
Impreza odbywała się 
na obiekcie Gwarka 
w Biskupicach. Mecze 
rozgrywano w systemie 
„każdy z każdym”. 

Zwycięzcą turnieju została 
łączona drużyna Straży Miej-
skiej i Urzędu Miejskiego w 
Zabrzu. Na drugiej pozycji 

uplasowali się zawod-
nicy z Państwowej 
Straży Pożarnej w Za-
brzu, trzecie miejsce 
zajęli Strażnicy Miejscy 
z Trnavy. Najlepszym 
zespołom nagrody wrę-
czył zastępca prezydenta 
– Jan Pawluch.
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Połączone ekipy urzędników i strażników miejskich triumfatorami 
Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w piłce nożnej

Ależ oni kopią!
Nasza redakcyjna skrzynka pęczniała od maili z Wa-
szymi wakacyjnymi zdjęciami, ale zwycięzca mógł być 
tylko jeden - zaproszenie dwóch osób na tygodniowy 
pobyt ze śniadaniem w ośrodku Baltivia w Mielnie 
wędruje do Państwa Aleksandry i Wojciecha Hryb. 

Wyjazd nad Bałtyk to nagroda za zdjęcie „Zdążyć 
z obiadem przed burzą“. Zwycięzcom gratulujemy!

Konkurs na najfajniejszą wakacyjną fotkę  
rozstrzygnięty! Poseł RP, Tomasz Głogowski 
funduje nagrodę dla zwycięzcy

Wojtek i Ola 
pojadą do 
Mielna

Nagrodzona fotografia - „Zdążyć z obiadem przed burzą“

Piotr Kupicha i prowadzona 
przez niego grupa w „Bitwie na 
głosy” zaśpiewają w Zabrzu.
Grupy Feel nikomu specjalnie 
przedstawiać nie trzeba. Kato-
wicki zespół przebojem „Jest 
już ciemno” zdobył serca pu-
bliczności, jak Polska długa i 

szeroka. Za to nagranie, które 
wprowadziło ich na listy prze-
bojów otrzymali w 2007 roku 
prestiżową nagrodę Bursztyno-
wego Słowika na 44. festiwalu 
piosenki w Sopocie. W zesta-
wie nagród, Feel ma także Su-
perjedynki i Telekamery. 

Ekipa Piotra Kupichy i for-
 macji Feel na koncercie 
   w Domu Muzyki i Tańca

Będą się bili na głosy. 
Tym razem w Zabrzu
Wspólnie urzekli widzów telewizyj-
nego show „Bitwa na głosy”. Teraz 
będzie można ich usłyszeć i zoba-
czyć na scenie DMiT-u. 

W tym roku Piotr Kupicha po-
prowadził grupę z Katowic w 
programie „Bitwa na głosy” 
emitowanym na antenie TVP2. 
Razem ze swoją ekipą zajął 1. 
miejsce, a wygraną w postaci 
100 tys. zł przeznaczył na bu-
dowę Hospicjum Cordis w Ka-
towicach. 
Uczestników „Bitwy na głosy” 
będzie można usłyszeć również 
na nowej płycie zespołu Feel. 
W Zabrzu wystąpią 23 paź-
dziernika
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Gordon Haskell, jeden z członków legendarnego składu King 
Crimson przyjeżdża do Zabrza

Gość z ogrodu 
Karmazynowego Króla
Choć w Polsce bywa dość często, w Zabrzu 
jak dotąd jeszcze nie wystąpił. Zaległości 
nadrobi już 4 listopada, występując w Domu 
Muzyki i Tańca. Gordon Haskell będzie promo-
wał wydany w ubiegłym roku album „One Day 
Soon”.

Mimo, że dawno skończył 
sześćdziesiątkę, kondycji i 
wigoru może mu pozazdrościć 
niejeden dwudziestoparola-
tek. O talencie i niesamowi-
tym darze do komponowania 
nie wspominając.  Karierę 
rozpoczął w połowie lat 60. 
współpracując z amerykań-
ską formacją League of Gen-
tlemen, by niedługo potem 
obrać kurs na Stary Kontynent 
i rozpocząć wspólne występy z 
grupą Quotations z Liverpo-
olu. Kolejnym krokiem był ro-
mans z rockową psychodelią 
serwowaną przez Les Fleur 
de Lys, grupą, która miała na 
koncie twórczy epizod z Hen-

drixem, ale wirtuoz gitary, był 
zbyt skory do zmian otocze-
nia, z którym wspólnie grał, 
by miało przerodzić się to w 
dłuższą twórczą kooperację. 
Haskell występował także z 
Cupid’s Inspiration i Flower-
pot Men. Pod koniec lat 60. 
Haskell wydał pierwszy solo-
wy album – „Sail In My Boat”.  
W 1970 roku dołączył do gru-
py King Crimson, zastępując 
basistę i wokalistę Grega La-
ke’a. Nagrał z nimi najlepiej 
przyjęte albumy – „In The 
Wake Of Poseidon” i „Lizard”. 
Wkrótce jednak muzyk po-
rzucił King Crimson. W 1972 
nagrał kolejny solowy album 

„It Is And It Isn’t”. Współpra-
cował z Cliffem Richardem, 
Otisem Reddingiem, Timem 
Hardinem, Alvinem Lee i Van 
Morrisonem, po czym zniknął 
na dłuższy czas z muzycznej 
sceny. Grał w klubach i ba-
rach, najpierw przez dziesięć 
lat w Danii, potem w Anglii. 
W 2001 roku Gordon Haskell 
powrócił na muzyczną scenę. 
Jak przyznaje, nawet nie są-
dził, że po latach fani przywi-
tają go aż tak entuzjastycznie 
-  singiel „How Wonderful You 
Are” na dwa dni przed święta-
mi Bożego Narodzenia 2001 
roku dotarł do drugiego miej-
sca angielskiej listy przebo-
jów.
Nowy album – „One Day 
Soon”, ukazał się w 2010 
roku. Zawiera dziesięć pre-
mierowych piosenek. Więk-
szość z nich usłyszymy pod-
czas występu w Zabrzu.
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