFLDZNRáDFK]DLQWHUHVRZDĔ
OPP zabierze dzieci ze
szkół podstawowych na
wycieczki w góry: 23.09, 7.10
i 4.11 do Wisły, a 7.10 i 4.11
do Bielska-Białej na Kozią
Górę. Młodzież gimnazjalna
pojedzie do Żabnicy (30.09),
Szczyrku (28.10) i Istebnej
(18.11). Szkoły ponadgimnazjalne odwiedzą Góry Opaw-

M

skie (23.09) i Pilsko (14-15.10).
Zapisy w szkołach.
Oprócz wycieczek MOPP
proponuje również koła zainteresowań, m.in. plastyczne,
teatralne, sportowe, krajoznawczo-turystyczne, muzyczne
i poświęcone językowi angielskiemu. Zajęcia są bezpłatne.
jb

:LĊFHMLQIRUPDFMLQDVWURQLHZZZPRSSNQXURZHGXSO

Klasa I

informacja własna wydawcy

:\FKRZDZFD-RODQWD%D]\GáR
2OLZLD&LDĞ0DUFLQ&REDM'DULD']LHG]LF1DWDOLD)RLN3DZHá*ODQLD%DUWRV]*yUHFNL-XOLD+\UV]%RU\V-DQXV]
.DFSHU.DOHWND0DUW\QD.DPSH'RPLQLN.ĊG]LHUVNL.U\VWLDQ.OHLEHUW'DZLG.U\VLDN:LNWRULD.U\VLDN
'RPLQLND.XSLV0DMDàRZLFND3DXOLQD0DUNV*U]HJRU]6FKRO](OHQD6]XOF$PHOLD7DáDMNRZVND7RPDV]7\PUDNLHZLF]
3DWU\FMD:ĊJU]\N QLHREHFQD 

DŝĞũƐŬĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂŶƌϰǁ<ŶƵƌŽǁŝĞ

Klasa I A
Wychowawca: Magdalena Lipiec
.DWDU]\QD%DOELHU] QLHREHFQD 5RNVDQD%áDV]NLHZLF].LQJD%XF]\ĔVND$JDWD&\UDQ QLHREHFQD 'DQLHO'\UEXĞ
/HQD']LWNRZVND0LNRáDM)ODN0DUFLQ+XG]LDN0LFKDá+XG]LDN3DZHá-HJRU=X]DQQD.DUSLĔVND-XOLD1LHG]LDáNRZVND
-RDQQD1RZDFND2OLZLD3DZHOHF-DNXE3LDVHFNL/HQD3OXWD QLHREHFQD +DQQD3RFKRSLHĔ)LOLS6LHQLHN3LRWU6LPODW
1DWDQLHO6WDV]HZVNL-XOLD6WU]HOHF*DEULHO:LON1LNROD:LON$GDP:LWNRZVNL

Klasa I B
Wychowawca: Halina Bajszczak
'RPLQLN%áDV]F]\N-XOLD%U]\FKF\:LNWRULD%XUHN/HQD'ąEURZVND/HQD*RF]Rá$PHOLD*UHN QLHREHFQD 
0DMD-DLQWD$GDP-DQDĞ QLHREHFQ\ 3DZHá-yĨZLDN$PHOLD.ĊG]LHUVND)LOLS.RZDO)LOLS.XGU\Ğ QLHREHFQ\ 
6]\PRQ1DSRUVNL+DQQD2JD]D=X]DQQD3DF]NRZVND0DJGDOHQD5DWXV]QLDN0DUWD5HVSRQGHN
.VDZLHU5RJDOVNL0DUW\QD5R]HQWDO0DUW\QD6]ZHGHN$O\VMD6]\PDĔVND QLHREHFQD 2ODI7URFKD QLHREHFQ\ 
$OHNVDQGUD:LĞQLHZVND+DQQD=HPEU]XVND$OHNVDQGHU=LyáHN
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