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Knurowianin zamienił życie
kobiety w piekło. Przez prawie rok
bił ją, szarpał i wyzywał. Póki co
mężczyzna trafił za kratki – za znęcanie się psychiczne i fizyczne grozi
mu kara więzienia.

Jesteś ofiarą przemocy domowej?
Poproś o pomoc! W Knurowie przy
ul. Koziełka 2 działa Punkt Interwencji Kryzysowej (nr tel. 32 335 50
00 lub 32 335 50 11).
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rzez trzy dni auditorzy wnikliwie sprawdzali, jak funkcjonują poszczególne wydziały
i komórki organizacyjne w knurowskim magistracie. Szczególnie
pochylali się nad obszarami związanymi z zamówieniami publicznymi,
postępowaniem w sprawach skarg i
wniosków, badali procedury i działania kontroli wewnętrznej, zaglądali
do archiwum.

P

27 września podsumowano audyt oraz przedstawiono wyniki.
Kontrola zakończyła się pomyślnie.
- Z przyjemnością będę wnioskować o wydanie państwu certyfikatu
zgodności z wymaganiami normy
ISO 9001:2015 – mówił Wojciech
Kozak, auditor z firmy TÜV NORD
Polska. – Wdrożony system działa
bardzo dobrze. Zauważalny jest również wysiłek, jaki państwo wkładacie,

aby tak było.
Wojciech Kozak podziękował
również urzędnikom za współpracę
i poświęcony czas.
Certyfikat ISO potwierdza wysoką jakość usług. To ważne – zarówno dla urzędników, którzy mają
pewność, że ich praca jest wysoko
oceniana, jak i dla klientów, korzystających z usług magistratu.
jb
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edle relacji świadków jednoślad leżał tam od co najmniej dwóch dni. Prawdopodobnie ktoś go porzucił z powodu
zaplątanego łańcucha.
Rower w kolorze złota i granatu nie był wcześniej znakowany
przez Straż Miejską. Ma niewi-

W

doczny numer identyfikacyjny, a
jego opony nie są zużyte.
Właściciel może odebrać zgubę w Straży Miejskiej do 12 października. Po tym terminie jednoślad zostanie przekazany do Biura
Rzeczy Znalezionych w Gliwicach.
/g/
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an Strachota prowadzi lokal
przy ul. Puszkina. Odkąd nieopodal powstały miejsca parkingowe, a betonow y śmietnik
został zastąpiony zamykany m
blaszakiem, w pobliżu jego pubu
stanęły kontenery do selektywnej
zbiórki odpadów i na odzież używaną. To sąsiedztwo zaczęło mu
doskwierać, kiedy przy dzwonach
pojawiły się worki ze śmieciami.
- Nikt tego nie sprząta! - zżyma
się przedsiębiorca. - Jeszcze trochę
i odpady wysypią się na ulicę. Wynajmuję lokal od Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji i mam prawo domagać się, by
w jego otoczeniu panował porządek.
Dyrektor MZGLiA, Mieczysław
Kobylec, rozkłada ręce: - To teren
miejski - mówi. - Nie mogę sprzątać
za kogoś. Jeśli jest problem z dzikim
wysypiskiem, należy to zgłosić Straży Miejskiej.
Kierownik referatu ds. odpadów
komunalnych w Urzędzie Miasta,
Beata Lubecka twierdzi, że miesiąc
temu zgłaszała administratorce
MZGLiA pilną potrzebę uprzątnię-
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cia terenu. Miała wówczas uzyskać
zapewnienie, że śmieci znikną.
Tak się jednak nie stało. Po naszym
telefonie kierowniczka obiecała ponownie zlecić sprzątnięcie placyku.
Skąd to całe zamieszanie? Odpowiedź zna kierownik działu handlowego i gospodarki odpadami w
spółce Komart, Brygida Poręba.
- Ktoś bez naszej wiedzy przeniósł
dzwony na odpady segregowane
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w inne miejsce - mówi. - Mimo to
opróżniamy je regularnie. Nie jesteśmy jednak firmą sprzątającą. Gdyby
dzwony stały na dawnym miejscu,
problemu by nie było. A tak? Ludziom
nie chce się otwierać śmietnika...
Suma sumarum pracownicy referatu ds. odpadów komunalnych w
Urzędzie Miasta zapewnili nas, że lada
dzień śmieci zostaną uprzątnięte.
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Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
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odczas niedzielnego seansu
w knurowskim kinie rozegrało
się niecodzienne zdarzenie.
Mężczyzna, który „wystąpił” w głównej roli, powinien je na długo zapamiętać, no chyba że... urwał mu się film.
Na seansie „Botoksu” Patryka Vegi
o godz. 18.00 była pełna sala. Według
relacji pracowników kina, podczas projekcji trzech mężczyzn głośno i wulgarnie komentowało film, przeszkadzając
innym widzom. Uwagi kasjerki nie
robiły na nich żadnego wrażenia, toteż
kobieta wezwała straż miejską.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie od obsługi kina, że na sali jest zakłócany porządek – informuje komendant Straży
Miejskiej w Knurowie Andrzej Daroń.
– Patrol, który przybył na miejsce, chciał
słownie wpłynąć na mężczyzn, żeby
zachowywali się godziwie.
Na słowa st ra żn i ków jeden
z awanturników zareagował wyjątkowo agresywnie, nie przebierając
w słowach. W jego wypowiedziach

znalazły się groźby karalne.
Strażnicy nie chcieli stwarzać
sytuacji, w której agresja mężczyzn
zostałaby spotęgowana – przecież
w sali znajdowało się sporo osób. Wezwali policję.
Tymczasem wyraźnie podchmieleni panowie poczynali sobie coraz
swobodniej. W końcu widzowie stracili
cierpliwość. Kilku mężczyzn wspólnymi siłami wyprowadziło z kina najgłośniejszego z kłopotliwej grupy. Zgromadzeni w kinie widzowie zareagowali
na to oklaskami. Wreszcie można było
spokojnie skupić się na filmie.
Jeszcze przed końcem seansu na
miejsce wróciła straż miejska wraz
z policjantami. Funkcjonariusze ustalili, gdzie siedział najgłośniejszy z trójki
mężczyzn. Ustalili też jego personalia,
a następnie udali się pod adres jego
zamieszkania. Jak informuje policja,
trzydziestoletni knurowianin został
zatrzymany. Trafił do gliwickiego
aresztu. Następnego dnia, po wy-
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trzeźwieniu, przyznał się do zarzutów
i okazał skruchę. Mężczyzna jest znany
stróżom prawa – był już wcześniej
karany. Teraz odpowie za znieważanie
słowne strażników miejskich podczas
i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
Takie zdarzenie w knurowskim
kinie to ewenement.
- Nie pamiętam, aby w ciągu ostatnich 15 lat miała miejsce taka sytuacja
– mówi dyrektor Centrum Kultury
w Knurowie Jerzy Kosowski. – Jeżeli
sporadycznie ktoś zachowywał się
niestosownie, wystarczało upomnienie
któregoś z pracowników kina.
I widzowie, i obsługa kina postarali się, aby seans był, mimo wszystko, udany. Po wyprowadzeniu głośnego knurowianina operator cofnął
film, aby z nic z fabuły nie umknęło
odbiorcom. Widzowie z kolei nie
zgłaszali żadnych pretensji, nie żądali
też zwrotów kosztu biletów.
MiNa

o zdarzenia doszło w sobotę, o godz. 22.40 na ul.
Kazimierza Wiel k iego.
Peł niąc y obow ią zk i dowódc y
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w K nurow ie, mł. kpt. Micha ł
Rutecki mówi, że strażacy mieli
spor y problem z dojazdem do
bloku, ponieważ o tej porze drogi
zastawione były samochodami.
Aby użyć 25-metrowego podnośnika, operator musiał podjechać
jak najbliżej budynku.
W sy tuacji, gdy cenna jest
k a ż d a sek u nd a , ma r nowa n ie
czasu na manewrowanie mogło
kosztować życie 15-latki.

Podobnie było w czer wcu,
gdy płonął wieżowiec przy ul.
Łokietka. Użycie specjalistycznej, 42-metrowej, drabiny było
możliwe tylko dlatego, że jeden
ze strażaków składał w zaparkowanych samochodach boczne
lusterka, a operator precyzyjnie
nią manewrował. Miejsca między
wozem a samochodami było tyle,
że ledwie zmieściłoby się tam
pudełko zapałek.
W sobotni wieczór strażacy
bezpiecznie sprowadzili dziewczynę na ziemię. 15-latka została
przewieziona do szpitala.
/g/
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t o w i e , j a k z akończyłaby się ta
h i s tor i a , gdy by
knurowianin nie wziął ze
sobą telefonu komórkowego. Dzięki zgłoszeniu
na p omo c p ospie sz yli mu nie t ylko stróże
prawa, ale też strażacy.
Poszukiwania rozpoczęli

w rejonie miejsca, gdzie
stał rower należący do
zaginionego, czyli pomiędzy ul. Michalskiego
a Szybową.
Oprócz przeczesywania lasu, ratownicy włączyli syreny, które miały doprowadzić do nich
grzybiarza.
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- W pewnym momencie strażacy dostrzegli
światełko, jak się okazało
– emitowane z telefonu
zaginionego mężczyzny
- mówi oficer prasow y
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom.
Marek Słomski.
63-latek był bardzo

os łabiony. R atow n ic y
musieli wynieść go z lasu
na noszach i przekazać
załodze pogotowia. Po
udzieleniu pomocy medycz nej k nu row ia n i n
trafił do domu pod opiekę rodziny.
- Z ag inię c ia mogą
zdarzyć się nawet wy-

trawnym g rzybiarzom
- zauważa rzecznik KMP
Gliwice. - Dlatego należy
pamiętać o zabraniu ze
sobą naładowanego telefonu komórkowego oraz
realnie ocenić godzinę
wyjścia na grzyby.
Dodajmy, że 63-latek
wybrał się do lasu o godz.
14.00.
Policja zaleca, by unikać samotnych wypraw,
ponieważ w razie zasłabnięcia nie będzie nikogo,
kto w porę wezwie pomoc.
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e wtorek, o godz. 11.50 pracownicy jadący ciężarówką
po kruszywo, zauważyli zwłoki przy
ul. Przemysłowej, w rejonie szybu
Aniołki. Wezwana na miejsce policja
ustaliła, że należą one do 57-latka.
- Wstępne oględziny nie ujawniły
żadnych obrażeń, które mogłyby świadczyć, że do śmierci mężczyzny ktoś się
przyczynił - usłyszeliśmy w biurze
prasowym Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. - Nikt nam wcześniej nie
zgłaszał zaginięcia tego 57-latka.
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- Z zewnątrz ładnie odnowiony,
ale w środku „PRL wiecznie żywy”.
Idealne miejsce do kręcenia filmów
- zauważa nasz Czytelnik. - Żeby nie
pomalować ścian i nie pozdzierać
z nich reklam to już przesada. Nikt
nie mówi o kładzeniu marmurów
czy kafelków na schodach i w korytarzach, wystarczy farba, gładź
i będzie OK. Można to nawet na etapy
podzielić.
Już pod koniec ubiegłego roku
podobne zastrzeżenia miał inny
Czytelnik: - Firm tam sporo, niektóre z branż, powiedziałbym, że
prestiżowe, a wygląd wnętrza daleki
od gustownego - mówił.
Wówczas dyrekcja Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie, zarządzająca budynkiem, informowała,
że została opracowana dokumentacja remontu, a prace mają wykroczyć poza standardowy lifting ścian.
Dziś dyrektor Mieczysław Kobylec przyznaje, z ambitnego planu
udało się m.in. wymienić na nową

starą i wysłużoną windę, zamontować podjazd dla wózków oraz
wykonać instalacje c.o. i elektryczną.
- Obecnie jesteśmy na etapie
załatwiania pozwolenia na budowę
- zdradza szef MZGLiA. - Wystąpiłem też do prezydenta, aby przy konstrukcji przyszłorocznego budżetu
uwzględnił dotację na tę inwestycję.
Zakres prac jest spory, ponieważ MZGLiA przymierza się do
wymiany wszystkich drzwi do biur,
chce też odnowić klatki schodowe
i korytarze. Dyrektor nie ma wątpliwości, że remont musi odbywać się
etapami i na określonych zasadach.
- Firma, która wygra przetarg,
musi dysponować specjalistycznymi
urządzeniami, dzięki którym uda
się wyciąć futryny bez zbytniej ingerencji w biurowe pomieszczenia,
jak również do minimum ograniczyć
zapylenie - dodaje Kobylec.
Zanim firma przystąpi do prac,
dyrektor będzie chciał spotkać się
najemcami, by nakreślić im harmonogram robót.
/pg/
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łosowanie trwało od 13 do
23 września. Udział wzięło
849 osób na 31.048 uprawnionych. Elektronicznie uczyniło
to 796 knurowian, drogą tradycyjną
(papierową) – 46 mieszkańców.
Pod głosowanie trafiło 14 projektów (pierwotnie zgłoszonych było 20
wniosków, ale 14 zostało pozytywnie

zaopiniowanych przez Komisję do
spraw Budżetu Obywatelskiego).
Projekty wyłonione w wyniku
głosowania zostaną ujęte w ramach
środków przeznaczonych na budżet
obywatelski do projektu budżetu
Knurowa na 2018 rok. W tym roku
do dyspozycji jest 809 tys. zł, podzielonych na 5 części po 161 800

zł na każdy rejon. Pieniądze niewykorzystane w rejonie w danym
roku kalendarzowym pozostaną
w budżecie miasta.
W tabeli poniżej wyniki głosowania – projekty wyłonione do
realizacji w 2018 roku zaznaczono
kolorem zielonym.
/bw/
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- Górnikom oddajemy to, co
dzięki naszym działaniom w Ministerstwie Finansów potrafiliśmy
odzyskać z uszczelnionych podatków
– podkreślił wicepremier, minister
finansów Mateusz Morawiecki.
Chodzi o sporą kwotę, wedle
szacunków około 2,35 mld zł.
Słowa ministrów zaskoczyły
byłych górników, od kilku lat toczących batalię o odzyskanie deputatu.
- Ale to pozytywne zaskoczenie
– mówią zgodnie knurowianie Franciszek Szafarz i Henryk Hankus,
inicjatorzy prawnej walki o świadczenie. – Chociaż zgodnie z porzekadłem „diabeł tkwi w szczegółach”,
a na razie nie wiemy, jak dokładnie
będzie przebiegać realizacja ministerialnych zapowiedzi.
W poniedziałek te wątpliwości
nieco rozwiał minister Tchórzewski
podczas rozmowy w Polskim Radiu Katowice. Zapewnił, że w tym
tygodniu poselski projekt będzie
procedowany w parlamencie, a na
posiedzeniu rządu wicepremier
Morawiecki przedłoży projekt nowelizacji tegorocznego budżetu
państwa, aby przeznaczyć pieniądze

na wypłatę rekompensaty.
Minister Tchórzewski sprecyzował, że 10 tys. zł górnicy dostaną
„na rękę”.
Na pytanie, czy świadczenie zostanie wypłacone osobom otrzymującym renty rodzinne po zmarłych
górnikach, wiceminister poinformował, że ustawa powinna objąć też
wdowy otrzymujące świadczenia
(przede wszystkim renty) po mężach. Nie będzie to dotyczyć wypłat,
które obecnie wykonuje ZUS.
Byłych pracowników zastanawia
sformułowanie „rekompensata”.
- Można to zrozumieć jako odszkodowanie za utracony w ubiegłych latach deputat i zachowanie
świadczenia w następnych latach
– zastanawiają się emeryci. – Z drugiej strony trudno uwierzyć w taką
hojność państwa, które przez kilka lat
dało nam popalić. Spodziewamy się
raczej jakiegoś „cyrografu” – dostaniemy 10 tys. w zamian za zrzeczenie
się deputatu na zawsze.
Obydwu naszych rozmówców
ciekawi, skąd wzięto wysokość proponowanej rekompensaty.
- Do tej pory mówiło się różnie.

Pojawiały się kwoty od 8 do 16 tys.
zł – mówi Franciszek Szafarz.
- Przy obecnych cenach węgla,
około 700 zł/tonę, w moim przypadku deputat wart byłby około 2 tys.
rocznie. Czyli dla budżetu państwa
to dobry biznes – już po 5 latach ma
mnie z głowy – myśli głośno Henryk
Hankus.
Mimo wątpliwości emeryci nie
kryją satysfakcji.

- Cieszymy się, bo nasze kilkuletnie
starania przyniosły skutek – mówią. –
Postawiliśmy się i przekonaliśmy do
naszych racji także polityków. Gdyby
nie to, tysiące emerytów górniczych
zostałoby z niczym. Na razie jesteśmy
zadowoleni, ale dopóki cała sprawa
nie zostanie załatwiona, nadal będziemy trzymać rękę na pulsie...
%RJXVáDZ:LON

Deputat
w Sejmie
ŝƐČĚǌŝĞ
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roczyste otwarcie wyremontowanej i bogato wyposażonej
sali odbyło się we wtorek,
3 października. Wśród gości byli:
prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Andrzej Pilot, zastępca
prezydenta Knurowa Piotr Surówka,
przedstawiciele Miejskiego Centrum
Edukacji z dyrektor Anna Misiurą,
koordynator projektu Magdalena
Kowalska, przewodnicząca szkolnej
Rady Rodziców Sylwia Gdynia i
dyrektorzy knurowskich szkół. Rolę
gospodarza pełniła dyrektor MSP nr
7, Danuta Pluta.
Obecność Andrzeja Pilota była
nieprzypadkowa – pracownia powstała dzięki znaczącemu dofinansowaniu z WFOŚiGW (około 30 tys.
zł, zaś resztę sfinansowała gmina).
W wyniku konkursów ogłaszanych
rokrocznie przez Fundusz, powstało
już w sumie ponad sto pracowni. W
tym roku w Knurowie stworzono
trzy – oprócz MSP nr 7, zieloną pracownię ma też MSP nr 9, a wkrótce
– MSP nr 2.

U

- Każda z nich
jest inna – mówił
prezes Pilot. – To
dobrze, że sprofilowanie tych pracowni jest różne.
A najważniejsze,
że przełamujemy
stereotyp uczenia
się w trybie nauczyciel-książka-uczeń.
- My jako gmina bardzo cenimy
sobie współpracę
z WFOŚiGW na
różnych polach –
powiedział wiceprezydent Surówka. – Gratuluję, a
uczniom życzę, żeby dostawali tutaj
same szóstki. Mają doskonałe warunki do tego, by w ciekawy sposób
zdobywać wiedzę.
Zielona pracownia w „Siódemce”
została przygotowana pod kątem
ekologiczno-przyrodniczym, ale
można tu uczyć także geografii czy

:VWĊJĊSU]HFLĊáD
XF]HQQLFD063ZVSDUOL
Mą$QGU]HM3LORWL3LRWU
6XUyZND

biologii. Nad jej powstaniem czuwała Barbara Lisowska, nauczyciel
geografii i przyrody, z zamiłowania
– ekolog i turystka.
- Skupiłam się w dużej mierze
na tym, aby wszystkie pomoce były
nowe – mapy, mikroskopy, globusy,
tablica interaktywna, nawet kwiaty
– opowiadała Barbara Lisowska. – W
zielonej pracowni mogę wykonywać
doświadczenia, jest także sprzęt, który
można zabrać w teren (lornetki, lupy i
kompasy) – a takie zajęcia bardzo lubię. Są różne zestawy do doświadczeń,

0DJLF]Q\G\ZDQ
]DFKZ\FLáG]LHFL
LGRURVá\FK

do badania gleby, powietrza.
Sala została wymalowana, ściany
ozdabiają tapety związane z przyrodą, zaś w oknach rolety – ze względu
na największą multimedialną atrakcję pracowni, czyli magiczny dywan.
To zespół czujników ruchu, do tego
projektor i komputer, w który wgrane są gry edukacyjne. Na podłodze
wyświetla się prostokąt – to „dywan”
na którym uczniowie, w formie gry,
sprawdzają wiedzę z wybranego
przedmiotu (niekoniecznie przyrodniczego). Mogą zagrać w skojarzenia,
karuzelę, piłkę nożną, statki... Ważna

jest wiedza, ale i refleks.
- Magiczny dywan ma urozmaicać proces edukacyjny – mówiła
Barbara Lisowska. – Dzieciom się
bardzo podoba.
Goście mieli okazję się o tym
przekonać – podczas ot warcia
uczniowie zaprezentowali działanie
dy wanu. Pytania w grach są na
poziomie wiadomości uczniów klas
IV-VI, ale i starsi mogą się z nich
czegoś nauczyć. Zresztą rozgrywka
w gronie dorosłych też byłaby emocjonująca.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Foto: Mirella Napolska

Knurów, Katowice

Dyplomacja otwiera wiele drzwi
Knurów

Latarnie jak szykany
- Ten, kto stawia nowe latarnie na ul. 1 Maja, nie
P\ĞOLXZDĪDMHGHQ]QDV]\FK&]\WHOQLNyZ-DNPRĪQDPRQWRZDüVáXS\QDĞURGNXFKRGQLND"
r wa w ymiana oświetlenia
u l ic z ne go, d z ię k i k tóre j
nieekologiczne oprawy oświetleniowe i słupy w złym stanie
technicznym zostaną zastąpione
oprawami typu LED oraz solidnymi i estetycznymi masztami.
W pierwszej kolejności zmodernizowane zostanie oświetlenie ul.
1 Maja, w dalszej - ul. 26 Stycznia
i Szpitalnej.
Prace na pierwszej z ulic są już
zaawansowane. Postępy na bieżąco śledzi pan Zbigniew (nazwisko
do wiadomości redakcji), który
postanowił podzielić się z nami
swoimi uwagami.
- Dawno temu ktoś wytyczył ścieżkę rowerową i chodnik
wzdłuż ul. 1 Maja. Wpasował
je, przyznaję, dość karkołomnie,
między latarnie - uważa nasz Czy-

T
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telnik. - Kiedy pojawiła się okazja,
by to w końcu uporządkować, ktoś
powielił ten sam błąd. Tak więc
znowu mamy maszty ustawione
pośrodku trasy.
Pan Zbigniew przypomina,
że kilka lat temu podobnie było
ze ścieżką przy ul. 26 Stycznia.
Po głosach mieszkańców latarnie
zostały przeniesione. Liczy, że w
przypadku ścieżki przy ul. 1 Maja
jeszcze nic straconego.
Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich, Ewa Szczypka,
mówi, że lokalizacja latarń może
zostać skorygowana, jeśli Urzędowi Miasta uda się porozumieć
z właścicielami przyległych gruntów.
- Rozmowy trwają - usłyszeliśmy.
/g/
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zasy się zmieniły, królestw i dworów ubywa, ale
znajomość savoir-vivre’u i
etykiety nadal jest bardzo przydatna
– mówi Arkadiusz Wojdowski. –
Dyplomacja to swego rodzaju sztuka
zachowania, umiejętność, która nie
ogranicza się wyłącznie do odpowiedniego doboru słów.
Podczas zajęć, prowadzonych na
akademii pod egidą Uniwersytetu
Śląskiego, studenci nabywali wiedzę
o niuansach protokołu dyplomatycznego i etykiety biznesu, biegłość w
komunikacji społecznej, znajomość
zachowania się w odmiennych kulturowo realiach. Wśród wykładowców
byli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów i Centrum
Studiów Latynoamerykańskich UW.
- Patronem akademii jest Ambasada Francji, co samo w sobie świadczy o prestiżu – mówi Wojdowski.
Akademicy mieli okazję zwiedzić ambasadę, gościli w Sejmie,
kancelarii Prezydenta RP, a także w
gabinecie premier Polski. W czerwcu kilka dni spędzili w Brukseli,
gdzie mieli możność zapoznania się

)RWRDUFKLZXP$'8ĝ

-DNSU]HPDZLDü]ZDĪDüQDVáRZDLJHVW\ZSUDZQLHUDG]LüVRELHZ
DPEDVDGDFKLQDRILFMDOQ\FKXURF]\VWRĞFLDFK±WDNąZLHG]ĊGDMH$NDGHPLD
'\SORPDFML1LHGDZQRMHMDEVROZHQWHP]RVWDáNQXURZLDQLQ$UNDGLXV]
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z pracą Parlamentu Europejskiego.
Wsparciem służyli im eurodeputowani Marek Plura i Jan Olbrycht.
Zwieńczeniem rocznych studiów
było uzyskanie certyfikatu ukończenia Akademii Dyplomatycznej.
Uroczystość odbyła się na początku
września.
Co daje taki dokument?
- Możliwości jest sporo, m.in. daje

sposobność praktyki w Ambasadzie
Francji – mówi Arkadiusz Wojdowski.
– Mnie osobiście wiedza wyniesiona
z tych studiów przydaje się podczas
wykładów na politologii. Wkrótce
otwieram przewód habilitacyjny u
prof. Mariana Mitręgi, mam też zamiar kontynuować studia w ramach
Post-Akademii Dyplomacji.
/bw/
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Pani Ola od zabawy
6WDUDPVLĊVSHáQLDüPDU]HQLDG]LHFLDNyZE\WHXURG]LQ\E\á\
Z\MąWNRZHQDMOHSV]HLE\NDĪG\]XF]HVWQLNyZMH]DSDPLĊWDá – mówi
Aleksandra Trzeciak, animatorka
6WDUDPVLĊVSHáQLDüPDU]HQLDG]LHFL
- mówi Ola Trzeciak
&]DVHPWU]HEDZFLHOLü
VLĊZEDMNRZąSRVWDü
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a wspaniałe podejście
do dzieci, które uwielbiają ją od pierwszego
wejrzenia.” „Widać, że to, co robi,
sprawia jej satysfakcję” – tak mówią
osoby, które widziały ją „w akcji”.
W weekendy, a czasem i w tygodniu,
Aleksandra Trzeciak zakłada koszulkę z logo à la superman albo strój
jakiejś bajkowej postaci i zaprasza
grupkę dzieciaków do zabawy. Nieważne, czy to wesele, urodziny czy bal
karnawałowy, czy przedszkolaki, czy
ośmiolatki – pani Ola jest animatorką
uniwersalną, która i dorosłych potrafi
roztańczyć, i konferansjerki się podejmie. Wielkie bańki mydlane czy
cuda robione z balonów to w oczach
dzieci prawie czary. Dla dorosłych
magią jest, że ktoś potrafi na całe
godziny porwać w wir zabawy ich
pociechy.
Coraz częściej przy większych
czy mniejszych imprezach, chcąc
odciążyć rodziców, organizatorzy
zatrudniają kogoś, kto zapewni zabawę najmłodszym. W Polsce nie jest
to jeszcze tak popularne jak na Zachodzie, ale to kwestia czasu. Dzięki
takiemu rozwiązaniu wszyscy są
zadowoleni – rodzice są spokojni,
dzieci mają niezapomniane przeżycia, a animatorzy pracę i satysfakcję.
Tyle że do takiej pracy chyba nie
każdy się nadaje. Dzieci wyczuwają
każdy fałsz, więc radość i energię

zapewnia zabawę dzieciom, które
są w stanie się w nią włączyć, ale nie
jest osobą, która podczas animacji
pilnuje roczne dzieci.

animator musi mieć w sobie.
- Zawsze byłam osobą, którą było
słychać, chciałam robić naraz wiele
rzeczy, byłam pełna energii – mówi
knurowska animatorka.

tųĂƑĐŝǁŝĞĐǌĞŵƵŶŝĞ͍
Jak to się stało, że Ola Trzeciak,
z wykształcenia polonistka, znalazła
taki sposób na życie?
- Kiedyś, gdy byłam na wakacjach,
obserwowałam animatorów przy
hotelach, na basenie, z dzieciakami
w mini-klubie – opowiada. – Pomyślałam: fajna praca! Tak się na to

.DĪGHVSRWNDQLHPDE\üQLHSRZWDU]DOQH

nakręciłam, że zrobiłam dwa kursy,
a potem pojechałam na wakacyjne
sezony – do Bułgarii i do Tunezji. Gdy
wróciłam zdarzyło się, że znajoma
szukała kogoś, kto zajmie się dziećmi
na weselu i nie bardzo mogła znaleźć.
Pomyślałam, że jej pomogę – przecież
mam skończony kurs i lubię to, więc
czemu nie?
Najwyraźniej animacja na weselu sprawdziła się fantastycznie, bo
szybko pojawiły się propozycje – a
to urodziny, a to wesele. I tak, stopniowo, pocztą pantoflową rozchodziła się wiadomość o knurowskiej
animatorce. A że pani Ola zawsze
chciała otworzyć własny biznes,
zdecydowała się iść na całość. W
końcu uwielbia tę pracę, więc czego
chcieć więcej? Ciągle poszerza ofertę
o kolejne atrakcje. Dziś wśród propozycji są już dmuchane zjeżdżalnie,
a wkrótce fotobudka.
- Staram się spełniać marzenia
dzieciaków, by te urodziny były
wyjątkowe, najlepsze i by każdy z
uczestników je zapamiętał. Zawsze
wkładam w to, co robię, sto procent
zaangażowania. Każde urodziny
muszą się różnić od pozostałych,
zwłaszcza że dzieci zapraszają się
nawzajem i często bywają po kilka

razy na spotkaniach animowanych
przeze mnie. Widać też swojego rodzaju konkurencję między rodzicami
– chcą, aby urodziny ich dzieci były
najwspanialsze. Zastanawiam się, co
będzie, gdy będę miała własne dzieci
– co im zaproponuję na urodziny?
Bywa, że rodzice mają swój pomysł i wiedzą, jak go zrealizować od
„a” do „z”. Wtedy pani Ola angażuje
się w ich plan, podpowiadając co
nieco. Jednak klienci z reguły zdają
się na jej pomysły. Niektórzy wręcz
oczekują tylko, że zajmie się dzieciakami, nie jest dla nich ważne, jak to
będzie przebiegać. Często animator
jest mylnie kojarzony z niańką.
Ola Trzeciak zawsze podkreśla, że

Praca z najmłodszymi jest energetyzująca i daje ogromną satysfakcję, ale czy jest wolna od zagrożenia
rutyną?
- Ostatnio zastanawiałam się, do
jakiego etapu życia jestem w stanie
to robić – do pięćdziesiątki, czy do
osiemdziesiątki? Szalona babcia,
która skręca balony? Nie wiem. Na
razie nie mam co narzekać.
Aleksandra to artystyczna dusza. Jako nastolatka występowała w
teatrze Paranoja. To doświadczenie
bardzo jej się przydaje – w końcu praca z dziećmi to małe show.
Spotkania tematyczne mają osobny
scenariusz. Czasem trzeba wcielić
się w rolę konkretnej postaci z bajki. Niedawno dziewczynka, która
uwielbia „Krainę lodu”, wymarzyła
sobie, aby prezent wręczyła jej księżniczka Elsa. I tak się stało. Potem
– nie mogło być inaczej – razem zaśpiewały „Mam tę moc”. Scenariusz
scenariuszem, ale czasem podczas
spotkań z dziećmi warto zdać się na
improwizację. AnimatOlka jest na
nią otwarta.
– Teatr Paranoja mnie tego nauczył – podkreśla. – I gimnazjum,
w którym też mieliśmy zajęcia z
improwizacji.
Dyplom z filologii polskiej co
prawda nie przekłada się tak bezpośrednio na to, co Ola Trzeciak robi
dziś, ale warto go mieć w kieszeni – a
nuż się jeszcze przyda.
Mirella Napolska
foto: Arch. Aleksandra Trzeciak

reklama
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'HOHJDFMD]5HMRQRZHJR.RáD3V]F]HODU]\REGDURZDáDSRWU]HEXMąF\FK
PLRGHP1D]GMĊFLX]SRGRSLHF]Q\PÄ=DPHF]ND´ GUXJL]OHZHM

foto-migawka
: QLHG]LHOĊ QD VFH
nie Domu Kultu r y
Z 6]F ] \J á RZLF DF K
Z\VWą SLá ]QDQ\ L OX
ELDQ\ .DEDU HW 5DN
3DQRZLHVá\Qą]GR
V D G Q H J R K X P R U X
JZDU RZ \FK SLRVH 
QHNL ]DVNDNXMąF\FK
SU]HELHUDQHN
  ' DZQ R V L Ċ W D N
GREU]H QLH EDZLáDP
± Ğ PLD á D V L Ċ S DQL
0DULD ± ĝPLHF K WR
QDMOHSV]HDQWLGRWXP
QD MHVLHQQą PHODQ
FKROLĊ
.RQFH U W SRSU RZD
G]L á 0DU HN 0DODU ]
%LHVLDGQ\*RĞFLQQLH
]DJUD á L ]DĞSL HZDá
NDEDU HW.DI OLNL
IRWRDU FK
NDEDU HWX5DN

.XŭQLD1LHERURZVND3LOFKRZLFH

.LONDG]LHVLąWVáRLNyZ]PLRGHPSRGDURZDáR
SRWU]HEXMąF\P5HMRQRZH.RáR3V]F]HODU]\
]VLHG]LEąZ.QXURZLH±1LHFKZDPEĊG]LH
VáRGNR±ĞPLDOLVLĊSDQRZLH

P

szczelarze z czułością
opowiadają o swoich
małych skrzydlatych
przyjaciołach.
- Pszczoły to najpożyteczniejsze stworzenia na świecie
– podkreślają. – Wykonują
tytaniczną pracę.
Rejonowe Koło Pszczelarzy działa od 1926 roku.
Panowie opiekują się pszczołami, edukują innych oraz nie
zapominają o potrzebujących
- od ponad 40 lat prowadzą
akcję przekazywania nadwyżek miodu tym, dla których
los nie był bardzo łaskawy.

W poniedziałek pszczelarze odwiedzili dwa wyjątkowe miejsca: Dom Pomocy
Społecznej „Zameczek ” w
Kuźni Nieborowskiej oraz
Dom Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zakon Ojców
Kamilianów w Pilchowicach.
Goście nie przyszli z pustymi
rękami – przynieśli kilkadziesiąt słoików z miodem,
przekazanych przez członków
koła. Wszędzie byli witani z
radością.
- To dla nas? – pytali podopieczni „Zameczka”. – Ale

będzie nam słodko!
Wdzięczności nie krył
również br. Bronisław Malicki, dyrektor DPS-u w Pilchowicach.
- Bardzo dziękujemy, że
panowie o nas nie zapomnieli
– mówił.
Zbliża się zima i choć
pszczoły zapadają w letarg,
ich opiekunowie nie myślą o
odpoczynku.
- Planujemy akcje edukacyjne w szkołach – informują.
- Bardzo nam zależy, aby
uświadamiać dzieciom, jak
bardzo pszczoły są potrzebne.

1RFċOHNDU]D
]QDMG]LHV]]V]SLWDOX

2GSDĨG]LHUQLNDRERZLą]XMąQRZH
]DVDG\G]LDáDQLDQRFQHMLĞZLąWHF]QHM
RSLHNL]GURZRWQHM:.QXURZLHZV]\VWNR
]RVWDMHQDVZRLPPLHMVFX
Foto: www. drekkert.pl

'ODNDůGHJR
FRœVãRGNLHJR

.QXUyZ=GURZLH

3UH]HV0LFKDá(NNHUW
]DSHZQLDĪHV]XNDMąF\
SRPRF\SDFMHQFLEH]SUREOHPX
MDNGRWąGX]\VNDMąMąZV]SLWDOX

Tekst i foto: Justyna Bajko
ogłoszenie płatne
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p r ow a d z a j ą c t z w.
sieć szpitali, resort
zdrowia zmienił również
miejsca funkcjonowania
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dotychczas
w wielu miejscowościach
nocną opieką zajmowały się
przychodnie. Od 1 października to właśnie na szpitalach
sieciowych spoczywa obowiązek jej świadczenia. Jednak knurowscy pacjenci nie
muszą zmieniać przyzwyczajeń – podobnie jak do tej
pory – opiekę zdrowotną po
godzinach pracy przychodni
sprawuje szpital w Knurowie
(ul. Niepodległości 8).
- Jeśli chodzi o nasz rejon, czyli Knurów, Gierałtowice, Pilchowice i Sośnicowice, nic się nie zmieniło

W

zarówno jeśli chodzi o opiekę
nocną i świąteczną na terenie szpitala, jak i o wizyty
domowe - informuje prezes
Zarządu Szpitala w Knurowie, Michał Ekkert.
Tak jak do tej pory, pacjenci zgłaszają się do ambulatorium. Nie ma potrzeby
wcześniejszej rejestracji w
izbie przyjęć. Dyżurny lekarz przyjmuje zarówno
dorosłych, jak i dzieci.
- Na dyżurze zawsze jest
albo pediatra, albo lekarz
rodzinny, zatem nie ma u nas
problemów z obsługiwaniem
małych pacjentów - zapewnia prezes Ekkert.
Z nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej można korzystać od poniedziałku do
piątku w godzinach od 18.00

do 8.00 dnia następnego, zaś
w dni ustawowo wolne od
pracy – przez całą dobę. Jest
przewidziana w przypadkach
nagłego zachorowania lub
pogorszenia stanu zdrowia,
gdy domowe sposoby ani
leki dostępne bez recepty nie
pomagają i gdy obawiamy
się, że czekanie na otwarcie przychodni może nam
zaszkodzić. Co ważne, nie
ma tu znaczenia ani miejsce
zamieszkania, ani w której
przychodni pacjent złożył
deklarację – ubezpieczony
może się udać do dowolnego
punktu nocnej i świątecznej
opieki. Telefon kontaktowy
do ambulatorium knurowskiego szpitala to: 32 331
92 66.
MiNa
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3RVSU]ċWDOL0RF]XU\
Knurów

.DĪG\]QDVFKFHĪ\üQDF]\VWHMSODQHFLHDOHQLHNDĪGHPXFKFHVLĊRQLą]DGEDü±'ODWHJRWDNZDĪQH
MHVWDE\SRND]\ZDüG]LHFLRPĪHWRMDNEĊG]LHZ\JOąGDáDQDV]D=LHPLD]DOHĪ\UyZQLHĪRGQLFK±
SU]HNRQXMąRUJDQL]DWRU]\DNFMLVSU]ąWDQLD
ĝPLHFLE\áRQLHFRPQLHMQLĪSU]HGURNLHPDOH
LWDNX]ELHUDáRVLĊLFKSUDZLHZRUNyZ

rwająca od kilku lat akcja
sprzątania terenów wokół
Moczur przynosi zauważalne
efekty. To, że przy stawie jest czyściej,
widać gołym okiem. Coraz mniej butelek porzuconych w krzakach, coraz
mniej papierków i pozostałości po
domowych remontach. Jeszcze rok
temu sprzątająca teren młodzież
napotykała na stare opony, szafki i,
oczywiście, tony puszek. A dzisiaj?
- Niestety, wciąż pracy mamy
sporo, ale wydaje się, że mniej niż w
poprzednich latach - mówią sprzątający.
Ekologiczne akcje zainicjował
Andrzej Porada, knurowski radny.
Do swojego pomysłu przekonał młodzież z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz wędkarzy z Koła nr 28
Polskiego Związku Wędkarskiego.
28 w rześnia po raz kolejny
wspólnymi siłami wędkarze pod
wodzą Zbigniewa Gwiżdża, prezesa

T

koła oraz uczniowie z opiekunami –
Alicją Jagieniak i Tomaszem Kowalskim, posprzątali teren wokół stawu
Moczury. Zebrali prawie 30 worków
śmieci. Oczywiście najwięcej było
butelek i papierków po piknikach…
- Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy wsparli nas w tej akcji – mówi
Andrzej Porada. – Dziękuję knurowskiemu Urzędowi Miasta, który
zaopatrzył nas w worki i rękawice,
oraz firmie Komart, która odebrała
zebrane odpady. A przede wszystkim
chciałbym podziękować uczniom,
nauczycielom oraz dyrekcji MSP-1.
Wdzięczności nie kryją również
wędkarze. Panowie nie tylko uczestniczyli w sprzątaniu, ale również
zadbali o młodych, zapewniając im
coś do picia i jedzenia.
Kolejna akcja sprzątania już w
kwietniu – w Dzień Ziemi.
7HNVWLIRWR-XVW\QD%DMNR

Knurów

Ewakuacja
QDZHVRãR
.LHG\ZĞURGĊVWUDĪDFNLZy]SRGMHFKDáSRG
PLHMVNLĪáREHNSHZQLHQLHMHGQHPX]DELáR
PRFQLHMVHUFH8VSRNDMDP\±WRE\á\W\ONR
üZLF]HQLD
września strażacy z
Jednostki RatowniczoGaśniczej odwiedzili Miejski
Żłobek w Knurowie. Panowie
przeprowadzili próbny alarm
przeciwpożarowy, który miał
nauczyć maluchy, jak bez paniki opuścić miejsce zabawy w
sytuacji zagrożenia. Maluchy
były zachwycone strażakami i
ich czerwonym wozem.
- Zaplanowana ewakuacja

27

przebiegła szybko, sprawnie, bez
paniki i na wesoło – mówi Małgorzata Dorabiała, dyrektorka
Miejskiego Żłobka. – Były to
nasze pierwsze takie ćwiczenia i
wiele się nauczyliśmy.
Strażacy obiecali, że wrócą
za rok. Maluchy już nie mogą
się doczekać!
Jb, foto: arch. Miejskiego
ĩáRENDZ.QXURZLH
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rozrywka nr 40

foto-migawka

- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

7\PUD]HPSRJRGDGRSLVDáDG]LĊNLF]HPXQLHG]LHODVWDá
DVLĊSUDZG]LZ\P
Ä%XEEOH GD\´ MDN RF]HNLZDOL RUJDQL]DWRU ]\ F]\OL 8U]ąG
0LDVWD L &HQWUXP
.XOWXU\:V]\VF\NWyU ]\SRSRáXGQLHVSĊG]LOLQDVNZHU]
HSU]\XO2JDQD
ĞZLHWQLHVLĊEDZLOL:\ MąWNRZąXFLHFKĊPLDá\G]LHFLGOD
NWyU\FKEDMHF]Q\
ĞZLDW P\GODQ\FK EDQLHN RND]Dá VLĊ V]F]HJyOQą IUDMGą
0DOXFK\ URELá\ FR
PRJá\E\NRORURZHÄERPELQL´Z\V áDüZGDOHNLĞZLDW:S
U]HUZDFKQDJU\
NRQNXUV\ L ]DEDZ\ 7R E\áD SUDZG]LZD ]áRWD SROVND MHVLHĔ
Z DWUDNF\MQHM
IRUPLH

Oprac. b, Foto: Mariusz Kowalczyk

Gmina Pilchowice

-HV]F]HSDFKQċ œZLHůċIDUEċ
Co? Najnowsze wydanie „Informacji
Historycznych i Kulturalnych z Gminy
Pilchowice”...
Kwar ta lni k ujrza ł św iat ło
dzienne w środę. Jego egzemplarze
dostępne są w filiach Gminnego
Ośrodka Kultury, bibliotekach,
Urzędzie Gminy, PPK i u sołtysów.
28 stron wypełnionych ciekawymi
artykułami o czasach dawnych i
nie tak odległych, ale już odcho-

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2017 brzmiało: „PRÓŻNOŚĆ”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Ewelina Leśniewska. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub
donieść do redakcji)
– ul.
5-11.10.2017
r.
Niepodległości
5, 44-190 Knurów – wraz
&=:$57(.ĝ52'$
z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się
numeru (decyduje data stempla pocztowego).

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

/bw/

informacja własna wydawcy
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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).

dzących w niepamięć.
Niecierpliwi mogą znaleźć
wydanie w wersji elektronicznej na
stronie www.historiapilchowice.
pl. Opłaci się, gdyż zostało wzbogacone o treści, które nie zmieściły
się w wydaniu papierowym.

Lego® Ninjago: Film 2D
- godz. 16.00

Botoks
- godz. 18.00, 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ
KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska, Tomasz Czarnecki

0DãJRU]DWD%DUDQHN].QXURZD

,]]DNâDNRPVNL].QXURZD

,JRU0LFKDOLN]5XG\.R]LHOVNLHM

ur. 23.09.2017 r., 3150 g, 51 cm

ur. 23.09.2017 r., 3130 g, 52 cm

ur. 23.09.2017 r., 3380 g, 56 cm

)LOLS8QJHU].VLċůHQLF

-XOLD=LHOLľVND].QXURZD

ur. 23.09.2017 r., 3180 g, 52 cm

ur. 23.09.2017 r., 3700 g, 53 cm

-DJRGD0DOLQD].QXURZD

0LFKHDV]0HQFHO]5\EQLND

.XED+XSND]=DEU]D

$PHOLD*UXQZDOG].VLċůHQLF

/LOLDQQD.QLVN\]*OLZLF

ur. 25.09.2017 r., 3070 g, 49 cm

ur. 25.09.2017 r., 4090 g, 55 cm

ur. 26.09.2017 r., 3210 g, 54 cm

ur. 28.09.2017 r., 3820 g, 57 cm

ur. 28.09.2017 r., 2930 g, 50 cm

0LFKDã0DFLHMF]DN]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

1DWDOLD6ROLFK]/HV]F]\Q

1DWDOLD%DXHUHN].QXURZD

0LãRV].U]HPLľVNL]2U]HV]D

ur. 29.09.2017 r., 3160 g, 53 cm

ur. 2.10.2017 r., 2620 g, 49 cm

ur. 2.10.2017 r., 3550 g, 55 cm

foto-migawka

reklama

ZLRVNĊVPHUIyZ 2ND]Mą
\MQ\PLQU]DPLHQLáR VLĊZ
V]NROH]2GG]LDáDPL,QWHJUDF
R]DEDZ\ZIU\]MH
1DMHGHQG]LHĔ0LHMVNLH3U]HG
ĪV]HMZLHĪ\]NORFNyZ/ DOXĞG
QDMZ\
Z\MDN
EXGR
FDáGR
HUID 2VLáHN
UDFXĞ]DFKĊ
DPDORZDQLHSRUWUHWX3DS\6P
E\áRĞZLĊWRSU]HGV]NRODND3
DNRFDFK0DODU] SRSURVLáRQ
DZ\Q
DW\± RSLVXMą
HM]DE
ZHMZ
NVXMąF
FXNUR
RUHOD
UyZD0DU]\FLHOG
PDZLDáGRSDáDV]RZDQLD
FKQD
àDVX
RĞFLD
SUDZQ
MąFHVLá\LV
DQLHEDMNL±RVPHUIDFK
SU]\JRWRZDá]DGDQLDZ\PDJD
HP]DEDZ\E\áRZVSyOQHRJOąG
F]\FLHONL]HÄ6áRQHF]ND´)LQDá
$JQLHV]ND.RWL$QQD*OHĔQDX
3
Oprac . jb, foto: arch. MP-1
RF]\ZLĞFLH±ZNLQLH
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ur. 2.10.2017 r., 3650 g, 55 cm

2OLZLD0LœNRZLF]].QXURZD
ur. 2.10.2017 r., 3680 g, 56 cm

foto-migawka

.DWDU]\QD*RODPDODWLPL
VWU]R
VWZR ĝOąVND MXQLRU VNLH  Z
VNRNDFK
SU]H]  SU]HV ]NRG\ , ZLHONL
 DSHW\ W
QD NROHMQ H VXNFH V\ 7DN SLVDOLĞ
P\
QLHVS HáQD PLHVL ąF WHPX $
G]LVLDM
PLáR QDP GRSLV Dü NROHMQ H
IUD]\ R
QDVWRODWFHXGDQLHVSHáQLDMąFHM
VZRMH
]DPLHU]HQLD7\PUD]HPNQXUR
ZLDQ
ND UHSUH ]HQWXMąFD .OXE -HĨG]
LHFNL
7UDFK\6RĞQLFRZLFHPRĪHVLĊFLH
V]\ü
] PLVWU ]RVWZ D 3ROVN L 3RáXG
QLRZH M
MXQLRU yZPá RGV]\FK=GRE\áD
MHSRG
F]DVXELHJáRW\JRGQLRZ\FK]DZ
RGyZ
Zĩ\ZFX2F ]\ZLĞFLHZ ]Z\FL
ĊVNLP
SU]HMHĨG]LH VSRU\XG]LDáPDW
HĪNRĔ
±&RQLND=1D]GMĊFLXPLVWU]\
QLVWRL
ZĞURGNXZUD]]QLąPáRGHU\Z
DONL
PHGDOLVWNL
/bw/
Foto: Archiwum prywatne

11

2*ã26=(1,$

www.przegladlokalny.eu

,1)250$&-$

0ĊĪF]\]QDODWSLOQLHV]XNDSUDF\
7HO

86ã8*,

1/17-odw.

%DJDĪyZND7HO

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

36-51/52/17

27/17-odw.

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

3RGHMPĊVLĊRSLHNLQDGRVREąVWDUV]ą
ZVRERWĊLQLHG]LHOĊRUD]SRVSU]ąWDP
7HO

27/17-5/18

1/17-odw.

3RVLDGDPDXWRGRVWDZF]H.,$3UHJLR
6]XNDPSUDF\OXEQDZLąĪĊZVSyáSUDFĊ7HO

1/17-odw.

579QDSUDZDGRPRZD7HO


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

1-43/17

),1$16(

15-odw.

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

6]XNDPSUDF\MDNRRSLHNXQNDGRG]LHFND
'áXJROHWQLHGRĞZLDGF]HQLHG\VSR]\F\MQD
7HO

'\UHNWRU0LHMVNLHJR=HVSRáX*RVSRGDUNL/RNDORZHML$GPLQLVWUDFML
Z.QXURZLHLQIRUPXMHĪH]Z\FLĊ]FąSU]HWDUJX]GQLDQD
QDMHPORNDOLXĪ\WNRZ\FKRSRZP2LP2SU]\XO'ZRUFRZHM $ MHVW VSyáND '5 '5- D QD SR]RVWDáH ORNDOH QLH ZSá\QĊáD
ĪDGQDRIHUWD
6]F]HJyá\]DZLHUDRJáRV]HQLHRSU]HWDUJXZ\ZLHV]RQHQDWDEOLF\
RJáRV]HĔ Z VLHG]LELH 0=*/L$ SU]\ XO )ORULDQD  RUD] ]DPLHV]F]RQH
QDVWURQLHLQWHUQHWRZHM%,38U]ĊGX0LDVWD ZZZNQXURZELSLQIRSO
,QIRUPDFML PRĪQD ]DVLĊJQąü Z ']LDOH $GPLQLVWUDFML 0=*/L$
SRNQU OXESRGQUWHO

,1)250$&-$
'\UHNWRU0LHMVNLHJR=HVSRáX*RVSRGDUNL/RNDORZHML$GPLQLVWUDFML
Z .QXURZLH LQIRUPXMH ĪH QD SU]HWDUJ ] GQLD  QD QDMHP
ORNDOLXĪ\WNRZ\FKSU]\XO'ZRUFRZHM$QLHZSá\QĊáDĪDGQDRIHUWD
6]F]HJyá\]DZLHUDRJáRV]HQLHRSU]HWDUJXZ\ZLHV]RQHQDWDEOLF\
RJáRV]HĔZVLHG]LELH0=*/L$SU]\XO)ORULDQDRUD]]DPLHV]F]RQH
QDVWURQLHLQWHUQHWRZHM%,38U]ĊGX0LDVWD ZZZNQXURZELSLQIRSO
,QIRUPDFML PRĪQD ]DVLĊJQąü Z ']LDOH $GPLQLVWUDFML 0=*/L$
SRNQU OXESRGQUWHO

1/17-odw.

6=8.$035$&<

1,(58&+202ć&,

'\VSR]\F\MQDF]DVRZRLPDMąFD
GRĞZLDGF]HQLHZZLHNXRNRáRODWV]XND
SUDF\GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZD
VSU]ąWDQLHLWSRUD]SU]HUyENLNUDZLHFNLH
.QXUyZLRNROLFH7HO
14/17-odw.

.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

6]XNDPSUDF\ZFKDUDNWHU]HRSLHNXQNL
GODG]LHFL ODWGRĞZLDGF]HQLD 
7HO
6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK
.QXURZD SRNXUVLHRVRED]OHNNLP
VWRSQLHPQLHSHáQRVSUDZQRĞFL 
7HO
1/17-odw.

'$035$&õ
=DWUXGQLĊHNVSHGLHQWNĊZVNOHSLH
RJyOQRVSRĪ\ZF]\PÄ%DUWHN´
Z6]F]\JáRZLFDFK7HO

19/17-odw.

'RZ\QDMĊFLDNDZDOHUNDZ.QXURZLH
7HO
40-41/17

'RZ\QDMĊFLDPLHV]NDQLHP
Z.QXURZLH7HO

,1)250$&-$

1/17-odw.

'\UHNWRU0LHMVNLHJR=HVSRáX*RVSRGDUNL/RNDORZHML$GPLQLVWUDFML
Z.QXURZLHLQIRUPXMHĪH]Z\FLĊ]FąSU]HWDUJX]GQLDQD
QDMHPORNDOXXĪ\WNRZHJRRSRZP2LSU]\XO'ZRUFRZHM$
MHVWVSyáND8VáXJL.VLĊJRZH/HNVXVDQDSR]RVWDáHORNDOHQLHZSá\QĊáD
ĪDGQDRIHUWD
6]F]HJyá\]DZLHUDRJáRV]HQLHRSU]HWDUJXZ\ZLHV]RQHQDWDEOLF\
RJáRV]HĔ Z VLHG]LELH 0=*/L$ SU]\ XO )ORULDQD  RUD] ]DPLHV]F]RQH
QDVWURQLHLQWHUQHWRZHM%,38U]ĊGX0LDVWD ZZZNQXURZELSLQIRSO
,QIRUPDFML PRĪQD ]DVLĊJQąü Z ']LDOH $GPLQLVWUDFML 0=*/L$
SRNQU OXESRGQUWHO

39-43/17

3U]HGVLĊELRUVWZR:RGRFLąJyZL.DQDOL]DFMLVS]RR
Z.QXURZLHXO6]SLWDOQD
SU]\MPLHGRSUDF\
RVREĊQDVWDQRZLVNRHOHNWURPRQWHUHOHNWU\N

40-41/17

'RZ\QDMĊFLDPLHV]NDQLH7HO
39-42/17

.XSLĊPLHV]NDQLHZ.QXURZLH
PD[SLĊWUR7HO
33-40/17

6SU]HGDPRJUyGHNG]LDáNRZ\PXURZDQ\
GRPHNSUąGZRGDSLWQD']LDáND]DGEDQD
52'-HGQRĞü7HO
39-40/17

:\PDJDQLDNRQLHF]QH
Z\NV]WDáFHQLH]DZRGRZHRNLHUXQNXHOHNWU\F]Q\P
SUDZRMD]G\NDW%
XSUDZQLHQLDGR]DMPRZDQLDVLĊHNVSORDWDFMąXU]ąG]HĔLQVWDODFML

LVLHFLHOHNWURHQHUJHW\F]Q\FKRQDSLĊFLX]QDPLRQRZ\PGRN9

Z]DNUHVLHREVáXJLNRQVHUZDFMLLPRQWDĪX
SUDNW\NDZ]DZRG]LHPLQURN
3 R GDQLD ZU D] ] & 9 QDO H Ī \ V N á D GD ü R V R E L Ğ F L H Z V L H G]LE L H
SU]HGVLĊELRUVWZD ']LDá.DGU ZJRG]GRGQLDU

5±ē1(

'<Ů85<5$'1<&+

.XSLĊZV]HONLHVWDURFLHRGLJá\SRV]DIĊ
7HO
40-43/17

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

informacja

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.10.2017 r. w godz. 16.00
GREĊGąSHáQLOLG\ĪXUZQDVWĊSXMąF\FKV]NRáDFK
•





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

6NXSVDPRFKRGyZSáDFLP\QDMZLĊFHM
7HO
40-43/17

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

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

&URVV)LWZRVWDWQLPF]DVLHVWDMHVLĊFRUD]
WREDUG]LHMSRSXODUQ\5yZQLHĪZ.QXURZLH
&yĪWRWDNLHJR"7RQLFLQQHJRMDNSURJUDP
WUHQLQJXVLáRZHJRLNRQG\F\MQHJR
NWyU\RSLHUDVLĊQDZ]URĞFLHG]LHVLĊFLX
QDMZDĪQLHMV]\FK]GROQRĞFLVLáRZ\FK

3RGF ]DV ü ZLF ]H Ĕ U R] ZLMD
VLĊ VLáĊ L PDVĊ PLĊĞQL DE\
Z]PRFQLü VLáĊ UXFKRZą Z\
NRQ\ZDQ\FK üZLF]HĔ ûZL
F]HQLD QDVWĊSXMą Z VSRVyE
LQWHQV\ZQ\ EH] F]DVX QD
SU]HUZĊ ûZLF]\ VLĊ MHGQR
F]HĞQLH SRGQRV]HQLH FLĊĪD
UyZ VSUDZQRĞü DWOHW\F]Qą
LRGSRUQRĞü:\UDELDVLĊWHĪ
RGSRUQRĞü NUąĪHQLRZą RUD]
RGGHFKRZąVLáĊLZ\WU]\PD
áRĞü PLĊĞQL UR]FLąJOLZRĞü
V]\ENRĞü VSUDZQRĞü SV\
FKRPRWRU \NĊ UyZQRZDJĊ
LSUHF\]MĊUXFKXPLĊĞQL
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- Tak, ale jest jedna zasada. Trzeba zostawić swoje
ego za drzwiami. Szczególnie
u mężczyzn jest tak, że jeden
chce być lepszy od drugiego, co
jest normalne, ale jeżeli nastawienie wśród nich jest tylko
na rywalizację, a zakres ruchu
nie pozwala im poprawnie
wykonać danego ćwiczenia,
to jest to droga donikąd. Rywalizacja jest ważna, bo masz
motywację do poprawiania
swoich wyników, ale przede
wszystkim musisz wykonywać
dobrze dane ćwiczenie. Bez
tego nie ma sensu brać się za
ten sport.
CrossFit jest dla wszystkich
tych, którzy chcą się uczyć i
pracować zgodnie z wytyczonymi wzorcami.
- Kiedy Ty zacząłeś uprawiać CrossFit?
- Cztery lata temu. Był to
bardzo ważny krok w moim
życiu, ponieważ szukałem
innych dróg niż te wcześniejsze
- mam tu na myśli przygodę z
koszykówką, sportami walki
czy samą siłownią - gdzie była
powtarzalność i monotonia.
Gdy poznawałem CrossFit, zauważyłem zmienność,
intensywność, rywalizację, i
od razu zakochałem się w tym
sporcie.
CrossFit nie zastępuje innych dyscyplin, ale świetnie
je uzupełnia. Mamy w swoich

.DPLO0HWHUD

szeregach biegaczy, osoby trenujące sporty walki, którzy
regularnie poprawiają swoje
wyniki.
A ze mną jest tak, że też
nie chcę ograniczać się tylko do
tej jednej dyscypliny, ale chcę
próbować innych, w których
do tej pory nie miałem okazji
się sprawdzić.
- Jak wypada Polska na
tle świata, względem popularności tego sportu?
- Myślę, że największy
boom na Crossfit przyjdzie u
nas za dwa, trzy lata, aczkolwiek mogę się mylić, bo cały
czas zyskuje on na popularności i coraz więcej Polaków
odgrywa ważną rolę w europejskim Crossfitcie.

Biegi

Foto: prywatne

kolwiek z ziemi. Do tego siadanie, wstawanie, przysiady,
wyciskanie, podrzuty i wiele
innych.
Bardzo ważna w tych
zajęciach jest intensywność.
Pracując na wysokiej intensywności, wykonując dużo
powtórzeń, szybciej spalamy
tkankę tłuszczową i tym samym łatwiej jest nam osiągnąć
wymarzoną sylwetkę.
Priorytetem jest technika
wykonywania ćwiczeń, bo
gdy ona jest zła, wtedy łatwo o kontuzję. Inną ważną
sprawą jest dostosowanie
odpowiednich ćwiczeń i ich
intensywność dla danej osoby.
Dlatego mamy grupy dla początkujących, którzy dopiero
zaczynają przygodę z tym
sportem, jak i dla tych, którzy
osiągają już na tyle wysoki poziom, by móc przejść do grupy
zaawansowanej.
Na początku dana osoba
- klubowicz - uczy się poprawnych wzorców ruchowych,
dostaje wskazówki, co musi
poprawić w swoim zakresie ruchu. Wiadomo, jedni nauczą
się szybciej danego ćwiczenia,
inni potrzebują na to więcej
czasu, dlatego każdy jest w
grupie tak długo, dopóki nie
będzie gotowy do przejścia o
szczebel wyżej.
Program jest tak rozpisany, że każdy ma możliwość
przećwiczyć dany zakres ćwiczeń w domu.
- Czy wszyscy są predysponowani do CrossFitu?

5R]PDZLDá7RPDV]&]DUQHFNL

&URVVI LW SRZVWDá Z  URNX NLHG\ $PHU \NDQLQ *UHJ
*ODVVPDQ ]DF]ąá XĪ\ZDü WHJR VSHFMDOQHJR SURJUDPX GR WUH
QRZDQLD NDOLIRUQLMVNLHM SROLFML 3RWHP ]RVWDá WHĪ ZGURĪRQ\ GR
WUHQLQJXVWUDĪDNyZLDPHU\NDĔVNLFKĪRáQLHU]\

arcin Grzegorzyca wystąpił ostatnio w Bytomiu i w Warszawie. Na Śląsku
uczestniczył w biegu na 10,5
km (bieg towarzyszący półmaratonowi) osiągając czas
38 minut i 29 sekund, co dało
mu 2. miejsce.

M

Do stolicy pan Marcin
pojechał na PZU Maraton
Warszawski. I jak się później okazało, był w życiowej
formie pokonując trasę w 2
godziny 48 minut i 32 sekundy. Z taką „życiówką” zajął 31.
miejsce w klasyfikacji open.
PiSk

Skat sportowy
WYNIKI
=:5=(ĝ1,$

Foto: prywatne

- Jak można scharakterować CrossFit? - pytamy
Kamila Meterę, trenera prowadzącego zajęcia w knurowskim Spartanie.
- CrossFit jest tak naprawdę udoskonaleniem wszystkiego tego, co robimy w życiu
codziennym, czyli prawidłowej ruchliwości różnych części
ciała, a także zmiennością i
intensywnością treningów.
Pracujemy nad naturalnymi
bodźcami ruchowymi, staramy się wyrzucić złe nawyki i
nauczyć się, czy udoskonalić
te dobre.
W naszym klubie prowadzimy zajęcia od dwóch
lat i myślę, że w Knurowie
ten sport rozwija się bardzo
dobrze. Coraz więcej osób go
poznaje, jest ciekawa i wielu z
tych, którzy przychodzili tylko
na siłownię, gdy zaczęła nas
podpatrywać, dołączyła do
naszej sekcji. I chyba był to
strzał w dziesiątkę, ponieważ
nie tylko trening jest bardziej
urozmaicony i daje lepsze
efekty, ale jest przy tym dobra
zabawa.
Organizujemy również
klubowe zawody, a mamy
również takich, którzy startują również na arenie ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. Takim zawodnikiem
jest Mateusz Banz, który w
swojej kategorii wiekowej
wygrywał już zawody, a w
corocznej olimpiadzie CrossFit Games zajął 172. miejsce
wśród 16- i 17-latków z całego
świata.
Jako ciekawostkę powiem,
że organizujemy również zawody walentynkowe w parach, które pozwalają nie
tylko sprawdzić swoje możliwości, ale i fajnie spędzić czas.
- Jakie ćwiczenia wykonuje się w czasie zajęć?
- Między innymi martwe
ciągi czyli podnoszenie czego-

=G]LVáDZ0UDO

3LRWU$UHQW

3LRWU3DOLFD

0LFKDá6]F]HFLQD 
-DQXV]1RZDN

(GZDUG1RZDN

-HU]\3OXWD

+HQU\N%UROD

0DULDQ6]F]HSDQLDN

./$6<),.$&-$
*(1(5$/1$

0LFKDá6]F]HFLQD 
(GZDUG1RZDN

.RQUDG6RELHUDM 
-HU]\3OXWD

-DQXV]1RZDN

3LRWU$UHQW

&]HVáDZ$QWRĔF]\N
3LRWU3DOLFD

:RMFLHFK1DSLHUDáD
$GDP'XG]LĔVNL 

.ROHMQ\ WXUQLHM RGEĊG]LH VLĊ  SDĨG]LHUQLND R JRG]LQLH 
Z.OXELH/:60Ä*DPD´
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III Liga kobiet

Haiz 4. liga

0LPRSURZDG]HQLD]HVSyá:LONyZ
:LOF]DQLHGRSLVDáGRVZRMHJRGRURENX
QDZHWMHGQHJRSXQNWX
)RWR3LRWU6NRUXSD

8. KOLEJKA:

'DZLG*DMHZVNLVWU]HOLáZPLQLRQą
VRERWĊVZRMąLEUDPNĊ
ZELHĪąF\PVH]RQLHOLJRZ\P

Ϯ͗ϬƚŽǌĂŵĂųŽ

Gdy po kwadransie gry
Dawid Gajewski dał Wilkom
prowadzenie, a po kolejnych
dwudziestu minutach podwyższył na 2:0, wydawało się, że
konfrontacja ze Spójnią Landek
należeć będzie to miłych, łatwych i przyjemnych. Niewykluczone, że goście tak właśnie
pomyśleli. I jeżeli tak zrobili, to
był to ich olbrzymi błąd.
Wilki strzeliły dwie bramki w ciągu 21 minut, z kolei
piłkarze Spójni na początku
drugiej połowy potrzebowali
zaledwie 12 minut na zdobycie trzech goli. Do tego trzeba
dodać, że goście otrzymali
sygnał ostrzegawczy tuż przed
gwizdkiem na przerwę, gdy
gospodarze zdobyli bramkę
kontaktową.

W okrojonym
ƐŬųĂĚǌŝĞ

Przypomnijmy, że po meczu z Decorem Bełk posypały
się kary indywidualne. Trener

Wilków - Piotr Gierczak za
wyrzucenie na trybuny został
odsunięty od prowadzenia
zespołu w trzech meczach,
z kolei napastnik - Michał
Zieliński za czerwoną kartkę
dostał zakaz gry w dwóch
spotkaniach.
W meczu ze Spójnią Landek rolę trenera pełnił Witold
Czekański, który przez kilka
sezonów prowadził m.in. drugi zespół Piasta Gliwice.

ųƵǏƐǌĂũĞƐŝĞŷ

23 września Wilki miały
zagrać z LKS-em Czaniec. Spotkanie to awizowaliśmy, jako
potyczkę podopiecznych Piotra
Gierczaka z rywalem, który
mało goli strzela, a jeszcze
mniej traci. Ostatecznie do meczu nie doszło, bo cała kolejka
została odwołana ze względu
na zły stan boisk po kilkudniowych opadach deszczu.
Śląski Związek Piłki Nożnej podjął też decyzję, że Wilki
odrobią zaległości z Czańcem
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Wymarzony
SRF]ċWHNLSRUDůND

Za szybko uwierzyli
w sukces?

25 listopada (godzina 13.30). W
ten sposób o tydzień zostanie
przedłużona runda jesienna.
PiSk

Spójnia Landek - Wilki Wilcza 4:2
0:1 Gajewski (15), 0:2 Gajewski (36), 1:2 Badowski (45), 2:2
:RĨQLDN  6LNRUD  
:RĞQLDN  
:LONL3LHWUHN*UXV]ND/HV]
F]\ĔVNL 6WHXHU 5DMFD 5\
OXNRZVNL3RG\PD%RF]DU
6]\PXUD7DELĞ%RFLR
QHN-yĨZLN.UXN%XFKD
OLN*DMHZVNL
'U]HZLDU] -DVLHQLFD  2GUD
&HQWUXP:RG]LVáDZĝOąVNL
3RGEHVNLG]LH,,%LHOVNR%LDáD
0.6/ĊG]LQ\/.6&]DQLHF
*.65DG]LHFKRZ\:LHSU]
.XĨQLD 8VWURĔ  7\VNL 6SRUW ,,
'HFRU%HáN8QLD5DFLEyU]
'ąE*DV]RZLFH%\WRPVNL
6SRUW SU]HáRĪRQ\ %HVNLG6NR
F]yZ/.6*RF]DáNRZLFH
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7DNáDZNDUH]HUZRZ\FK&RQFRUGLL]DUHDJRZDáD
QDJROGDMąF\SURZDG]HQLHZPHF]X
]*RF]DáNRZLFDPL

ol zdobyty w 2. minucie nie zagwarantował
Concordii sukcesu w meczu
z LKS Goczałkowice. Ów gol
- po trzech wcześniejszych
porażkach - dawał nadzieję na
pierwsze w tym sezonie punkty, jednak ostatecznie podopieczne Dariusza Szkatuły
wciąż „uczą” się gry w nowym,
opolskim towarzystwie.
Knurowianki przegrały
1:2 i w tym miejscu warto
przypomnieć, że był to jedyny
mecz rozegrany przez Concordię w roli gospodyń (pod
takim warunkiem nasz zespół
został przyjęty do rozgrywek
prowadzonych przez Opolski
Związek Piłki Nożnej).

G

PiSk

0(&==$/(*à<
&RQFRUGLD.QXUyZ/.6*R
F]DáNRZLFH
3\ND  3U]HP\N  
1:2 Dzida (45)
&RQFRUGLD .DSRO 6SHQGHO
3LHF]ND 0DFLDĞ  ĩPLMDQ
+DGDP  /DXEDFK *ODSD
&]HNDáD &]HFK  )OLV]
NLHZLF] 3\ND .DU ZRW 
-DQRZVND&]HUZ
%LHGU]\FKRZLFH,,
%áRWQLFD6WU]HOHFND
*RF]DáNRZLFH
3DNRVáDZLFH
%U]HJ
8QLD,,
3UXGQLN
6WU]HOFH2SROVNLH
&RQFRUGLD
5HĔVND:LHĞ
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informacja

Sushi Kushi B Klasa
7. KOLEJKA:
3RJRĔ =LHPLĊFLFH  'UDPD
.DPLHQLHF  1DSU]yG ĝZL
ELH5XFK,,.R]áyZ2U]Há
6WDQLFD6WDUW.OHV]F]yZ
6WDUW 6LHUDNRZLFH  1DSU]yG
àXELH3LDVW3DZáyZ:DO
ND =DEU]H  /.6  %XMD
NyZ  2Uá\ %RMV]yZ  4XR
9DGLV0DNRV]RZ\SDX]D
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Klasa C
6. KOLEJKA:
'UDPD ,, .DPLHQLHF  /HĞQLN
àąF]D0.6=DERU]H,,=D
EU]H*ZLD]GD,,&KXGyZ
9LFWRULD3LOFKRZLFHĝOą]DN%\
FLQD*6)*OLZLFH.RURQD
%DUJáyZND SU]HáRĪRQ\ .áRG
QLFD*OLZLFH:LONL,,:LOF]D
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.QXUyZJRœFL
UHSUH]HQWDFMę1LHPLHF

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

W

5HSUH]HQWDQFL1LHPLHFQDVZRMą
ED]ĊWUHQLQJRZąZ\EUDOL.QXUyZ

zentacji Niemiec został zaplanowany na godzinę 12.00.
I zgodnie z zapowiedzią zawodnicy wyszli na murawę
w samo południe, a zajęcia
trwały nieco ponad 70 minut.
Piłkarzy, którzy marzą nie
tylko o awansie do finałów
Mistrzostw Europy U19, ale
i w przyszłości o tytule mistrzów świata można będzie
ponownie zobaczyć w Knu-

informacja

rowie dzisiaj (czwartek), jutro i w niedzielę. Wstępnie
treningi są zaplanowane na
godzinę 12.00.
Kibicom przypominamy,
że wszystkie mecze turnieju
eliminacyjnego można zobaczyć zaopatrując się wcześniej
w bezpłatny bilet. Zainteresowanie spotkaniami jest duże,
jednak przed każdym meczem wejściówki powinny być
jeszcze dostępne w kasach na
stadionach w Gliwicach, w Zabrzu i w Chorzowie. Szczegółowy terminarz meczów
publikujemy na plakacie obok.

Z ramienia UEFA
NQXURZVNLRELHNW
ZL]\WRZDá0LFKDO
0HUWLQ\DN]H6áRZDFML

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

czoraj - środa rozpoczął się
w naszym regionie turniej kwalifikacyjny
do Mistrzostw Europy U19,
w którym biorą udział piłkarskie reprezentacje Białorusi,
Irlandii Północnej, Niemiec
i Polski. Mecze rozgrywane
są na Stadionie Miejskim
w Gliwicach, na Arenie Zabrze, i na Stadionie Śląskim
w Chorzowie. Z kolei przygotowania do spotkań odbywają
się m.in. w Knurowie. To tu,
na Stadionie Miejskim trenowali we wtorek Niemcy. Ich
przyjazd na ulicę Dworcową
poprzedziła najpierw wizyta
menedżera reprezentacji Jurgena Scherera z członkiem
zarządu Śląskiego Związku
Piłki Nożnej - Tomaszem Kulczyckim. Kilka dni później na
knurowskim obiekcie pojawił
się m.in. delegat UEFA - Michal Mertinyak ze Słowacji,
a towarzyszyli mu dyrektor turnieju - Jarosław Bryś
oraz reprezentanci Śląskiego
Związku Piłki Nożnej - Dominik Grott, Bogusław Walica
i wspomniany już wcześniej
Tomasz Kulczycki.
Wtorkowy trening repre-

Tu i teraz
Rozpoczął się październik. Miesiąc, który przypomina mi moje
młodzieńcze lata w szkole podstawowej. Każdy wtedy wiedział, że
październik to miesiąc oszczędzania. Przyznam się bez bicia, nie
wiem czy obecnie w szkołach prowadzona jest ta akcja, ale ówczesne
książeczki SKO były dla nas - małolatów - fajnym pomysłem na
lokowanie oszczędności.
Dzisiaj mam wrażenie, że moda na oszczędzanie minęła, że
nastał czas życia ponad stan. Wielu mówi wprost, że dla nich jutra
nie ma. Liczy się to, co tu i teraz.
Czy to dobre podejście do życia, nie wiem. Wiem natomiast, że
tu i teraz gościmy reprezentację Niemiec. Młodzieżową, bo do lat
19, ale i tak słyszę tu i ówdzie, że Knurów to ma szczęście, bo bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, ma u siebie - prawdopodobnie
- przyszłych mistrzów świata. Tak prognozują piłkarscy eksperci. A
cytując legendarnego Gary Linekera: Piłka nożna to taka gra, w której 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak wygrywają Niemcy.
Trudno przewidzieć, czy ta reguła sprawdzi się w czasie jednego
z najbliższych mundiali, ale pewne jest, że dzisiaj wygrywa Knurów.
A dokładnie rzecz ujmując, knurowska infrastruktura piłkarska,
która uzyskała pozytywną ocenę nie tylko Niemców, ale i UEFA.

Jatta Puchar Polski

*ZLD]GęZ\ORVRZDã2OV]HZVNL

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

Łany Wielkie.
Pierwotnie mecze półfinałowe miały się odbyć 4
października, jednak osta-

tecznie postanowiono, że
f i n a l i s tów p oz n a my t u ż
przed inaug uracją r undy
wiosennej.
PiSk
Foto: Piotr Skorupa

siewicz, losując KS 94 Rachowice.
W drugiej parze spotkają
się Tęcza Wielowieś i Sokół
Foto: Piotr Skorupa

oznaliśmy pary półfinałowe Jatta Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu
Zabrze. Losowanie odbyło
się w Wielowsi, gdzie na
zaproszenie sponsora t ytularnego - Herberta Jatty
- zjechali przedstawiciele
klubów, a także... piłkarze
Górnika Zabrze: Meik Karwot, Dominik Lasik, Maciej
Ambrosiewicz i Bartłomiej
Olszewsk i. Ca ła czwórka
wystąpiła w roli „sierotek”.
Z naszego terenu do półfinałów awansowała Gwiazda Chudów. Wylosował ją
m łody defensor Górni k a
- Bartłomiej Olszewski, z
kolei rywala Gwiazdy wyznaczył reprezentant Polski
do lat 21 - Maciej Ambro-

P

0DFLHM$PEURVLHZLF]]DSUH]HQWRZDáNDUWNĊ]QDSLVHP.65DFKRZLFH
DIRUPDOQRĞFLGRSHáQLá%DUWáRPLHM2OV]HZVNLORVXMąF*ZLD]GĊ&KXGyZ

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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5D]HPPDP\PRF
.QXUyZ%\ãDQDG]LHMDWHUD]MHVWLV]DQVD

- 0DU]HQLDVLĊVSHáQLDMą±REZLHĞFLáDZSRQLHG]LDáHN
'DQXWD*U\WDPDPDPDáHM+DQL=HEUDOLĞP\SLHQLąG]H
QDSU]HV]F]HS

D

la Hani Gryty, 4-letniej dziewczynki, codzienność to godziny
spędzone w lekarskich gabinetach i na salach rehabilitacyjnych. Kiedy więc pojawiła
się szansa na pokonanie mózgowego porażenia mózgowego, trzeba było ją wykorzystać. Pojawił się problem:
skąd wziąć prawie 40 tysięcy
złotych na zabieg? NFZ nie
refunduje przeszczepu ko-

mórkami macierzystymi, a
według lekarzy, tylko to mogło Hani pomóc, tylko dzięki
temu dziewczynka mogła
zacząć mówić…
Zbiórka trwała kilkanaście tygodni. Do końca nie
było wiadomo, czy uda się
zebrać odpowiednią kwotę.
Czas nieubłaganie upływał.
Do akcji włączyli się przyjaciele, znajomi, ludzie, którzy
przeczytali o Hani w me-

diach. Każdy coś dorzucił. 14
września Hania otrzymała
pier wszą dawkę komórek
macierzystych. Wciąż jednak brakowało pieniędzy na
kolejne (w sumie powinna
otrzymać pięć). W poniedziałek do naszej redakcji dotarła
radosna wiadomość.
- Udało się! Razem mamy
wielką moc – mówi Danuta
Gryta. - Zebraliśmy pieniądze na przeszczep – ponad 40

tysięcy złotych. Dziękujemy
wszystkim i każdemu z osobna. Dziękujemy, że los Hani
nie był wam obojętny. Bez was
nie dalibyśmy rady!
Hania czeka na kolejne
dawki. Na szczęście nie musi
już martwić się o pieniądze..
Jb, foto: arch. rodzinne
/RV\ +DQL PRĪQD ĞOHG]Lü
na facebooku, w ystarczy
ZSLV Dü Z Z \V ]XN LZDU NĊ
%OLĨQLDNL%RVNLH

informacja własna wydawcy

Foto: Tomasz Czarnecki

DŝĞũƐŬĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂŶƌϲǁ<ŶƵƌŽǁŝĞ

Klasa I A
:\FKRZDZFD-XVW\QDĩ\áD
Bartosz Adamski, Bartosz Biel, Nadia Dudziuk, Emilia Dylewska, Martyna Dziadek, Ahmed Ismail El Kharboutly,
.DFSHU*yUVNL6HZHU\Q,ZDQLXN QLHREHFQ\ 0DUW\QD-DQXV])DELDQ-DVWU]ĊEVNL'RURWD.DF]RURZVND QLHREHFQD 
)LOLS.DZF]DN-DNXE.RSHü.DUROLQD.UDNRZLDN6]\PRQ/LVRZVNL$GDP1DSLHUDOVNL6]\PRQ1DSLHUDOVNL
:LNWRULD2GURELQD3LRWU6DODPRQ1DGLD6LXGD/LYLD6REDQLDN2OLZLD6]HELHOD0DMD6]\PDĔVND0LFKDá=DGRUVNL

Klasa I B
Wychowawca: Monika Tkocz
$ODQ%URG]LĔVNL1DGLD)LJXUD$OLFMD*áDG\V]-XG\WD*RU]DZVND%DUWáRPLHM*UDERZVNL2OJD.ąG]LHOD1DWDQ.ODN
%DUWRV].RUQHFNL2OLZLD.U\JLHU QLHREHFQD 1DWDOLD0DOLQD'RPLQLN1DOHSD QLHREHFQ\ 3DZHá1RZDNRZVNL QLHREHFQ\ 
1LNROD3DF]NRZVND0DNV\PLOLDQ3ĊF]NRZVNL0DMD3LHOHFK0DNV\PLOLDQ3LQHOHV1DWDOLD3LVWHORN$QDVWD]MD6DOD
-XOLD6ĊG]LDN%RU\V6S\W0LFKDá7NDF],JRU7XPNLHOVNL:LNWRULD=DMGRZLF],JRUĩHQWDUVNL QLHREHFQ\ 
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