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ie sądziliśmy, że artykuł o
30-letnim „kinomanie”, który
głośno i wulgarnie przeszkadzał
innym widzom, a następnie znieważył straż miejską, by w końcu trafić do policyjnego aresztu,
wzbudzi takie zainteresowanie.
Najpierw temat wziął na tapet
plotkarski Pomponik. Dośpiewał
sobie, że powodem agresywnego
zachowania widzów była „scena
seksu z psem” i... lawina ruszyła.
RMF Maxxx, Antyradio, Radio
Express, Gazeta.pl, naTemat.pl,
Dziennik Zachodni, Fakt, Super
Express, Gala... to tylko kilka redakcji podejmujących po nas ten
temat. O ile większość powoływała
się na nasz artykuł, to nieliczne
zadały sobie trud, by się z nim
zapoznać. Dlatego też w wielu
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miejscu, gdzie k iedyś
była kaplica nabożeństw
dziennych w Ośrodku
Matka Boża Uzdrowienie Chorych,
teraz jest sala doświadczania świata.
Wyposażona m.in. w łóżko wodne,
projektor multimedialny, sprzęt
audio, kurtynę świetlną, kolumnę
wodną i lampę UV ma pobudzać
zmysły niepełnosprawnych oraz
służyć ich rehabilitacji.
- Taki pomysł chodził mi po
głowie od kilku lat - mówi Marcin
Chroszcz, dyrektor ośrodka. - W
końcu udało się go zrealizować dzięki
finansowemu wsparciu, jakie otrzymaliśmy od gliwickiego Stowarzyszenia Miłośników Jazdy Terenowej
MUTT.
Członkowie MUTT zastrzegli,
że pieniądze muszą być spożytkowane na rehabilitację podopiecznych
ośrodka. Sala doświadczania świata
spełniła ich oczekiwania.
- To bardzo dobrze wydane pieniądze - nie mieli wątpliwości podczas jej zwiedzania. Podobnego
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zdania byli też goście z Plochingen
w Niemczech, którzy niedawno odwiedzili ośrodek.
To nie pierwsza tak owocna
współpraca MUTT z Caritas w Knurowie. W ubiegłych latach ośrodek
został wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny i siłownię zewnętrzną.
Środki przekazane z integracji tere-
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kcja ma na celu propagowanie
mobilnego stylu życia i korzystania z nowoczesnych rozwiązań
przy codziennych czynnościach.
Promocja obejmuje bilety jednorazowe oraz czasowe o wartości od 1,10
zł do 5 zł. Pasażerowie mogą z niej
korzystać dowolną ilość razy, płacąc
po złotówce za bilet. Rabat jest naliczany automatycznie podczas każdej
transakcji zrealizowanej w czasie
akcji. Warunek zakupu biletów w
promocyjnej cenie jest jeden – trzeba
tego dokonać przy użyciu telefonu
komórkowego i aplikacji mPay oraz
portfela cyfrowego Masterpass.
Jak to zrobić?
Po uruchomieniu w telefonie
aplikacji mPay wybieramy miasto
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i odpowiedni bilet. Następny krok
to wybór portfela Masterpass (np.
mPay Wallet) jako formy płatności.
Zakup potwierdzamy wprowadzając
PIN (4-cyfrowy kod), ustalony podczas rejestracji w mPay. Dokonanie
zakupu w aplikacji jest równoznaczne ze skasowaniem biletu.
Gdy zechcemy wyświetlić bilet
lub okazać go do kontroli, wchodzimy do zakładki „Kontrola biletów”.
Aby to zrobić, nie jest konieczne
połączenie z internetem.
Promocja potrwa do wyczerpania przeznaczonych na nią 100 tys.
voucherów, jednak nie dłużej niż do
końca roku. Więcej szczegółów na
stronie www.mpay.pl.
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nowej „Dla Choinki” pozwoliły też
urządzić salę teatralną, pracownie
plastyczną i krawiecką.

/g/
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publikacjach historia przybrała
groteskowy wymiar. Nagle z jednej
kasjerki zrobiło się kilka, zachowanie trzech widzów powiązano z
kontrowersyjną sceną, a nie z faktem, że byli pijani. Pojawiły się też
„doniesienia” o ujęciu krewkiego
widza w kinie, podczas gdy policja
zatrzymała go w domu.
Tak głośno o Knurowie dawno
nie było. Co ciekawe, niektórzy
internauci odczytywali zmanipulowane artykuły jak reklamę
„Botoksu”. Pewne jest, że i bez nich
film doskonale sobie radzi. Mimo
miażdżących recenzji to obecnie
najlepiej sprzedający się film 2017
roku. Oprócz tego zanotował też
drugie, najlepsze otwarcie w historii krajowego kina.

ył y dy rektor obją ł f unkcję
zastępcy prezesa zarządu do
spraw technicznych JSW S.A.
Tomasz Śledź jest absolwentem
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
(specjalność eksploatacja złóż i
zagospodarowanie odpadów). W
2011 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej
w zakresie Zarządzania Projektami
w Przedsiębiorstwie.
Od początku kariery zawodowej
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jest związany z branżą górniczą.
Pracę rozpoczął w 1988 roku od stanowiska górnika, następnie sztygara,
nadsztygara, do głównego inżyniera górniczego - kierownika działu
górniczego. Od września 2015 roku
do stycznia 2017 roku pełnił funkcję dyrektora technicznego kopalni
„Knurów-Szczygłowice”, a następnie
funkcję dyrektora technicznego kopalni „Knurów-Szczygłowice”, Ruch
Szczygłowice.
W 2010 roku brał udział przy

pracach związanych z połączeniem
kopalni „Knurów” z kopalnią „Szczygłowice”, a cztery lata później przy
przyłączeniu kopalni „Knurów-Szczygłowice” do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Podczas swojej kariery
zawodowej rozwijał się w obszarze
doskonalenia i poprawy warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest
współautorem licznych artykułów i
publikacji na temat inicjatyw i nowych
pomysłów w górnictwie.
/JSW/
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poniedziałkow y ranek
k nurowianin wracał z
pracy do domu, k iedy
wyczuł w powietrzu smród rozpuszczalnika.
- Zauważyłem, że pochodzi on z
pobliskiej firmy, a dokładnie z rury,
jaką skierowano w stronę klasztoru
- opowiada.
Na dowód pokazuje zdjęcie systemu wentylacyjnego.
Zanim pan Damian przyszedł do
naszej redakcji, zgłosił sprawę Straży
Miejskiej.
Jeszcze tego samego dnia odbyła
się wizja z udziałem przedstawiciela
firmy Eurotrade, jednak nie do końca usatysfakcjonowała ona strażników i pracowników w ydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta w Knurowie.
Marcin Losza z Eurotrade został
wezwany następnego dnia do uzupełnienia dokumentacji i złożenia
wyjaśnień.
We wtorek otrzymaliśmy od
niego oświadczenie dotyczące niepokojącego zapachu. Czytamy w nim,
że to efekt instalowania, czyszczenia
i testowania maszyny drukarskiej.
- Maszyna jest w fazie rozruchu,
dlatego wymaga gruntownego wyczyszczenia, a zapach (...) jest wynikiem działania systemu wentylacyjnego, który wyprowadza go na zewnątrz
budynku - informuje Marcin Losza,
zapewniając, że uciążliwości zapachowe powinny zniknąć najpóźniej
do piątku, 13 października. Wtedy
bowiem zakończą się prace związane
z rozruchem maszyny drukarskiej.
Ponadto w oświadczeniu czytamy, że środek używany do czyszczenia maszyny to alkohol etylowy
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yprawa do Mikołowa zakończyła się dla dwudziestolatka z Knurowa pobytem w areszcie.
Policja oskarżyła mężczyznę o
kradzież dwóch gier na konsolę o
wartości ponad 700 zł. Do zdarzenia doszło 3 października około
godz. 18 w mikołowskim sklepie
RTV/AGD. Knurowianin zabrał
gry, uciekł ze sklepu i schował
się w jednej z klatek schodowych

Foto: archiwum p. Damiana
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skażony octanem etylu. Po użyciu
zostanie on zabrany do utylizacji
przez specjalistyczną firmę.
Marcin Losza zapewnia, że działa
zgodnie z poradnikiem Ministerstwa
Rozwoju na temat otwierania drukarni. Wynika z niego, że poza zarejestrowaniem działalności, nie trzeba
uzyskiwać dodatkowych zezwoleń,
licencji czy wpisów do rejestrów.
Jedyne o czym przedsiębiorca
musi pamiętać, to to, że drukarnia poza wyposażeniem w sprzęt
poligraficzny powinna posiadać
odpowiednie systemy wentylacyjne,
mogące niwelować ujemne skutki
działania oparów farb i rozpusz-

czalników. Musi też być właściwie
zabezpieczona w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.
Losza zdradza, że kolejnym krokiem w działalności drukarni będzie
współpraca z firmą specjalizującą się
w zakresie BHP i PPOŻ.
- To doprowadzi naszą firmę do
spełnienia wszelkich norm bezpieczeństwa - dodaje.
- Czynności w tej sprawie nie zostały jeszcze zakończone - informuje
komendant SM, Andrzej Daroń.
- Sprawdzamy, czy firma spełniła
wszystkie wymogi związane z rozruchem nowej maszyny drukarskiej.
/pg/

pobliskiego budynku. Policjanci
dosyć szybko zatrzymali knurowianina. Mężczyzna trafił na noc
do policyjnego aresztu.
- Przyznał się do winy – informują policjanci. – Tłumaczył, że zrobił
to pod wpływem impulsu. Skradziony
towar miał zamiar sprzedać.
20-latkowi grozi 6 miesięcy
więzienia.
-EIRWR.030LNRáyZ
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czwartek (5 października) nad
ranem dwóch zamaskowanych mężczyzn próbowało okraść
knurowianina.
Według relacji mieszkańca złodzieje przeskoczyli przez ogrodzenie
jego posesji około godz. 4.50. Ich
celem był zapewne samochód marki
BMW. Rabusie trzymali w rękach
małe walizeczki. Spłoszeni przez
właściciela, wsiedli do audi i uciekli.
Policja przypomina, że wiele
luksusowych aut posiada systemy
bez kluczykowego otwierania i uruchamiania – właśnie takie kradzione
są metodą na „walizkę”.

W

- Warto więc klucza-karty nie
trzymać w pobliżu drzwi wejściowych czy przy ścianie zewnętrznej
budynku. Najlepiej „zaekranować”
kluczyk, czyli włożyć go np. do metalowego pudełka lub specjalnego
pokrowca z folii aluminiowej – radzą funkcjonariusze.
Przezorności nigdy za wiele –
przekonują się o tym mieszkańcy
osiedla Cztery Pory Roku, których
niepokoją wizy ty podejrzanych
osób. Dbajmy o siebie nawzajem,
obserwujmy to, co dzieje się wokół
i, w razie konieczności, reagujmy.
jb

reklama

Pobili,
RNUDGOL
SRVLHG]ċ
października około godz.
18.22 na ul. 1 Maja policjanci
z Knurowa i Gliwic zatrzymali
59-letnią kobietę i 53-letniego
mężczyznę. Oboje są oskarżeni
o pobicie 38-letniego mieszkańca powiatu gliwickiego.
- Agresywna para doprowadziła 38-latka do stanu bezbronności, a następnie skradła mu
telefon komórkowy i 50 zł – informuje policja.
Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
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Knurów. Spowalniacz na spowalniaczu?

Progi z umiarem
rogi zwalniające, za to tętno
przyspieszające. Chyba trzeci
- po psich kupach i miejscach
parkingowych – temat tak mocno
dzielący wypowiadających się. Także knurowian.
- Ograniczenia prędkości ludzie mają daleko gdzieś. Jeżdżą
jak szaleni, nie bacząc, że osiedle,
strefa zamieszkania, szkoła i małe
dzieci... – mówi pani Irena, zdecydowana zwolenniczka montażu
progów zwalniających. – Tylko ta
przeszkoda przemawia do narwańców. Na własne oczy widziałam, jak
czterech takich młodych w aucie za
szybko przejechało po progu. Potem
dwie godziny stali i klęli, bo im dwie
opony pękły.
- Młodzi, to i głupi. Takim to
przez dupę do głowy się trafia. Mandaty im przywalić, to zaraz zmądrzeją. Ale dla normalnych kierowców
te zawady to istne skaranie boskie
– pan Andrzej ma odmienne zdanie. – Upstrzona co druga uliczka. Są
nawet tam, gdzie na chłopski rozum
widać, że nie trzeba.
Sąsiad pani Ireny ma powód, by
nie darzyć progów jakąś szczególną
atencją.
- Listopad, rok temu, był lekki
lodzik na asfalcie. Nacisnąłem na
hamulec, koła się zablokowały i zanim zdążyłem zdjąć nogę z pedała,
wpakowałem się na próg. Szczęki nie
wytrzymały, pięć stówek w plecy.... –
macha ręką. – Ale nie o moją szkodę
mi chodzi. Generalnie, uważam, za
dużo tego. Na dodatek często nie tam,
gdzie naprawdę by się przydały.

P

Foto: Tomasz Czarnecki
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W polskich realiach progi zwalniające pojawiły się w latach 90. Z
miejsca stały się miejskim hitem.
Błyskawicznie usiały osiedlowe
uliczki. Dekadę temu w Knurowie
było ich ponad sto. I ciągle przybywało.
- Sukcesywnie spływają do urzędu wnioski o montaż kolejnych
progów – słyszymy w knurowskim
magistracie. – Wszystkie je analizujemy. Jeśli zostają uznane za zasadne,
wszczynana jest procedura, której
zwieńczeniem jest montaż.
Przepisy jednoznacznie regulują, gdzie mogą być zainstalowane, jak również, gdzie nie wolno
tego czynić. Na najważniejszych

Ostatnia droga... z podskokami
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drogach - autostradach, drogach
ekspresowych, krajowych czy wojewódzkich - z pewnością ich nie
dostrzeżemy. Tam, gdzie kursuje
komunikacja miejska, również nie
są stosowane. Znaczenie ma też
nawierzchnia (wskazana bitumiczna) – na dróżkach szutrowych czy
polnych nie są instalowane, bo nie
sposób namalować, wymaganych
przepisami, przedprogowych linii.
Miejsce także jest istotne – m.in.
tego typu spowalniaczy nie montuje
się na zakrętach.
- Przepisy powinny być dla ludzi.
Ja bym kazała zrobić progi przed
każdym przejściem na al. Piastów
wzdłuż wieżowców – pani Irena
nie daje się przekonać, że to droga
przelotowa i trasa autobusowa. – Ile
kierowcy by na tym stracili? Minutę?
Nawet nie, a wypadków na pewno
byłoby tam mniej.
Jednak nie wszyscy podzielają
takie zdanie. Wiele osób ma mieszane odczucia. I wcale nie kierowcy.

Przed oknem pani Joanny kilka lat
temu pojawił się próg spowalniający.
- Życie stało się koszmarem –
mówi. – Co kilka, kilkanaście sekund
słychać było łomot przejeżdżającego
auta. A już nie daj Boże, gdy jakiś
dostawczak się trafiał z puszkami w
środku – głowa pękała od hałasu, a
szkło w szafkach drżało i dźwięczało.
- W nocy pan okna nie otworzysz,
bo spać się nie da - taki huk i spaliny.
Telewizor też musiał chodzić „na full”
– włącza się mąż pani Joanny. – Pół
bloku szlag trafiał...
Irytacja nieco opadła, gdy stary,
typowy spowalniacz został zastąpiony betonowym „wyniesieniem”.
Nieco...
- Przy większym aucie nadal
niesie się łomot, nieraz ma się tego
serdecznie dość... – dodaje lokator.
- Tak, co drugi z nas chciałby
postawić próg, byle tylko nie przed
swoim domem – zauważa właściciel
jednej z posesji na osiedlu Fińskie
Domki. – Mnie jazda „gaz-hamulec,
gaz-hamulec” doprowadza do szewskiej pasji. Ledwo wyjadę z chałupy,
a już mam nerwy jakbym godzinę w
korku stał...
Być może do takiej techniki
jazdy powinni przyzwyczajać się
kierowcy, którzy w przyszłości pojadą ul. Klasztorną. Na początku
października do Urzędu Miasta
wpłynął bowiem wniosek o zabudowę progów zwalniających na tej
drodze, opatrzony kilkunastoma
podpisami okolicznych mieszkańców. Sygnatariusze pisma oczekują
montażu trzech spowalniaczy. W
uzasadnieniu przywołują dwa przypadki z ostatnich lat – wypadające z
drogi samochody uszkodziły płoty
pobliskich posesji.
Jak się dowiedzieliśmy, pismo
zostało skierowane do komisji stałych Rady Miasta w celu przeanalizowania sytuacji i wypracowania
stanowiska w tej sprawie. Radni
przedyskutują sprawę, natomiast
kierowcy, których zapytaliśmy o
zdanie, dzielą się opinią od razu.
- Trzy progi? Przesada, moim
zdaniem wystarczy jeden w tym
najbardziej newralgicznym miejscu
– uważa pan pod sześćdziesiątkę.
Chce zachować anonimowość, bo
– jak mówi – mieszka w pobliżu,
a nie chce „podpaść” znajomym o
odmiennym zdaniu. – Znamy się i
szanujemy, po co psuć takie relacje...
- Na 300 metrach trzy progi...
Nie trzeba było dziur łatać, na jedno
by wyszło – z przekąsem komentuje

ZŽǌƐČĚĞŬŶŝĞǌĂƐǌŬŽĚǌŝ

3URJL EXG]ą VNUDMQH HPRFMH 7UD
ILá\ QDZHW QD IRUXP 5DG\ 0LDVWD
.QXUyZ R F]\P SLVDOLĞP\ SU]HG
ODW\
6SRZDOQLDF]HWRVSUDZG]RQ\VSR
VyE QD SRZĞFLąJQLĊFLH ]DSĊGyZ
QDĞODGRZFyZ NLHURZFyZUDMGRZ
F yZ J Q DM ą F \F K Z W H S Ċ G \ S R
RVLHGORZ\FK XOLF]NDFK 6]NRSXá
Z W\P ĪH QLHNWyU]\ PLHV]NDĔF\
]ZUDFDMą XZDJĊ ĪH E\ü PRĪH Z
SHZQ\FK PLHMVFDFK VWDZLDQH Vą
QD]E\WRFKRF]RLQLHSRWU]HEQLH:
G\VNXVMLZNWyUHMĞFLHUDá\VLĊUyĪ
QH RSLQLH SU]\ZRáDQR NRQFHSFMĊ
PyZLąFą R ]DLQVWDORZDQLX Z NR
OHMQ\FK ODWDFK NROHMQ\FK SURJyZ
=DP\VáWHQ]KXPRUHPVNRPHQWR
ZDáSUH]\GHQW$GDP5DPV- ProV]Ċ R SRQRZQH SU]HDQDOL]RZDQLH
NRQFHSFML PRQWRZDQLD SURJyZ QD
WHUHQLH PLDVWD 3U]HZLGXMH RQD
]DEXGRZDQLH MHV]F]H EOLVNR 
SURJyZ %RMĊ VLĊ ĪH VSURZDG]L
P\ VSUDZĊ GR DEVXUGX $SHOXMĊ
DE\ĞP\ZW\P]DSDOHQLH]DWUDFLOL
]GURZHJRUR]VąGNX
Not. bw

Tomasz. Trzydziestoparolatek zatrzymał się przed apteką. – Piratów
trzeba temperować, to racja, ale tak,
by nie doskwierać całej reszcie normalnych kierowców.
Pani z kilkoma opakowaniami
tabletek w ręce nie do końca podziela
głos mężczyzn.
- Czasem cel uświęca środki –
mówi. – Ja bym postawiła i pięć, a
potem – gdy się nauczą jeździć – ujmowała po jednym.
Cel zbożny, ale życie pokazuje,
że bywa różnie. W kraju kierowcy
często dają sobie radę z progami.
W tych starego typu nieraz znikają
fragmenty. Akurat te, co idealnie pasują pod rozstaw kół auta. Albo całe
połówki – widać potem samochody
jadące „slalomem” po osiedlach.
Desperacja kierowców w odpowiedzi
na przesadę? Życie udowadnia, że we
wszystkim wskazany jest umiar...
/bw/

ĈODGHPQDV]\FKSXEOLNDFML

.WRSRZLQLHQSRVSU]ąWDüEDáDJDQ
SU]\XO5H\PRQWD"7\G]LHĔWHPX
V]XNDOLĞP\RGSRZLHG]LQDWRS\WDQLH
Z8U]ĊG]LH0LDVWD0LHMVNLP=HVSROH
*RVSRGDUNL/RNDORZHML$GPLQLVWUDFML
L.RPDUFLH
rz y pom nijmy. Po oddaniu do użytku miejsc
pa rk i ngow ych i nowego
śmietnika przy ul. Reymonta, trzy kontenery do selek-
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tywnej zbiórki odpadów zostały przeniesione w pobliże
pubu prz y u l. Pusz k i na .
Ruch odbył się bez wiedzy
Koma r t u i niósł z a sobą

)RWR3DZHá*UDGHN

)RWR3DZHá*UDGHN

Masz, babo,
placyk

3RQDV]HMLQWHUZHQFMLG]ZRQ\ZUyFLá\QDGDZQHPLHMVFHDUHMRQSXEX]RVWDáXSU]ąWQLĊW\

określone konsekwencje. Co
prawda firma odbierała odpady z dzwonów, jednak pozostawiała te zgromadzone
wokół. Z każdym tygodniem

śmieci przybywało.
K i e d y pr ó b ow a l i ś my
ustalić, kto powinien posprzątać bałagan, spotkaliśmy się ze spychologią. Na

szczęście uzyskaliśmy zapewnienie, że śmieci znikną
i tak się stało.
Po naszej inter wencji
kontenery na papier, szkło

i plastik wróciły na dawne
miejsce, zaś rejon pubu został
uprzątnięty.
/g/
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3RþZLF]ċSDWU]ċFZFKPXU\

V\JQDä\F]\WHOQLNÑZ
E\OLSDĔVWZR3RSáDZVF\
:]UXV]D PQLH ]DZV]H WD VWD
URGDZQD IRUPXáND JG\ VWDURVWD
SRGDMH FKOHE XSLHF]RQ\ ] QRZ\FK
]ELRUyZDZyMWRELHFXMHĪHEĊG]LH
JR G]LHOLá VSUDZLHGOLZLH -D WDP
E\áDPNRáRF]HPVLĊUDF]\áDPL]D
URN]DĞPQLHWDPV]áDS\SRQLRVą
1DZHWQLHER]GDáRHJ]DPLQE\áR
FLHSáR
Krystyna

5XFKQDĞZLHĪ\PSRZLHWU]X"&]HPXQLH*PLQD
3LOFKRZLFHSODQXMHEXGRZĊNROHMQ\FKVLáRZQL
SOHQHURZ\FK3RZVWDQąZĩHUQLF\6WDQLF\L:LOF]\

iłownie pod chmurką to zawsze
strzał w dziesiątkę. Gdziekolwiek powstają są tłumnie
odwiedzane przez młodzież i starszych.
- Przecież nikomu nie trzeba powtarzać, że sport to zdrowie – śmieje się pani Maria, która korzysta z
takiej siłowni w Szczygłowicach.
– Wybieram się na spacer i zawsze
zajrzę na siłownię, aby rozruszać
kości. Znacznie przyjemniej ćwiczy
się na świeżym powietrzu niż w
domu.
Zdanie pani Marii (i wielu innych) podzielają władze Gminy
Pilchowice i zaplanowały sportowe
inwestycje. Z siłowni plenerowych
cieszą się już mieszkańcy Pilchowic,
Nieborowic, Kuźni Nieborowskiej i
Leboszowic. Niedługo dołączą do
nich staniczanie, wilczanie i żerniczanie. Na inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W Żernicy siłownia powstanie
tuż za Domem Kultury, przy ul.
Szafranka. W Wilczy będzie zlokalizowana przy ul. Grzonki, natomiast
w Stanicy przy ul. Sportowej. Lokalizacja projektów nie jest przypadkowa. Twórcom zależało, aby siłownie

S

Za wysokie progi...
 ']ZRQLĊ Z LPLHQLX ZLHOX
VWDUV]\FK RVyE NWyUH NRU]\VWDMą
] SU]\VWDQNX SU]\ ĞZ -DQLH QD
XO 'ZRUFRZHM -DN SRGMHĪGĪD
DXWREXVPDP\SUREOHPĪHE\GR
QLHJR ZVLąĞü 5D] ĪH NLHURZFD
QLH ]DZV]H REQLĪD SUyJ D GZD 
FKRGQLN MHVW QD SR]LRPLH GURJL
FRWHĪVSUDZ\QLHXáDWZLD.LHG\Ğ
WR DĪ SU]\NOĊNáDP QD NRODQR QLH
PRJąFZHMĞüGRDXWREXVX6NXWNL
RGF]XZDP GR WHUD] =DPLDVW NR
U]\VWDü ] GDUPRZHM NRPXQLNDFML
PLHMVNLHM FKRG]Ċ ZLĊF SLHV]R
URELąFVRELHSU]\VWDQNLSRGURG]H
QDRGSRF]\QHN:\VWDUF]\]URELü
NUDZĊĪQLN SU]\ FKRGQLNX 0\ĞOĊ
ĪHWRUR]ZLąĪHQLHW\ONRPyMSUR
EOHPDOHWHĪZLHOXNRU]\VWDMąF\FK
]RĞURGND]GURZLD
Maria

.QXURZLDQLHFKĊWQLH
NRU]\VWDMą]VLáRZQLPLQ
]WHMQDXO%DWRUHJR
0LHV]NDĔF\:LOF]\
6WDQLF\LĩHUQLF\MXĪ
QLHGáXJRVDPLSU]HNRQDMą
VLĊGODF]HJRVLáRZQLH
SOHQHURZHVąWDN
SRSXODUQH

stera-wahadło-biegacza, wyciskania i wyciągu górnego, orbitreka,
wioślarza i koła Tai-Chi (dla osób
niepełnosprawnych).
Kiedy ruszy budowa? Może jeszcze w tym roku. Trwa postępowanie
przetargowe.
jb

 ZU]HĞQLD R  VSRG UH
PL]\QD:LOF]\Z\UXV]\áEDUZQ\
NRURZyG GRĪ\QNRZ\ -DN ]Z\NOH
FDáH WR SU ]HSLĊNQH ZLGRZLVNR
UDF]\áD PX]\Ną QDV]D RUNLHVWUD
JyUQLF]D 3RVHVMH QD FDáHM UR]
FLąJáRĞFL JG]LH GHILORZDáD FDáD
JUXSD SLĊNQ\FK SRVWDFL SRMD]
GyZ NRQL ZLWDá\ QDV L NRURZyG
XVWURMRQH QD WR QDMSLĊNQLHMV]H
ĞZLĊWR ZVL SROVNLHM 6WDURVWDPL

 0LHV]NDĔF\ EORNX SU]\ XO
)ORULDQD  Z .QXURZLH Vą ]EXO
ZHUVRZDQL QLHSU]HVWU]HJDQLHP
RERZLą]XMąF\FK ]DVDG GRW\F]ą
F\FK SDUNRZDQLD QD PLHMVFDFK
SU]H]QDF]RQ\FK GOD PLHV]NDĔFyZ
EORNX RUD] SUDFRZQLNyZ 0=*/L$
LQIRUPDFMDWDZLGQLHMHQDWDEOLF\
LQIRUPDF\MQHMQDSDUNLQJX 0LHV]
NDQLD]RVWDá\RGGDZDQHGRXĪ\WNX
VXNFHV\ZQLH Z UDPDFK SU]HWDUJX
QD ORNDOH PLHV]NDQLRZH 2EHFQLH
ZV]\VWNLHPLHV]NDQLDVą]DVLHGOR
QHSU]H]ZáDĞFLFLHOLSU]\QDOHĪ\WHĪ
GR QLFK Z\NXSLRQD ZLĊNV]D F]ĊĞü
WHUHQXSDUNLQJX1LHVWHW\PLHMVFD
Vą QRWRU\F]QLH ]DMPRZDQH SU]H]
SUDFRZQLNyZ 80 RUD] EXG\QNX
SU]\ XO 6]SLWDOQHM Z ]ZLą]NX ]
F]\P PLHV]NDĔF\ SR SRZURFLH
] SUDF\ QLH PDMą PRĪOLZRĞFL ]D
SDUNRZDQLD VZRLFK VDPRFKRGyZ
3RPLPR ZLHORNURWQHJR ]ZUDFDQLD
LPXZDJLMHVWWRFDáNRZLFLHLJQRUR
ZDQH=DU]ąGFDEXG\QNXSRPLPR
OLF]Q\FKLQWHUZHQFMLORNDWRUyZED
JDWHOL]XMHWHQSUREOHP0LHV]NDĔF\
Vą ]EXOZHUVRZDQL Wą V\WXDFMą L
]GHF\GXMą VLĊ SRGMąü NURNL SUDZ
QH ]PLHU]DMąFH GR XUHJXORZDQLD
SUDZQLHWHMV\WXDFML
0LHV]NDĔF\EORNX)ORULDQD
Not. pg, bw

reklama

były w pobliżu placów zabaw czy
boisk do gry w piłkę nożną – tak, aby
ćwiczący rodzice mieli dobry widok
na bawiące się dzieci.
We wszystkich trzech miejscowościach inwestycje będą podobne.
Projektanci planują, aby siłownie
składały się pięciu urządzeń: twi-
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Knurów

5RNWHPX]QDOD]á\VLĊRVRE\NWyUHZVSDUá\NQXURZVNąURG]LQĊZWUXGQHM
V\WXDFML3RPRFMHVWMHGQDNFLąJOHSRWU]HEQD1DMSLOQLHMV]DVSUDZDWR
]DáDWDQLHGDFKX±WU]HED]W\P]GąĪ\üSU]HG]LPą
- Na zakup rynien i akcesoriów
potrzeba 1500 zł – mówi wolontariusz, Michał Kozioł, który pomaga
państwu z Krywałdu. – Gdybym
dysponował taką gotówką, bym się
nawet nie zastanawiał. Apelujemy do
przedsiębiorców, być może ktoś z nich
chętnie pomoże. Jeśli nie naprawimy
tego dachu, to wszystko zniszczeje.
Sprawa jest pilna – sufity i ściany

domu są mocno zawilgocone. Niełatwo będzie je osuszyć. Naprawa
dachu jest pierwszym, koniecznym
krokiem w tym kierunku. Ale potrzeb jest o wiele więcej.
- Potrzebne są drzwi, nawet z
odzysku – wylicza pan Michał. –
Najważniejsze, by wstawić drzwi na
taras na piętrze. Te, które są, przeszły
włamanie i nie da się ich naprawić.

Posklejaliśmy je, ale to na nic – wiatr
hula, zimą wlatuje śnieg. Przydałyby
się też jakieś drzwi, które oddzielałyby
klatkę schodową od części mieszkalnej
na górze, też nie muszą być nowe. Nie
wspomnę o oknach – są tak nieszczelne,
że na piętrze ogrzewanie nic nie daje.
Na początek dobrze by było wymienić
okno na klatce schodowej. Drzwi wejściowe są nowe - znalazł się sponsor
– wstawiłem i już jest inaczej. Jednak
ja już jestem wiekowy, nie ogarnę tego
wszystkiego. Cudownie by było, jakby
się trafiła jakaś firma budowlana czy
remontowa, która by pomogła.
Sponsorzy i darczyńcy, którzy
są chętni do pomocy knurowskiej
rodzinie, są proszeni o kontakt
z redakcją (nr tel. 32 332 6377),
z panem Janem, ojcem rodziny
(tel.695 417 852) lub z Michałem
Koziołem (tel.515 613 828).
MiNa, foto: Justyna Bajko
6XILW\LĞFLDQ\]ZáDV]F]DQD
SLĊWU]HVąPRFQR]DZLOJRFRQH

7HGU]ZLSRZáDPDQLXQDGDMąVLĊ
W\ONRGRZ\PLDQ\

o raz pierwszy o rodzinie z
Krywałdu pisaliśmy rok temu.
Ona – ciężko chora, na wózku inwalidzkim, oddychająca przy
wparciu aparatu tlenowego. On
– pracujący nocami, a za dnia zajmujący się domem, żoną i dwójką
dzieci, które również mają problemy
ze zdrowiem. Pani Iza, bezprawnie
wyrzucona z własnego domu, przez
pewien czas wraz z rodziną mieszkała
w zawilgoconej komórce. Rok temu,
po długiej gehennie mogli wrócić do
domu. Niestety, poprzedni mieszkaniec ogołocił go ze wszystkiego –
zostały puste ściany i dziurawy dach.
Rok temu apelowaliśmy o pomoc, bez której powrót do zniszczo-

P

nego budynku nie byłby możliwy.
Wiele osób odpowiedziało wówczas
na tę prośbę. Byli wśród nich zarówno prezesi firm, jak i anonimowi
darczyńcy. Po prostu – dobrzy ludzie, z których każdy chciał pomóc
tak jak mógł. Teraz jednak pomoc
znowu jest potrzebna.
Najbardziej palącą potrzebą jest
załatanie przeciekającego dachu. W
ubiegłym roku został on tymczasowo
zabezpieczony przed zimą, jednak
konieczna jest jego naprawa. Już w
ubiegłym roku pewien dekarz zaoferował swoją pomoc. Z kolei państwo
Buczakowie z firmy Bud-Expert zasponsorowali papę i podkład. Brakuje
jednak orynnowania.

.QXUyZ5yůDQLHFGRJUDQLF

=PLDQD]DF]\QDVLęRGQDVVDP\FK

0RGOąFVLĊVWDMHP\SU]HG%RJLHP]FDá\PQDV]\PSRUDQLRQ\PĞZLDWHPFRG]LHQQąPDáRĞFLą
UR]SDF]ą]OĊNLHPSU]HGW\PFRF]HNDQDVMXWUR:VRERWĊW\VLąFHOXG]LWU]\PDMąFZGáRQLDFK
UyĪDQLHFPRGOLáRVLĊZLĊFQLHW\ONR]D3ROVNĊ]DĞZLDWDOHSU]HGHZV]\VWNLP]DVLHELH
rojekt „Różaniec do granic”
to pomysł fundacji Solo Dios
Basta.
- Naszym założeniem było otoczenie całej Polski modlitwą różańcową – mówią jej członkowie.
Datę, 7 października, wybrano
nieprzypadkowo.
- Dokładnie 140 lat temu w
Polsce w Gietrzwałdzie objawiła
się Matka Boża i powiedziała: „odmawiajcie codziennie różaniec”, 40
lat później w Fatimie powtórzyła to
wezwanie – podkreśla Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta.
Organizatorzy zaznaczali, że
projekt jest rodzajem zaproszenia
Polaków do zejścia z kanap, porzucenia wygodnego życia przed
komputerem i wyjścia na granice
Polski, granice własnych słabości,
granice własnych lęków…
7 października wzdłuż polskiej
granicy oraz w kościołach w centrum kraju spotkali się ci, którzy
wierzą, że modlitwa różańcowa
na moc zmieniania świata. Tysiące

P
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rozmodlonych ludzi dało świadectwo przekonaniu, że nie siłą, a
właśnie spokojem przesuwanych
paciorków trzeba walczyć ze złem.
Pójście drogą Ewangelii wymaga odwagi i siły. Bo nie jest łatwo
przyjmować słowa Pana Jezusa o
miłosierdziu, o przebaczeniu, nie
jest łatwo nimi żyć. Podczas różańcowych rozważań wierni prosili o tę
siłę. Modlili się za rodzinę, o pokój,
o umiłowanie modlitwy różańcowej.
Szczególnie wzruszające były rozważania z części bolesnej poświęcone
cierpiącym. W tej części modlono
się za chorych, bezdomnych, samotnych, zagubionych, nie zapomniano
również o uchodźcach. Proszono o
pociechę dla nich i umocnienie oraz
o to, by Pan Bóg pomnażał w nas
chęć niesienia im pomocy.
Ewangelizacyjną akcję świeckich poparli duchowni.
- Zachęcaliśmy ludzi do udziału, do modlitwy – mówi Grzegorz
Kusze, dziekan knurowskiego dekanatu oraz proboszcz parafii pw.

Najświętszej Maryi Panny Królowej
Świata. – Uważam, że to bardzo
potrzebna akcja, bo jest mnóstwo intencji, które trzeba omodlić. A wtedy,
kiedy się modlimy, jesteśmy mocni, bo
jak mówi Pan Jezus: „Gdzie dwóch
albo trzech gromadzi się w Moje imię,

tam jestem pośród nich”. Czyli nie
jesteśmy sami, zdani tylko na własne
siły, ale Pan Jezus jest obecny i nam
błogosławi.
Wspólnie z wiernymi do Chałupek pojechał ksiądz Tomasz Antczak, wikary z parafii pw. Najświęt-

szej Maryi Panny Królowej Świata.
- Kiedy przyjechaliśmy, początkowo wydawało nam się, że nikogo
nie ma. Nagle zobaczyliśmy, jak
z różnych stron: z samochodów,
autokarów, z sanktuarium po Eucharystii i Adoracji, idą ludzie w
kierunku przejścia granicznego.
Tam był już przygotowany pulpit,
czekali księża, a wokół ponad 1000
osób z różańcem w ręku – opowiada
ksiądz Antczak.
Modlitwa różańcowa trwała
około dwóch godzin
- Wzruszyłem się, gdy uświadamiałem sobie, jak wielka ilość
osób bierze udział w modlitwie, że
jesteśmy jednością. Modliliśmy się
za rodzinę, o pokój, o jedność i za
nas samych, za swoje serca, bo przemiana zaczyna się od nas samych
– tłumaczy wikary.
Projekt „Różaniec do granic”
miał siłą modlitwy wpłynąć na rzeczywistość. Czy już można mówić
o efektach?
- Przede wszystkim już sama
decyzja, że chcę się modlić, chcę rozważać życie Jezusa, jest konkretnym
owocem. Bo modlitwa dotyka tych,
którzy biorą w niej udział – mówi
ksiądz Tomasz. – A czy zmieni coś
w świecie? Czas pokaże. Choć jestem
przekonany, że tak silnej modlitwy
wielu ludzi Pan Bóg wysłucha…
jb
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„chrzty pruskie”
podczas któr ych zmieniano
imiona i nazwiska polskie na niemieckie.
W spisie knurowskich rolników
z II połowy XIX wieku znajdziemy
polskojęzyczne nazwiska: Bismor,
Magnor, Przybyła, Dyrbuś, Lenża,
Szendzielorz (Szędzielorz), Orłowski, Golec. 143 rodziny w Knurowie
w 1864 roku (wg „Topographisches
Handbuch von Oberschliesen”
Feliksa Triesta) i 39 rodzin z pobliskiego Krywałdu w
1855 roku nie figurują
jeszcze w wersji niemieckojęzycznej.
Bada nia geologiczne w ykazały, że
w Knurowie znajdują
się bogate złoża węgla
ka miennego. Ska rb
państwa pruskiego po
pertraktacjach z Gwidonem Frenzlem kupił
pola górnicze. Niebawem przystąpiono do
budowy kopalni.
Ponad ćwierć wieku wcześniej nowoczesny przemysł pojawił
się w Krywałdzie. To
za sprawą prochowni
uruchomionej w 1876
roku przez reńsko-westfalską spółkę. W
1878 roku kupiła ją
Paulina Güttler, by w
1896 roku odsprzedać
Górnośląskiej Spółce
Akcyjnej (Oberschlesische Actiengesellschaft). Przemysł na
Górnym Śląsku zdominowany był przez
pruskie spółki akcyjne
lub pruskich właścicieli – rekinów finansjery. Dyrektorami w knurowskiej kopalni i
krywałdzkiej prochowni byli również (do 1922 roku) Niemcy. Także

wyżsi urzędnicy (jak np. dr Georg
Ponndorf w fabryce prochu) byli
obywatelami Rzeszy Niemieckiej.
Załoga zazwyczaj rekrutowała się
w przeważającej części z miejscowej
ludności.
Germanizacja jeszcze bardziej
wzmogła się na przełomie wieków
XIX i XX.
W tym czasie kanclerzem II Rzeszy i premierem Prus był Berhard
von Bülow (1900-1909), potem
zastąpił go Theobald von Bethmann-Hollweg (1909-1917).
Śląskie miejscowości były częścią Cesarstwa Niemieckiego. W
wielu miastach stacjonowały garnizony wojskowe – m.in. we Wrocławiu, Głogowie, Nysie i Gliwicach.
Państwo pruskie posiadało pod
bronią 320-tysięczną sprawną armię.
W każdej chwili mogli ją też zasilić
rezerwiści.
Za kanclerza Bülowa zastosowano kolejne metody wobec polskojęzycznych mieszkańców Śląska. Na
mocy ustawy o stowarzyszeniach i
zebraniach zabroniono używania

mieć polskiej organizacji. Powołano
jedynie Związek Socjalistów Niemieckich. W 1904 roku w Knurowie
utworzono niemiecką ochronkę dla
dzieci w wieku przedszkolnym. W
1906 roku funkcjonowała organizacja, której celem było popieranie
niemczyzny – Förderung des Deutschtums. Organ prasowy „Volksbildungsverein” dotowano kwotą 500
marek/rocznie, a gazetę „Knurower
Jugendvehr” – 300 markami (w 1917
roku).
To także za kanclerza Bülowa
przemianowano Przyszowice na
Preiswitz, Kamień na Stein. Gorliwy
sołtys Szczygłowic – Schalla – wystosował telegram do córki cesarza
Cecylii Hohenzollern, prosząc, by
wyraziła zgodę na przemianowanie
Szczygłowic na Cecilienthal. Jednak
bezskutecznie... Informację o tym zamieścił „Katolik” (nr 113 z 1905 roku).
Od 1903 roku zaczęto stosować
tak zwane

ostmarkenzulagi
czyli dodatki dla wyróżniających
się germanizatorów.
Wśród tych, którzy w
tym względzie się wykazali był landrat (starosta) rybnicki Lentz
(administracyjnie Knurów należał do powiatu
rybnickiego). „Katolik”
z 1904 roku (nr 140)
przywołuje jego słowa:
„Na jednym polu pracy wszyscy są zgodni,
gdy chodzi o obronę
niemczyzny i o popieranie niemczyzny oraz
odwrócenie od ludu
wrogich umiłowań”).
Na począt ku X X
stulecia władze pruskie
objęły indeksem polskie pieśni patriotyczne
i religijne. Dławiono
przejawy polskiego życia kulturalno-oświatowego, ścigając sądownie przede wszystkim
dyr ygentów chórów.
Doświadczył tego m.in.
dyrygent z Knurowa,
Leon Poniecki, który
został skazany na zapłatę 4 marek kary za
popularyzowanie polskich pieśni (pisała o
tym „Gazeta Robnicza” w numerze
131 z 1910 roku).
Generalna prokuratura zarządziła konfiskatę na terenie Górnego
Foto: Ze zbiorów Damiana Sontaga

dziejach Górnego Śląska
i Knurowa nie brak trudnych okresów. Z pewnością taką próbą wytrwałości był czas
wzmożonej germanizacji.
Nasilenie działalności germanizacyjnej na Śląsku rozpoczęło
się po wojnie prusko-francuskiej
(1870 /1871), gdy kanclerzem Rzeszy
został Otto von Bismarck. W 1972
roku ze szkół usunięto język polski.
Do antypolskiej akcji wciągnięto kościół, sądy, administrację i wojsko.
Mnożyły się

języka polskiego na publicznych
zebraniach. Dlatego też w Knurowie
pracownicy zatrudnieni w nowo
wybudowanej kopalni nie mogli
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Śląska dzieł Adama Mickiewicza i
Zygmunta Krasińskiego. Polskojęzyczne książki i śpiewniki kościelne
sprowadzane były z zaboru austriackiego, drukowane w oficynach
lwowskich bądź krakowskich. Nawet
pocztówki, na których uwidoczniono drewniany kościół św. Wawrzyńca czy knurowską kopalnię, były wydawnictwami niemieckojęzycznymi.
Nie stroniono od oddziaływania
ekonomicznego.
W Knurowie za czasów kanclerza Bülowa ówczesne władze oświatowe były zainteresowane... bylejakością nauczania dzieci knurowian.
Rozmaite były tego przejawy, m.in.
rodzice wytykali pruskim władzom
ciasnotę klas, brak ubikacji, a nawet gnojówkę pod oknem szkoły.
Irytację budził przeciągający się,
ponaddziesięcioletni, brak zgody na
budowę nowej szkoły. Nie najlepiej
w pamięci wówczas żyjących zapisał
się nauczyciel-rektor Heinrich Gottfred (1912-1922) z Prudnika, który
– jak podejrzewano – został „narzucony” do Knurowa przez pruskie
władze oświatowe. Nie bez znaczenia
była też twarda niemiecka postawa
kolejnych rybnickich landratów/
starostów, lojalnie wypełniających
pruską polityką germanizacyjną
(wśród nich np. Hans Lukaschek).

^ǇƚƵĂĐũĂǌŵŝĞŶŝųĂƐŝħ

z wybuchem I wojny światowej.
Górny Śląsk traktowany był jako
wschodnia rubież ziemi pruskiej.
Mieszkańców wcielano do pruskiej
armii – w przeważającej części
walczyli na froncie zachodnim, niewielka liczba w Afryce (Cesarstwo
Niemieckie posiadało tam kolonie).
Od 1916 roku z wielu parafii zarekwirowano dzwony, by przetopić je
na armatnie kule.
Jaki był końcowy rezultat antypolskiej polityki władz pruskich na
przełomie XIX/XX wieków na Górnym Śląsku? Z pewnością odcisnęła
pewne piętno, ale nie dała wyników,
których oczekiwano. Napór germa-

nizacji zrodził bowiem powszechny
opór społeczny. Pod tym naporem
„(...) chłop z wiernego poddanego
pruskiej korony przedzierżgnął w
polskiego patriotę, a robotnik przemysłowy stał się człowiekiem o własnej odrębnej świadomości klasowej”
(J. Feldman: Problem polsko niemiecki w dziejach, Katowice 1946).
Świadczą też o tym bismarckowskie sprawozdania. Ziemia Rybnicka
była – wg niemieckich urzędowych
danych – zdecydowanie propolska.
Ostoją polskości i poczucia narodowego na terenie Knurowa (jak
też całej Ziemi Rybnickiej) stały
się liczne organizacje, stowarzyszenia, koła, chóry, zespoły teatralne.
Mieszkańcy spontanicznie zrzeszali
się, czytali polskie książki, uczyli
polskich pieśni, odgrywali narodowe
sztuki teatralne, utrwalając znajomość języka polskiego i pielęgnując
polskość. W pobliskich Gierałtowicach złotymi zgłoskami zapisało się
kółko Filaretów, którego członkowie
zajmowali się literaturą polską. W
budzeniu i podtrzymywaniu poczucia narodowego ważną rolę odegrało
czytelnictwo. Założone w 1880 roku
w Poznaniu (zabór pruski) Towarzystwo Czytelni Ludowych działało
także w powiecie rybnickim, w tym
i w Knurowie. Powstawały liczne
biblioteki. Książki sprowadzano,
często z narażeniem życia, z innych
regionów, najwięcej z Krakowa.
Wypożyczano je bezpłatnie. Bibliotekarze pracowali bezinteresownie,
mocno ryzykując rewizje ze strony
pruskiej policji.
Zewnętrznym przejawem poczucia łączności Górnego Śląska z
resztą ziem polskich były wycieczki
(głównie do Krakowa – wówczas pod
zaborem austriackim) i pielgrzymki
(zwykle do Częstochowy – pod zaborem rosyjskim).
Podsumowując: mimo szeroko
zakrojonej akcji germanizacyjnej
mieszkańcy Knurowa nie wyzbyli
się polskości...
Maria Grzelewska

reklama
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informacja własna

nii. W dwóch tygodniowych turnusach (każdy dla 60 dzieci) zapewni
się uczniom kreatywne i atrakcyjne
spędzenie wolnego czasu. Pomysłodawcy przewidują m.in. zajęcia
rękodzielnicze, taneczne, sportowe,
kino, a także szkolenia dotyczące
udzielania pierwszej pomocy. Suma
kosztów projektu obejmuje też zakup niezbędnych materiałów.

ħĚǌŝĞƌƵĐŚŶĂƑǁŝĞǏǇŵ
ƉŽǁŝĞƚƌǌƵ
Mieszkańcy Rejonu III (Stary
Knurów) z trzech propozycji wytypowali „Centrum rozrywki dla
dzieci – plac zabaw” (161 głosów,
160 000 zł). Powstanie ono przy ul.
Koziełka, pomiędzy blokami 37 i 43.
Jak argumentowali pomysłodawcy, to teren bezpieczny, oddalony
głównej ulicy. W tej części miasta
nie ma placu zabaw z prawdziwego
zdarzenia, toteż takie miejsce bardzo się przyda.
Krywałdzianie też mieli wśród
propozycji plac zabaw, a jednak to
nie on zyskał największą sympatię
głosujących – w Rejonie IV wygrał
projekt budowy otwartej siłowni zewnętrznej (50 głosów, koszt: 90 000
zł). Powstanie ona na zalesionym
terenie należącym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Siłownia pod
chmurką ma się przysłużyć poprawie
kondycji mieszkańców. Podczas gdy
dzieci będą hasać na szkolnym placu
zabaw, dorośli będą mogli spędzić
czas równie aktywnie.
W Szczygłowicach (Rejon V)
głosujący mogli wybierać spośród
aż pięciu projektów. Zdecydowanie
wygrał pomysł placu zabaw, który
będzie zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa, w pobliżu probostwa (186
głosów). Pomysł to wynik wspólnych
rozmów mieszkańców, którym zależało na stworzeniu dzieciom chętnie
odwiedzanego, a przede wszystkim
bezpiecznego miejsca do zabawy.
Kiedy powstanie, będzie sprzyjało
zarówno ich rozwojowi fizycznemu,
jak i rozbudzaniu wyobraźni.

Budżet obywatelski to świetna
okazja, by mieszkańcy, zamiast czekać
na odgórne propozycje czy narzekać na
otoczenie, sami zechcieli mieć wpływ
na kształt przestrzeni publicznej w
swoim otoczeniu. Mogą zaproponować
przedsięwzięcie, które warto zrealizować w ich rejonie zamieszkania,
przekonać do pomysłu innych. Kto nie
ma własnej wizji, może przyjrzeć się
projektom sporządzonym przez inne
osoby ze swojego rejonu i zagłosować na
najlepsze z nich. To propozycja, z której
żal nie skorzystać, bo skoro można mieć
wpływ, to czemu nie?
A jednak, o dziwo, chętnych nie
ma zbyt wielu. To dopiero druga
edycja budżetu obywatelskiego w
Knurowie i może tym należy tłumaczyć niską frekwencję. Była ona, co
prawda, trzykrotnie wyższa niż w
ubiegłym roku, jednak 849 osób na
przeszło 31 tysięcy uprawnionych to
ciągle niewiele. Aby ułatwić mieszkańcom głosowanie, wprowadzono
w tym roku możliwość decydowania
o budżecie obywatelskim drogą elektroniczną. Pomysł był trafiony – w
ten sposób głosy oddało 796 osób, zaś
53 mieszkańców wybrało tradycyjną,
papierową kartę do głosowania. Aktywniejsze w tym roku były kobiety
– stanowiły 58 procent głosujących.
Najliczniejszą grupą wiekową były
osoby między 36. a 49. rokiem życia.
Oprac. MiNa

Knurów
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Foto: Mirella Napolska
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d 13 do 23 września knurowianie mogli wybierać, które
pomysły, zaproponowane
przez mieszkańców z ich rejonu,
warto zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego. Każdy rejon
miał do dyspozycji po 161 800 zł
(niewykorzystane pieniądze pozostają w budżecie miasta). Spośród
czternastu propozycji wybrano siedem. Oto one.
W Rejonie I (os. Wojska Polskiego I i II) zwyciężyło „Kino pod
chmurką Summer 2018” – głosowało na nie 101 mieszkańców. Jak łatwo
się domyślić, dzięki temu projektowi
latem przyszłego roku mieszkańcy
osiedla będą mieć niejedną okazję
do oglądania filmów w plenerze.
Bezpłatne, ogólnodostępne projekcje
będą się odbywać na Placu 700-lecia.
Widzowie będą mieć do dyspozycji
wygodne leżaki. Autorzy projektu
mają nadzieję, że w ten sposób przyczynią się do popularyzacji X Muzy.
Na Kino pod Chmurką przeznaczono 50 000 zł. W Rejonie I doczeka
się realizacji także drugi projekt
– „Kreatywne warsztaty rodzinne”
(57 głosów, 26 020 zł). Dzieci i dorośli
będą mogli poznać różne techniki
twórcze: decoupage, filcowanie, podstawy stolarstwa czy szycia. Takie
wspólne, a do tego konstruktywne
spędzanie wolnego czasu sprzyja
rozwijaniu zdolności manualnych
u dzieci, uczy współpracy, umacnia
wzajemne relacje. Warsztaty mają
być prowadzone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, w
klubie Sztukateria.
Rów n ie ż w Rejon ie I I (os .
1000-lecia i Redyny) oba zgłoszone
pomysły zostaną sfinansowane z
budżetu obywatelskiego. Najwięcej osób (80) głosowało na projekt
mający popu lar yzować metodę
Biofeedback - „Trenujemy mózgi
uczniów knurowskich szkół”. Suma
127 918 zł pozwoli doposażyć pracownię Biofeedbacku znajdującą się
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr
2, dzięki czemu będą mogły z niej
korzystać nowe osoby. Stosując terapię Biofeedback można poprawić
zdolność mózgu do koncentracji i
przyswajania wiadomości, umiejętność radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, zwiększyć kreatywność
i pozy ty wne myślenie. 70 osób
oddało głos na „Ferie w szkole –
dlaczego nie!”, który również będzie
realizowany w MSP nr 2 (jego koszt
to 32 700 zł). To pomysł zorganizowania w szkole zimowych półkolo-

roczyste rozpoczęcie roku
miało miejsce w ubiegłą środę,
4 października, w Kinie Scenie
Kulturze. Gościem specjalnym
tegorocznej inauguracji był Andrzej Sośnierz, dyrektor muzeum
„Górnośląski Park Etnograficzny w
Chorzowie”, który wygłosił wykład
o zamku w Chudowie (więcej na
ten temat – w następnym wydaniu
Przeglądu Lokalnego).
Już gołym okiem było widać, że
w tym roku akademickim przybyło
studentów – sala była pełna. Nic
dziwnego, bo oferta UTW jest tak
bogata, że nie sposób się nudzić: języki obce, ruch pod różnymi postaciami (basen, gimnastyka, zumba,
taniec liniowy, turystyka), kultura
(chór, kino, plastyka, origami i
in.), a nawet szkoła babć. Jeśli ktoś
jeszcze chciałby się zapisać, można
to zrobić do końca października.
Sekretariat UTW działa w Miejskim Gimnazjum nr 2 (ul. Stefana
Batorego 7, sala nr 2). Jest czynny w
środy, w godz. 16.00-17.00. Można
też kontaktować się drogą mailową:
knurowutw@wp.pl . Więcej szczegółowych informacji znajduje się na
stronie www.knurowutw.pl .
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oczątki powstania zespołów
mażoretkowych datuje się na
XVIII wiek. Podobno to sam
Napoleon Bonaparte wpadł na pomysł, aby na czele parad i orkiestr
dętych szły piękne dziewczyny w
galowych strojach.
Mażoretki kreują świat odświętny, widowiskowy. Z nieodłącznym
uśmiechem łączą taniec z elementami gimnastyki i akrobatyki. Mają
własny rozpoznawalny język. W
paradnych strojach, z pałeczką lub
pomponami w dłoniach, wyróżniają
się elegancją ruchów i gracją. Zawsze
wyprostowane, są niezwykle wyczulane na rytm, który często podkre-

P

ślają ruchem pałeczki.
- Mażorteki występują na pokazach, biorą udział w paradach, prezentują układy choreograficzne do muzyki
współczesnej, jak i do orkiestr dętych
– tłumaczy Marta Jabłońska, nowa
trenerka knurowskich mażoretek. –
Cechuje je ciągły ruch, poczucie rytmu,
uśmiech, pewność siebie i wdzięk.
Pokazy mażortek to celebracja
chwili: radość z tańca, radość z występu. Dziewczyny przypominają
aktorki z filmów o zawsze dobrym
zakończeniu - uśmiechają się mimo
wszystko, zarażając dobrą energią.
Podczas treningów dziewczyny
ćwiczą ciało i umysł. Uczą się trud-

nej sztuki żonglowania, marszu w
rytmie oraz tego, jak zapanować nad
mimiką i wzbudzić w sobie entuzjazm. Bo ponura mina i mażoretka
nie występują w parze… Mażoretki
uświetniają parady, często kroczą na
czele orkiestry, biorą udział w festiwalach, konkursach, niekoniecznie
mażoretkowych. Te najlepsze podróżują po świecie, prezentując układy
na pokazach tanecznych.

Pod okiem mistrzyni
W Knurowie mażoretki trenują
od kilku lat. Jednak ten sezon będzie
wyjątkowy. Stery trenerskie przejęła
gwiazda mażoretkowego świata.

Marta Jabłońska jest choreografką,
sędzią, a przede wszystkim wielokrotną mistrzynią Polski i Europy.
W 2013 roku w y walczyła ty tuł
najważniejszy – została Mistrzynią
Świata. Na zawodach zachwycała
pięknymi i dynamicznymi układami oraz perfekcyjnym ruchem. Od
siedmiu lat wiedzę oraz zdobyte doświadczenie przekazuje kolejnemu
pokoleniu mażoretek. Nowa trenerka już rozpoczęła zajęcia w Knurowie. Jakie są jej pierwsze wrażenia?
- Dziewczyny są bardzo fajne.
Chcą pracować i nie poddają się, choć
nieustannie zaskakuję ich nowymi
elementami – mówi trenerka. – Walczą, aby pokonać swoje bariery. Z
treningu na trening jest coraz lepiej i
wiem, że możemy sobie na dużo pozwolić. Grupa zapowiada się bardzo
dobrze!
Knurowski zespół jest zróżnicowany. Najmłodsza mażoretka
ma zaledwie 8 lat, najstarsza – 17.
Dziewczyny spotykają się dwa razy
w tygodniu – w poniedziałki i środy
– w Miejskiej Szkole Podstawowej nr
2. Zapisy wciąż trwają, a to nie lada
gratka ćwiczyć i rozwijać się pod
okiem mistrzyni.
- Każda dziewczyna, która ma

w sobie energię, znajdzie miejsce w
naszym zespole – zapewnia Marta
Jabłońska. – Zachęcam, aby do nas
dołączyć, bo kiedy jak nie teraz!
-EIRWR0DUWD-DEáRĔVND
&KFLDáDE\ĞGRáąF]\üGRNQXURZVNLFK
PDĪRUHWHN" =JáRĞ VLĊ MXĪ G]LĞ ± QU
WHOOXE

foto-migawka

LGDüGRSLVDáD
W\QXXMąWUDG\FMĊFRURF ]Q\FKVSRWNDĔ)UHNZHQFMDMDNZ
%\OLSUDFRZQLF\RGG]LDáX0'(. :.Ä6]F]\JáRZLFH´NRQ
URQLVáDZ=DUHPED
SRWNDĔ6WHIDQ0DNVHORQRSXĞFLáRQDV]HV]HUHJLPyZL%
1LHVWHW\WU]HFKNROHJyZZW\PZLHOROHWQLRUJDQL]DWRUV

\FKVSRWNDĔ
QLXQDVWĊSQ
RUJDQL]RZD
3DáHF]NĊSU]HMąáQDV]NROHJD,UHNĩ\F]\P\PXZLHOHVLáZ
LDURNX
RJąGRF]HNDüVLĊSRZWyUNL7Ċ]DSODQRZDQRQDZU]HĞQ
3DQRPWDNPLáRVLĊUR]PDZLDáRLZVSRPLQDáRĪHMXĪQLHP
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=DSURV]HQLH

rozrywka nr 41

%LDãDODVND

- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

SDĨG]LHUQLND SLąWHN NRáR377.75,21]DSUDV]D
QDREFKRG\ĝZLĊWD1LHZLGRP\FKÄ%LDáD/DVND´

- Zapraszamy wszystkie osoby niewidome, niedowidzące oraz ich rodziny, przyjaciół i opiekunów – zachęca TRION.
Świętowanie rozpocznie msza święta o godz. 8.15 w kościele pw. Matki
Bożej Częstochowskiej. Po nabożeństwie zaplanowano spotkanie w Klubie Gama (ul. Kapelanów Wojskowych 2). Początek o godz. 10.
jb

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

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

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).

0LFKDã%LHVLDGD]&]HUZLRQNL

$OLFMD%URG]LľVND].QXURZD

ur. 4.10.2017 r., 3950 g, 52 cm

ur. 4.10.2017 r., 3540 g, 52 cm

%RJXVãDZ*Dãċ]ND]*OLZLF

)UDQFLV]HN&KU]ċV]F]].QXURZD

ur. 4.10.2017 r., 3390 g, 53 cm

ur. 5.10.2017 r., 3790 g, 56 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 39/2017 brzmiało: „KOŹLI UPÓR”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Marian
MARCZAK. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

'RURWD.DSãRľVND]*OLZLF

)LOLS/DQJQHU]*OLZLF

ur. 6.10.2017 r., 3330 g, 52 cm

ur. 6.10.2017 r., 3790 g, 56 cm

.DWDU]\QD0RãRľ].QXURZD

0DNV\PLOLDQ:LOF]HN]&]HUZLRQNL

ur. 6.10.2017 r., 2800 g, 53 cm

ur. 6.10.2017 r., 3460 g, 52 cm

13-18.10.2017 r.
3,Ą7(.ĝ52'$

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
r.
nadsyłać je (lub12.10.2017
donieść do redakcji)
– ul.
CZWARTEK
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.
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

41

Tarapaty
- godz. 15.45
Lego® Ninjago. Film 2D
- godz. 16.00

Botoks
- godz. 18.00, 20.15

10

Blade Runner 2049
- godz. 17.15, 20.00

www.kinoscenakultura.pl

7RPDV]5DM].QXURZD

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

ur. 8.10.2017 r., 4675 g, 60 cm
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.XOWXUD5R]PRZD3U]HJOċGX

3U]HSXVWNDGR+ROO\ZRRG
7URFKĊVLĊZDKDáHPDOHZNRĔFXZ\EUDáHPSUDFĊZILUPLHNWyUDPD
QDVZRLPNRQFLHPLĊG]\LQQ\PL2VFDUD]DHIHNW\VSHFMDOQHGRILOPX
Ä*ODGLDWRU´ - mówi Jakub Skorupa, twórca animacji, z pochodzenia
knurowianin, którego film animowany „Frank O’Hara – Mayakovsky”
EĊG]LHSUH]HQWRZDQ\SRGF]DVWHJRURF]QHJR)HVWLZDOX)LOPyZ3ROVNLFK
w Los Angeles
poważnej firmie od efektów wizualnych. Jak wypada porównywanie
możliwości rozwoju twórcy animacji w Wielkiej Brytanii i w Polsce?
- Zależy to od indywidualnych
preferencji. Ja akurat miałem marzenie, żeby spróbować swoich sił za
granicą – i tak się stało. Dostałem
ofertę pracy z Londynu. Co ciekawe,
otrzymałem ją także dzięki temu
krótkiemu filmowi, który zrobiłem
jeszcze mieszkając w Polsce. Trochę

)RWR]ELRU\ZáDVQH-6NRUXS\

M

Rozmawiała Mirella Napolska

Jakub Skorupa
- z urodzenia
NQXURZLDQLQG]LĞ
ORQG\ĔF]\N

wykonuję właśnie przy użyciu tego
oprogramowania. Natomiast animacja jako dziedzina sztuki stała się dla
mnie bardzo pojemnym nośnikiem,
nienarzucającym praktycznie żadnych ograniczeń. Dzięki niej mogę
opowiadać historie, a efekt końcowy
zależy tylko i wyłącznie od dwóch
czynników: nakładu czasu, jaki na
to poświęcę, oraz moich umiejętności.
Co ciekawe, kilka lat temu nie interesowałem się jakoś szczególnie animacją, dostrzegłem ją dopiero dzięki internetowi i reklamom. Najwyraźniej
musiało to we mnie dojrzeć.
- Jaki był pierwszy film animowany, który pan w życiu obejrzał?
- Myślę, że był to „Bolek i Lolek na
Dzikim Zachodzie”. Przynajmniej to
jest pierwszy, jaki pamiętam.
- A najważniejsze filmy? Najistotniejsi twórcy?
- Może to dziwnie zabrzmi, ale
nie jestem wielkim fanem pełnometrażowych filmów animowanych.
Lubię w zasadzie tylko dwa: „Króla
Lwa” oraz „Trio z Belleville”. Bardzo lubię krótkie formy, szczególnie
twórczość pionierów eksperymentalnej animacji Franciszki i Stefana
Themersonów oraz kilka kreskówek.
Jestem natomiast fanem animowa-

nych filmów reklamowych oraz animowanych czołówek seriali i filmów.
Generalnie jeśli chodzi o film, bardzo
lubię twórczość Pedro Almodóvara
oraz Quentina Tarantino.
- Skąd czerpie pan inspiracje?
- Dla mnie praca nad „Frankiem
O’Harą” była przede wszystkim
bardzo dobrą zabawą. Inspiracje bardziej konkretne to wszelkiego rodzaju
treści kultury, które gdzieś w międzyczasie konsumuję i przyswajam.
I bardzo inspiruje mnie przyroda:
krajobrazy, formy terenu, kształty.
- Przed wyprowadzką do Londynu pracował pan w knurowskiej
firmie zajmującej się produkcją
filmową. Jak pan to wspomina?
- Produktownia.com to przede
wszystkim piękna przygoda i cieszę
się, że Karol ją kontynuuje. To właśnie w Knurowie zrealizowaliśmy nasze pierwsze filmy i akcje reklamowe.
Mieliśmy to szczęście, że spotkaliśmy
na naszej drodze wielu życzliwych
ludzi, m.in.: Krzysia Skowrońskiego
z Hard Rocka, dyrektora CK Jerzego
Kosowskiego oraz panią Justynę Kosik z knurowskiego kina, którzy byli
skłonni zaufać naszym pomysłom i
umiejętnościom.
- Dziś pracuje pan w The Mill,

.DGU]ILOPXÄ)UDQN2¶+DUD±0D\DNRYVN\´ PRĪQDJR
REHMU]HüQDZZZYLPHRFRP
informacja własna wydawcy

reklama

irella Napolska: - Jak pana
film trafił na największy
w Hollywood przegląd
polskiego kina?
Jakub Skorupa: - Festiwale filmowe są jednym z najlepszych sposobów na promocję filmów krótkometrażowych. Jest to dość tradycyjna
droga: zgłaszamy film, kierownictwo
festiwalu dokonuje selekcji spośród
wszystkich zgłoszeń i jeśli mamy
szczęście, film jest pokazywany na
festiwalu. Tak też się stało w przypadku mojej animacji i jej udziału
w Polish Film Festival w Los Angeles.
W tym roku mój film będzie także
pokazywany na festiwalu animacji w
Palm Springs w Kalifornii.
- Pana film to ilustracja fragmentu wiersza Franka O’Hary
poświęconego innemu poecie –
Władimirowi Majakowskiemu.
Skąd się wziął u pana O’Hara? I
czemu akurat ten wiersz?
- Od czasów licealnych jestem
wielkim fanem poezji tego nowojorskiego twórcy. Tak się złożyło, że
fragment jego wiersza pojawił się
także w serialu „Mad Men”, który
również bardzo sobie cenię. Gdy
szukałem tematu mojego pierwszego
filmu krótkometrażowego, okoliczności przyrody sprawiły, że wybrałem tę
drogę. Generalnie uważam, że tworzenie wizualizacji do treści poetyckich jest w obecnym świecie jakiegoś
rodzaju szansą na uratowanie tego
gatunku literackiego przed zupełnym
wyginięciem.
- „Frank O’Hara...” trwa niespełna minutę. A jak długo pan nad
nim pracował?
- Czas produkcji był rozłożony
na okres około sześciu miesięcy - od
wstępnego storyboardu do czasu
publikacji. Jednak było to dla mnie
zajęcie dodatkowe, które realizowałem z doskoku, w wolnych chwilach.
- Jak to się stało, że zajął się pan
animacją?
- To był dość długi proces. Zaczęło
się od tego, że siedem lat temu mój
serdeczny przyjaciel, Karol Papała,
wtajemniczył mnie w program Adobe
After Effects. Przez kilka kolejnych
lat obserwowałem możliwości tego
programu, aż w pewnym momencie
stwierdziłem, że wchodzę w to na
sto procent. Dzisiaj większość mojej pracy artystycznej i zawodowej

się wahałem, ale w końcu wybrałem
pracę w firmie, która ma na swoim
koncie między innymi Oscara za
efekty specjalne do filmu „Gladiator”!
- Jak wygląda pana praca?
- The Mill jest studiem postprodukcji filmowej. Pracuję tam obecnie
jako motion designer i zajmuję się
projektowaniem animacji w filmach
reklamowych. Mam to szczęście, że
pracuję z ludźmi, wśród który są moi
idole. Dla przykładu, jeden z moich
współpracowników jest autorem czołówki do mojego ulubionego filmu o
przygodach Jamesa Bonda – „Casino
Royale”.
- Myśli pan o jakichś większych,
dłuższych formach filmowych?
- Kiedyś chciałbym wyreżyserować trzyminutowy film animowany.
Tylko tyle.
- Marzy się panu, gdzieś w dalekiej perspektywie, przeprowadzka
do Los Angeles? Czy może powrót
do Knurowa?
- Nie marzę o Los Angeles, próbuję oswoić się z Londynem. Problemem
większych miast jest właśnie to, że nie
są Knurowem!
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0ãRG]LSLV]ċ
GRSRZVWDľFyZ
Knurów

86ã8*,
%DJDĪyZND7HO
36-51/52/17

'RFLHSOHQLDEXG\QNyZW\QNLPR]DLNRZH
NDIHONRZDQLHPDORZDQLHJáDG]LHSDQHOH
PRQWDĪGU]ZL±RNLHQSRGZLHV]DQHVXILW\
]DEXGRZ\7HO
27/17-5/18

:\ĞOLMNDUWNĊGRSRZVWDĔFD
±]DFKĊFDMąXF]QLRZLH=HVSRáX
6]Nyá=DZRGRZ\FKQU
Z.QXURZLH$NFMDSURSDJXMH
ZLHG]ĊRSRZVWDQLXZDUV]DZVNLP

579QDSUDZDGRPRZD7HO

1-43/17

),1$16(

5±ē1(
1,(58&+202ć&,

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

='52:,(,852'$

- Wielu naszych rodaków prawie
nic nie wie na temat powstania,
nawet nie ma pojęcia, o której była
godzina W - mówią koordynatorzy
inicjatywy Ernest Śmiałek i Szymon Koza z ZSZ-2.
Przypominają, że powstanie
należało do najtragiczniejszych wydarzeń II wojny światowej. Pochłonęło około 200 tys. istnień ludzkich.
Wielu z powstańców było w wieku
dzisiejszych uczniów szkoły.
- Zachęcamy więc do wysyłania
kartek imiennych do bohaterów
tamtego okresu. Ten gest na pewno
choć trochę ich uszczęśliwi - podkreślają Ernest i Szymon.
Oprócz ZSZ 2 i klasy mundurowej do akcji włączyli się także
uczniowie z MSP 6 oraz (drugi raz
z rzędu) klasa humanistyczna z Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego.
O powstaniu warszawsk im

i jego bohaterach warto pamiętać nie
tylko z okazji rocznic i różnego typu
akcji, ale i na co dzień.

- Dlatego przy okazji jest także
możliwość wypożyczenia książek
tematycznych o tamtych czasach,
które Ernest Śmiałek udostępnił
wszystkim chętnym - mówi z kolei
Katarzyna Szwarczyńska, nauczycielka ZSZ nr 2.
Kartki czekają na chętny tuż po
wejściu do ZSZ 2 na przygotowanym do tego stole, wystarczy mieć
ze sobą znaczek pocztowy.
Tekst i Foto: Tomasz Czarnecki

$OLFMD.DUQDN
(UQHVWĝPLDáHN
L6]\PRQ.R]D
]DFKĊFDMąGR
XG]LDáXZDNFML

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


'RZ\QDMĊFLDNDZDOHUNDZ.QXURZLH
.RPRUQH]á7HO
41/17

1/17-odw.

'RZ\QDMĊFLDNDZDOHUNDZ.QXURZLH7HO

40-41/17

'RZ\QDMĊFLDPLHV]NDQLHP
Z.QXURZLH7HO
40-41/17

'RZ\QDMĊFLDPLHV]NDQLH7HO
39-42/17

3RNyMGRZ\QDMĊFLD7HO
41/17

6SU]HGDPG]LDáNĊUHNUHDF\MQąDOWDQD
PXURZDQDZDUV]WDWSHUJRODVWXGQL
&HQDGRX]JRGQLHQLD7HO
41-42/17

02725<=$&-$
$XWRVNXS]DJRWyZNĊNDĪG\VWDQ7HO

38/17-1/18

6NXSVDPRFKRGyZSáDFLP\QDMZLĊFHM
7HO
40-43/17

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

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

6=8.$035$&<
'\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
19/17-odw.

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

6ROLGQ\XF]FLZ\G\VSR]\F\MQ\F]DVRZR
EH]QDáRJyZGREU]H]QDMąF\VLĊQD
SUDFDFKSU]\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.

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

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

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

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

'$035$&õ
=DWUXGQLĊHNVSHGLHQWNĊZVNOHSLH
RJyOQRVSRĪ\ZF]\PÄ%DUWHN´
Z6]F]\JáRZLFDFK7HO
39-43/17
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wowej nr 7 o czym wspomniał
w iceprez ydent K nurowa,
Piotr Surówka.
W uroczystym otwarciu
tegorocznego mitingu brała
udział orkiestra dęta kopalni
Knurów, a sprawami organizacyjnymi zajmował się m.in.
wieloletni knurowski trener i
nauczyciel, Stanisław Rudzki.

Foto: Piotr Skorupa

PiSk

Foto: Tomasz Czarnecki

imprezy podkreślił wspaniale
funkcjonującą przed laty sekcję
w Krywałdzie i poinformował,
że już niebawem w Knurowie
powstanie nowy obiekt lekkoatletyczny przy liceum.
Konkurencje tworzące
„k rólową spor tu” będzie
można uprawiać również na
innym powstającym obiekcie
przy Miejskiej Szkole Podsta-

Foto: Piotr Skorupa

J

kulą i skoku w dal.
Miting zgromadził nie tylko uczniów szkół z terenu
powiatu gliwickiego, ale i byłych lekkoatletów i trenerów w
osobach Sylwii Polak, Mariana
Płaszczyka i Bernarda Sładka.
Do tego grona można też dodać
obecnego starostę powiatu gliwickiego Waldemara Dombka, który w czasie otwarcia

Foto: Piotr Skorupa

uż po raz trzeci odbył się
miting lekkoatletyczny
im. Emila Kiszki, który
przed laty był zawodnikiem
Unii Krywałd i reprezentantem Polski. Areną zmagań
młodych lekkoatletów był
kompleks sportowy przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr
6 w Knurowie, gdzie rywalizowano w biegach, pchnięciu

WYNIKI:
VNRNZGDOFKáRSF\ 1. Kamil
Garbacik (ZSIJP) - 5,85 m, 2.
Kamil Antoniewicz (ZSZ2) 5,56 m, 3. Szymon Wrzeciono
(ZSMK Pyskowice) - 5,41 m,
VNRNZGDOG]LHZF]ĊWD1. Patrycja Hruzik (ZSZ2) - 4,68 m, 2.
Annika Geitz (ZSIJP) - 4,38 m, 3.
Paulina Biskup (ZSIJP) - 4,34 m,
 SFKQLĊFLH NXOą FKáRSF\ 1.
Wojtek Czarkowski (ZSZ2) 10,85 m, 2. Filip Kolorz (ZSIJP)
P3U]HP\VáDZ6]SD
kowski (ZSIJP) - 10,30 m,
 SFKQLĊFLH NXOą G]LHZF]Ċ
WD 1. 0DáJRU]DWD .RZDOLV]\Q
(ZSZ2) - 9,24 m, 2. Wiktoria
Ptaczek (ZSIJP) - 8,15 m, 3. JuVW\QD'áXJRV] =6= P
PFKáRSF\ 1. Sebastian
Wieczorkiewicz (ZSZ2) - 11,24
s, 2. Marcel Materla (ZSMK
3\VNRZLFH V3DWU\N
.RZDOLV]\Q =6= V
PG]LHZF]ĊWD1. Patrycja Hruzik (ZSZ2) - 13,35 s, 2.
:LNWRULD%DáD =6,-3 V
3. Aurelia Chrupek (LO Knurów)
- 14,04 s,
 V]WDIHWD [ RNUąĪHQLD
FKáRSF\ 1. ZSZ2 Knurów  V 'DQLHO .DFSU]DN 3D
tr yk Kowaliszyn, Sebastian
Wieczorkiewicz, Kamil Antoniewicz), 2. ZSIJP Knurów LO
- 59,59 s (Aleksander Bralich,
3DWU \N *U]HJRU]\FD 3DZHá
3RODN.DURO5HJLQHN =6,-3
.QXUyZ 7HFKQLNXP   V
(Sebastian Dmowski, Mateusz
Jeleniewicz, Szymon NiewiaGRPVNL5DIDá5HPEDOVNL 
 V]WDIHWD [ RNUąĪHQLD
G]LHZF]ĊWD 1. ZSZ2 Knurów
- 1,06,44 (Patrycja Hruzik, MarW\QD%DUWRVLN-XVW\QD'áXJRV]
Sonia Biedrowska), 2. ZSIJP
Knurów Technikum - 1,06,55
:LNWRULD %DáD $QQLND *HLW]
$QJHOLND0DQG]LHM3DXOLQD3R
nikiewska), 3. ZSMK Pyskowice

7X]LQZ0LVWU]RVWZDFKŒOċVND

wanaście medali wywa lczyli reprezentanci UKS Eugen w
Mistrzostwach Śląska w klasycznym wyciskaniu sztangi
leżąc. Najlepszych w naszym
regionie wyłoniono w Tar-

mi mocnymi punktami byli
Sylwia Mularczyk i Konrad
Piecha, a także Aleksandra
Bańbor i Paulina Domagała.
Cztery z dwunastu krążków knurowianie zdobyli za
zwycięstwo w swoich kategoriach. Ze złota cieszyli się:
Paulina Domagała (juniorka
do lat 16 open, wynik - 30 kg),
Sylwia Mularczyk (juniorka
do lat 18 open, wynik - 47,5
kg) oraz dwukrotnie Konrad
Piecha (junior do lat 23 w
kategoria +74 kg i senior w kategorii 83 kg, wynik - 160 kg).

Do czterech medali złotych
siłacze dołożyli siedem srebrnych: Klaudia Rumianowska
(juniorka do lat 16 open, wynik - 27,5 kg, rekord życiowy),
Sylwia Mularczyk (seniorka
w kategorii do 52 kg, wynik 47,5 kg), Aleksandra Bańbor
(juniorka do lat 23 open, wynik
52,5 kg), Filip Mielnicki (junior
do lat 16, kategoria open do 74
kg, wynik - 75 kg, rekord życiowy), Daniel Machulik (junior
do lat 16, kategoria open +74
kg, wynik - 117,5 kg, rekord
życiowy), Grzegorz Cieślak

)RWR(XJHQ

)RWR(XJHQ

D

nowskich Górach.
- Potraktowaliśmy ten
start bardzo poważnie, wszak
był to nasz ostatni występ
przed Mistrzostwami Polski
w Chorzowie - mówi trener
Eugeniusz Mehlich. - Naszy-

  :LNWRULD =\JPXQW
$OHNVDQGUD ĝZLGHUVND $QQD
6RSDáD$QJHODĩRáQRZVND 
 V ] W D I H W D [ R N U ą Ī H Q L H
FKáRSF\1. ZSIJP Knurów LO
  .DPLO %UDFKDF]HN
Mateusz Malinowski, Daniel
1\NLHO *U]HJRU] 6XFKDQHN 
2. ZSMK Pyskowice - 1,53,91
(Piotr Wejner, Szymon WrzeFLRQR *U]HJRU] %UHPRUD 'H
nis Broncel), 3. ZSZ2 Knurów
  'RPLQLN 0RĨG]LHĪ
-DURVáDZ :LOF]HN .U \VWLDQ
0DUFLQLDN.U]\V]WRIĩHQR 
 V ] W D I H W D [ R N U ą Ī H Q L H
G]LHZF]ĊWD 1. ZSIJP Knurów
LO - 2,21,81 (Adriana Czech,
3DXOLQD%LHQLHN-HVVLFD3ĊSHN
Alicja Szczepanik), 2. ZSZ2
Knurów - 2,22,28 (Weronika
.UĊSOHZVND 3DXOLQD -DJáD
'RPLQLND 6WRNáRVD .DUROLQD
Adamczyk), 3. ZSMK Pyskowice - 2,32,34 (Sonia Kapek,
3DXOLQD.RáFDQ'RPLQLND.DOL
WD.DUROLQD3U]HZRĨQD 
ELHJQDRNUąĪHQLHFKáRSF\
1. Sebastian Wieczorkiewicz
=6=    V  *U]HJRU]
Bremora (ZSMK Pyskowice)
- 32,25 s, 3. Kamil Garbacik
(ZSIJP Knurów) - 33,18 s,
ELHJQD RNUąĪHQLHG]LHZ
F ] Ċ W D 1. Adr ianna Czec h
(ZSIJP Knurów) - 42,96 s, 2.
3DXOLQD -DJáD =6= .QXUyZ 
V:HURQLND.UĊSOHZ
VND =6=.QXUyZ V
ELHJQDRNUąĪHĔFKáRSF\
 *U]HJRU] %UHPRUD =60.
3\VNRZLFH     àX
NDV] &LHĞOLN =6,-3 .QXUyZ 
- 3,06,16, 3. Patr yk Or ylski
(ZSIJP Knurów) - 3,09,88,
 ELHJ QD  RNUąĪHQLD G]LHZ
F ] Ċ W D 1. Pauli n a B i e ni e k
(ZSIJP Knurów) - 2,09,88, 2.
Nikola Grosek (ZSZ2 Knurów)
   -HVVLFD 3ĊSHN
(ZSIJP Knurów) - 2,11,49.
TC

Skat
sportowy

(junior do lat 18, kategoria open
do 74 kg, wynik - 90 kg) i Rafał
Czempiel (junior do lat 18, kategoria open +74 kg, wynik 115
kg, rekord życiowy).
Z brązowym medalem z
Tarnowskich Gór wyjechał Denis Machnikowski (junior do
lat 18, kategoria open do 74 kg,
wynik - 75 kg, rekord życiowy).
Ponadto w Mistrzostwach
Śląska w ystąpili i miejsca
poza podium zajęli: Paweł
Puławski, Jakub Ostrowski i
Tomasz Rutkowski.
PiSk

WYNIKI
=3$ħ'=,(51,.$
1. Konrad Sobieraj
- 2.419
2. Piotr Luberta
- 2.166
:RMFLHFK1DSLHUDáD
4. Leonard Spyra
- 2.146
-DQXV].RSHü

6. Ginter Fabian
- 2.025
=HQRQ1LHPLHF


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

0LFKDá6]F]HFLQD 
2. Konrad Sobieraj
- 9.500
3. Edward Nowak
- 8.551
:RMFLHFK1DSLHUDáD
5. Janusz Nowak
- 8.414
6. Piotr Arent
- 8.352
3LRWU3DOLFD

&]HVáDZ$QWRĔF]\N
-HU]\3OXWD

3LRWU/XEHUWD

.ROHMQ\WXUQLHMRGEĊG]LHVLĊ
SDĨG]LHUQLND R JRG]LQLH 
w klubie LWSM „Gama”.
informacja własna

6\OZLD0XODUF]\NZ\ZDOF]\áDZ7DUQRZVNLFK
*yUDFK]áRWRLVUHEURQDWRPLDVW.RQUDG
3LHFKD]RVWDáGZXNURWQ\PPLVWU]HPĝOąVND
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)RWR3LRWU6NRUXSD

)RWR3LRWU6NRUXSD

:V]\VF\]DGRZROHQL

1DSLąWNRZ\PWUHQLQJXUHSUH]HQWDFML1LHPLHF8QD6WDGLRQLH0LHMVNLPZ.QXURZLHSRMDZLOLVLĊXF]QLRZLH0LHMVNLHJR*LPQD]MXPQU=NROHL
ZSRQLHG]LDáHNSU]HGVWDZLFLHOJRĞFL]]D]DFKRGQLHMJUDQLF\+RVVHLQ6DOPDQLG]LĊNRZDá]DVWĊSF\SUH]\GHQWD.QXURZD3LRWURZL6XUyZFH
]DZ]RURZąZVSyáSUDFĊZF]DVLHSU]\JRWRZDĔGRPHF]yZZWXUQLHMXHOLPLQDF\MQ\PGR0LVWU]RVWZ(XURS\8

9. KOLEJKA:

9. KOLEJKA:

:LONL:LOF]D'ąE*DV]RZLFH
 .UDĞQLHZVNL    6L
NRUD   VDPREyMF]D  
*DMHZVNL 
:LONL 3LHWUHN *UXV]ND 
.UXN /HV]F]\ĔVNL 6WHXHU
5DMFD6DERURZVNL-yĨZLN
%RF]DU  5\OXNRZVNL 6]\
PXUD  2U]HV]\QD 7DELĞ
%XFKDOLN*DMHZVNL
7\VNL 6SRUW ,,  'U]HZLDU] -D
VLHQLFD2GUD&HQWUXP:R
G]LVáDZĝOąVNL'HFRU%HáN
8QLD5DFLEyU]3RGEHVNLG]LH,,
%LHOVNR%LDáD0.6/ĊG]LQ\
/.6&]DQLHF*.65DG]LH
FKRZ\:LHSU]6SyMQLD/DQGHN
/.6*RF]DáNRZLFH.XĨQLD
8VWURĔ%\WRPVNL6SRUW3ROR
QLD%\WRP%HVNLG6NRF]yZ

52:  ,, 5\EQLN  à76
àDEĊG\/.61ĊG]D
-HGQRĞü3U]\V]RZLFH
5\PHU 5\EQLN  8QLD .VLąĪH
QLFH  6ODYLD 5XGD ĝOąVND
 1DSU ]yG 5\GXá WRZ \ 
0.6=DERU]H=DEU]H'UDPD
=EURVáDZLFH  3U]\V]áRĞü
&LRFKRZLFH7ĊF]D:LHORZLHĞ
.65DFKRZLFH2U]Há
0RNUH  6LOHVLD /XERPLD 
/.65DV]F]\FH


















%HáN
%\WRPVNL6SRUW
5DG]LHFKRZ\
Wilki
2GUD&HQWUXP
*DV]RZLFH
/DQGHN
3RGEHVNLG]LH,,
&]DQLHF
-DVLHQLFD
*RF]DáNRZLFH
8VWURĔ
6NRF]yZ
7\VNL6SRUW,,
5DFLEyU]
/ĊG]LQ\


















7. KOLEJKA:
*ZLD]GD ,, &KXGyZ  'UDPD
,, .DPLHQLHF  .RURQD %DU
JáyZND  0.6 =DERU]H ,, =D
EU]H/HĞQLNàąF]D9LFWRULD
3LOFKRZLFH  ĝOą]DN %\FLQD
 .áRGQLFD *OLZLFH  :LONL ,,
:LOF]D*6)*OLZLFH
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6ODYLD
0RNUH
=EURVáDZLFH
.VLąĪHQLFH
&LRFKRZLFH
5\GXáWRZ\
3U]\V]RZLFH
52:,,
1ĊG]D
àDEĊG\
/XERPLD
=DERU]H
:LHORZLHĞ
5\PHU
5DV]F]\FH
5DFKRZLFH


















MAJER A Klasa
9. KOLEJKA:
6RNyá àDQ\ :LHONLH  %XU]D
%RURZD :LHĞ  2OLPSLD
3áDZQLRZLFH&]DUQL3\VNR
ZLFH  *ZLD]GD &KXGyZ
&DUER*OLZLFH1DSU]yG
ĩHUQLFD  5XFK .R]áyZ 
$PDWRU 5XG]LQLHF  7HPSR
3DQLyZNL0áRGRĞü5XGQR
*ZDUHN=DEU]H=DPNR
ZLHF7RV]HN6SRáHP=DEU]H
=U\Z5DGRQLD6RĞQLFD
*OLZLFH

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

Klasa C

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

III Liga
kobiet

=,1$.ODVDRNUöJRZD

3RJRĔ=LHPLĊFLFH2U]Há6WD
QLFD  6WDUW .OHV]F]yZ 
1DSU]yG ĝZLELH  :DOND
=DEU]H  6WDUW 6LHUDNRZLFH
SU]HáRĪRQ\  1DSU]yG àXELH 
/.6%XMDNyZ4XR9DGLV
0DNRV]RZ\  3LDVW 3DZáyZ
 'UDPD .DPLHQLHF  2Uá\
%RMV]yZ  5XFK ,, .R]áyZ
SDX]D

6WDQLFD
3DZáyZ
:DOND
.OHV]F]yZ
%RMV]yZ
ĝZLELH
4XR9DGLV
6LHUDNRZLFH
=LHPLĊFLFH
.R]áyZ,,
àXELH
.DPLHQLHF
%XMDNyZ

5. KOLEJKA:
3LDVW6WU]HOFH2SROVNLH&RQ
FRUGLD.QXUyZ
3\ND  *ODSD  
 ĩPLMDQ    *ODSD
 *ODSD  )OLV]
NLHZLF]  &]HFK  
&RQFRUGLD .DSRO ĩPLMDQ
3LHF]ND0DFLDĞ)OLV]NLH
ZLF]/DXEDFK+DGDP*OD
SD &]HNDáD &]HFK 3\ND
&]HUZ-DQRZVND
ĝOąVN 5HĔVND :LHĞ  6$3
%U]HJ  8QLD ,, 2SROH 
/=6 3DNRVáDZLFH  /.6
*RF]DáNRZLFH  3ORQ %áRW
QLFD 6WU]HOHFND  3RJRĔ
3UXGQLN  5ROQLN ,, %LHGU]\
FKRZLFH
%áRWQLFD6WU]HOHFND
%LHGU]\FKRZLFH,,
%U]HJ
3DNRVáDZLFH
*RF]DáNRZLFH
8QLD,,
3UXGQLN
&RQFRUGLD
6WU]HOFH2SROVNLH
5HĔVND:LHĞ
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dĂŬƐŝħǌĂǁǌŝħůŝ͘͘͘

Jest! Mamy to! Biało-czerwoni zagrają w mistrzostwach
świata. Dla wielu z nas, noc z niedzieli na poniedziałek była zdecydowanie za krótka. Było co świętować, było z czego się cieszyć,
bo na taki sukces czekaliśmy kilkanaście lat. Ostatni raz Mazurka
Dąbrowskiego słyszeliśmy na Mundialu w 2006 roku. I z racji tego,
że nasza reprezentacja zagrała jedynie mecz otwarcia, mecz o
wszystko i mecz o honor, bardziej od tych występów utkwiła mi w
pamięci ceremonia ogłoszenia kadry. Selekcjoner Paweł Janas bez
zmrużenia oka, ale ku ogólnemu zaskoczeniu, zostawił w domu
m.in. Jerzego Dudka.
Dzisiaj utytułowany golkiper jest już na piłkarskiej emeryturze, a my - knurowianie - wciąż mamy w reprezentacji swojego
człowieka. Bohatera drugiego planu - Remigiusza Rzepkę. Trenera
przygotowania fizycznego, na którego selekcjoner Adam Nawałka
stawiał jeszcze w okresie, gdy prowadził Górnika Zabrze.
Parafrazując wiersz „Rzepka” Juliana Tuwima można rzec, że
nasi reprezentanci tak się zawzięli, tak się nadęli, że nagle trrrach
- wyjazd na Mundial do Rosji dopięli.
Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali: Fabian na Grosika, Grosik na Glika, Glik na Lewego, Lewy
na Zielińskiego, Zieliński na Rybusa, Rybus na Pazdana.
I na ostatku brawa należą się Remkowi Rzepce, nie z przypadku.

'ODWDNLFKFKZLOZDUWRů\þ
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informacja wasna

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

.QXURZLDQLQ5HPLJLXV]5]HSND SLHUZV]\]OHZHM ZUROLF]áRQNDV]WDEX
$GDPD1DZDáNLDZDQVRZDá]UHSUH]HQWDFMą3ROVNLQD0XQGLDO

)RWR3DXOD'XGDODF]\QDVSLONDSO

Haiz
4. liga

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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Medalowa czwórka
zterech podopiecznych trenera Pawła
Bańczyka z knurowskiego Fight Clubu wywalczyło miejsca medalowe w
Ogólnopolskiej Lidze Dzieci

C

i Młodzieży w Ju Jitsu Sportow ym Ne Waza. Zawody
odbyły się w Katowicach, a
po medale sięgnęli: Krzysztof Sierpawski (złoto w kategorii +42 kg), Wiktoria

Kamieniak (srebro w kat.
-52 kg), Alicja Stypułkowsk a ( brą z w k at. -57 k g)
i Oliwia Sierpawska (brąz w
kat. -40 kg).
PiSk

Teraz Mistrzostwa Europy
amian Durkacz ze
Spartana realizuje
krok po kroku plan
przygotowawczy do Mistrzostw Europy. Utalentowany pięściarz z Knurowa
wygrał w miniony weekend
Międzynarodowy Turniej
B ok s er s k i i m . M ic h a ł a
Szczepana o Puchar Wójta
Gminy Raszyn.
- Miałem okazję zaboksować z zawodnikiem, który reprezentował Radom.
Pomimo że był z wyższej
k ategor ii wagowej i był
seniorem, podjąłem walkę.
Pojedynek wygrałem jednogłośnie na punkty - relacjonuje Damian Durkacz,
który zapowiada, że na ME
jedzie w jednym celu...

Foto: prywatne

D

PiSk

Trzy kolory. Sukces
G
a rd a Gier a ł tow ic e
wygrała klasyfikację
klubową Pucharu Polski Juniorów w Grudziądzu.
Podopieczni Adama Spiechy
wracali na Śląsk w podniesiony głowami, mając w swych
szeregach złotego, srebrnego i
brązowego medalistę. Medal z
najcenniejszego kruszcu wywalczył Tomasz Otworowski,
srebro zdobył Patryk Szeszko,
z kolei na najniższym stopniu podium stanął Mateusz
Wuzik.
Droga juniora Tomasza
Otworowskiego do mistrzostwa w wadze 81 kg składała
się z trzech etapów. Na początek zawodnik Gardy jednogłośnie wypunktował Olecha
Bułkę z łódzkiego Widzewa.
Następnie, również 3:0 wygrał
z Maciejem Małyszem reprezentującym Start Częstochowa, a w finale potwierdził
wysoką formę zwyciężając na
punkty Łukasza Paśniewskiego ze Startu Włocławek.
Patryk Szeszko (junior,
waga 91 kg) również stoczył
w Grudziądzu trzy walki.
Pierwszą wygrał jednogłośnie
z Szymonem Stefańskim (Wisła Tczew), w drugiej również
3:0 w y punktowa ł Kacpra
Nowickiego (BT Szamotuły),
z kolei w finale po zaciętym

pojedynku przegrał 1:2 z Bartłomiejem Mazurem (MKS II
LO Chełm).
Trzeci junior w Gierałtowic - Mateusz Wuzik (waga
64 kg) rozpoczął od jednogłośnego pokonania Konrada
Grymaszewskiego (Spartakus Szczecin), by w półfinale

ulec 0:3 Kacprowi Niewiadomskiemu (KS Raszyn/SMS
Warszawa).
Gardę reprezentował również Remigiusz Skoczyński,
który przegrał swoją walkę 1:2
ze Stanisławem Skorupskim
(Champion Włocławek).
PiSk

'ODWDNLFKFKZLOZDUWRWUHQRZDü1DQDMZ\ĪV]\P
SRGLXP7RPDV]2WZRURZVNL]WUHQHUHP$GDPHP
6SLHFKą

5HSUH]HQWDFMD*DUG\*LHUDáWRZLFHQDILQDáRZ\
WXUQLHM3XFKDUX3ROVNL-XQLRUyZZ*UXG]LąG]X

Foto: Garda

Knurowianie wywalczyli w Katowicach cztery medale

Foto: Garda

Foto: Fight Club
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Foto: APN

Foto: Spartan

Foto: Patryk Pietraczyk

foto-migawki

W C r o s s Minn e r s G am e s w K at owi c a c h
Z\VWąSLá\GZLH]DZRGQLF]NL6SDUWDQD.QXUyZ
SRGRSLHF]QH .DPLOD 0HWHU\ 'DULD *U]\ZDF]
]DMĊá\  PLHMVFH QDWRPLDVW -XOLD àDNRPVND
]H Z]JOĊGX QD NRQWX]MĊ PXVLDáD Z\FRIDü VLĊ
]U\ZDOL]DFML
3L6N

:PLQLRQąVRERWĊSRGRSLHF]QL3DWU\ND3LHWUDF]\ND]$NDGHPLL
3LáNL1RĪQHM URF]QLN NLELFRZDOLUHSUH]HQWDFML3ROVNL8
Z FKRU]RZVNLP Ä.RWOH F]DURZQLF´ %LDáRF]HUZRQL Z\JUDOL 
]%LDáRUXVLą
3L6N
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0LHVLąFWHPXGRNáDGQLHZU]HĞQLDZPHF]X%UXN%HW7HUPDOLFD1LHFLHF]D
*yUQLN=DEU]HSRZDĪQHMNRQWX]MLGR]QDáNQXURZLDQLQ5DIDá:ROV]W\ĔVNL-HJR
UR]EUDW]SLáNąSRWUZDMHV]F]HSUDZGRSRGREQLHNLONDPLHVLĊF\DOHPLPRWR
Ä5DILHJR´PRĪQDVSRWNDüQDERLVNX:PLQLRQ\PW\JRGQLXJRĞFLáQDWUHQLQJX
G]LHFL]$NDGHPLL3LáNL1RĪQHMNWyU]\ZUD]]HV]WDEHPV]NROHQLRZ\PĪ\F]\OL
PXMDNQDMV]\EV]HJRSRZURWXGRJU\
3L6N
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Knurów

Foto: Tomasz Czarnecki
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3RQDGSRG]LDãDPL
=RND]ML0LĊG]\QDURGRZHJR'QLD
Muzyki Klub Kultury Lokalnej
Ä6]WXNDWHULD´]DSURVLáPHORPDQyZ
QDZVSyOQHĞZLĊWRZDQLH
października na kameralnej
scenie klubu zaprezentowały się zespoły raczkujące na
muzycznym rynku – knurowski Last Room i zatorskie Kiwi,
oraz te, które już pokazały się
szerszej publiczności, czyli cieszyńskie Hertz Klekoty.
Last Room zagrał na rockowo, Kiwi sięgnęło po inspiracje klubowe i popowe,
zaś Hertz Klekoty zaskoczyły

1

mieszanką rocka, punku,
reggae, ska i jazzu. Niejednorodność gatunkowa koncertu
potwierdziła przekonanie
wielu, że muzyki nie da się
zamknąć w szuf ladkach i
wszelkie podziały są sztuczne.
Publiczność pozwoliła się
porwać muzykom, z entuzjazmem reagując na proponowane dźwięki. To było prawdziwe święto muzyki!
Jb

informacja własna wydawcy

Klasa I A
Wychowawca: Sabina Janik-Lewandowska
$JDWD%DOHZVND0DUW\QD%LHUQDW$OLFMD&\UDQHN)LOLS'H/HSHOHLUH)LOLS'RPDJDáD5DGRVáDZ(UIXUW0DUFLQ)HGXN
0DWHXV])HGXN-DQ)XUPDQHN$OHNVDQGUD.R]DN6]\PRQ0DM QLHREHFQ\ 0D[\P0DĔND2VNDU0D]XU
.LQJD3LVXOD/DXUD5XPSHO$OH[DQGHU5\QNLHZLF]%DUWRV]6PROND%DUWRV]6ZRUDN QLHREHFQ\ 
0DWHXV]6]RáW\VHN=RILD6]\PNRZLDN$OHNVDQGUD8UEDQLDN.DFSHU:DFKRZVNL QLHREHFQ\ .U]\V]WRI=\FK

Klasa I B
Wychowawca: Wioletta Bielenin-Siedlaczek
0LFKDá%DUWQLN+DQQD%LF]\VND-DNXE%UyZND(ZD&]DSOD'RURWD'XGHN.DFSHU*LOQHU%DUWáRPLHM,ZDĔVNL:RMFLHFK
-DNXERZVNL QLHREHFQ\ -DNXE-DVNXáD-XOLD.U\VWHN1DGLD/HĪ\ĔVND1DWDOLD0DMRU'DZLG0DQLVWD-DNXE0RW\OLĔVNL
1DWDOLD0XFKRZVND+DQQD1LHG]LDáHN,JQDF\2VPDOD.DURO6WHF-DJRGD7DUDVLHZLF]6]\PRQ7U]DVNRZVNL'RPLQLND
:LWNRZVND3LRWU=DZDG]NL QLHREHFQ\ 2OLZLD=GXĔF]XN

Klasa I C
Wychowawca: Barbara Ratajczak
,JRU%LDáDV-DNXE&KPLHOHZVNL0DUW\QD&]HUNLHV-XOLD'XGHN1DGLD*ROHF$GDP-DNXELHF-XOLD.DELF]NH QLHREHFQD 
-DNXE.ODWHFNL0DUW\QD.RZDOF]\N$OHNVDQGUD.UDFLXN QLHREHFQD -DNXE.U\VLXN)LOLSàXNDV]F]XN&\SULDQ0DFKXOLN
:LNWRU0DWXVLDN.DPLOD2OHNV\2OLZLHU3U]HVWU]HOVNL'DZLG5HV QLHREHFQ\ 0DUWD6áRZLN0DUFHO6WDZRZLDN
%DUWRV]6]XUJRW)UDQFLV]HNĝOĊ]DN'DZLG7RNDU-RDQQD:RĞ3DZHá=DSDUW
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