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Knurów. Spotkanie z ks. Liberskim
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Informacja własna wydawcy
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tarsi parafianie z pewnością pamiętają ks. Januarego. W latach 1957‒1962 swoją pierwszą posługę
kapłańską, jako wikary, sprawował właśnie w Knurowie
(w kościele św. Cyryla i Metodego) i Krywałdzie (wówczas w kaplicy św. Antoniego). Był również kapelanem
szpitalnym. W następnych latach posługiwał w Rudzie
Śląskiej i Bielsku-Białej, po czym kolejne cztery dekady
(1968‒2008) ks. Liberski spędził na misjach w Afryce
(Zambia, Zimbabwe).
Po powrocie do Polski zamieszkał w Domu Księży
Emerytów w Katowicach (z trzymiesięczną przerwą na
pracę duszpasterską w Kazachstanie).
W roku jubileuszowym, 60 lat po święceniach kapłańskich, będzie gościć w Knurowie na specjalnym
spotkaniu. Rozpocznie się ono od nabożeństwa (o godz.
8) – sprawowanego w 70. rocznicę poświęcenia kościoła
– w intencji parafian, budowniczych i księży posługujących. O godz. 9 w salkach parafialnych będzie okazja
do wysłuchania i porozmawiania z księdzem-jubilatem.
Niezwykle bogaty życiorys ks. Januarego Liberskiego, duszpasterstwo w egzotycznych regionach świata,
czynią poniedziałkowe spotkanie szczególnie wyjątkowym. Warto przyjść, by tego doświadczyć.
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Kilka dni wcześniej, w sobotę wieczorem, strażnicy ratowali
z opresji mężczyznę w parku przy
ul. 1 Maja. Pijanego tak, że nie było
z nim żadnego kontaktu werbalnego. Został przewieziony do szpitala.
Niedługo później sytuacja się powtórzyła. Tym razem lekarze w szpitalu
musieli się zająć mężczyzną, który
„poległ” przed bramą jednej z posesji
przy ul. Przemysłowej.
/bw/
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zworonożna zguba to czteroletni, drobnej postury srebrnozłoty
york. Gdy zaginął, miał na sobie
czerwony pasek. Reaguje na imię
„Skiper”. Pies choruje i musi zażywać kosztowne lekarstwa. Gdy zaginął rankiem, właściciele bezskutecznie poszukiwali go w Książenicach.
Obawiają się, że mógł trafić do innej
miejscowości. Może ktoś wywiózł go
w celu sprzedaży, a potem porzucił?
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Jeżeli ktoś zauważy błąkającego się
yorka (lub może już go widział lub
przygarnął), proszony jest o kontakt
z właścicielką (nr tel. 507 979 106).
- Jedna z mieszkanek Knurowa
powiadomiła nas, że w dniu zaginięcia widziała yorka idącego ul.
Wilsona od strony Zacisza – opowiada właścicielka. – Wyglądał na
zabłąkanego. Kobieta widziała, jak
pewna pani uprawiająca jogging,
biegnąc w stronę Zacisza, zatrzymała
się przy piesku, wzięła go na ręce i
zawróciła. Może tamten znaleziony
pies to Skiper? Prosimy o kontakt
panią uprawiającą jogging, a także

te osoby, które mogą nam pomóc w
odnalezieniu pupila. Znalazcę hojnie
nagrodzimy.
0L1D
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piątkowy wieczór mundurowi zostali wezwani na Oczko
Wodne, gdzie – wedle zgłaszającego
– miał leżeć mężczyzna. Na miejscu funkcjonariusze zastali pana
w stanie upojenia alkoholowego. Do
tego stopnia, iż uznali za konieczne
wezwanie pogotowia ratunkowego.
Na szczęście nie było tak źle, jak podejrzewali i niebawem zamroczony
alkoholem trafił pod opiekę siostry.
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e wtorek o godz. 17.40 dyżurny Komisariatu Policji
w Knurowie przyjął zgłoszenie od kilku kierowców zaniepokojonych widokiem fiata punto,
jadącego całą szerokością ul. Zwycięstwa. Wysłany na miejsce patrol
zauważył samochód na wysokości
sklepu Biedronka, niemniej próba
jego zatrzymania zakończyła się fiaskiem. Kierowca punto rzucił się do
ucieczki, ratując się jazdą pod prąd
na ul. Kilińskiego. Powstrzymał go
dopiero żywopłot przy bloku na ul.
Kołłątaja. Po drodze kierowca zdążył
jeszcze „skosić” stojak na rowery.
Mimo wielokrotnych ostrzeżeń
policji ani 31-letni knurowianin, ani
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jego 60-letnia matka nie chcieli samodzielnie opuścić samochodu. Toteż
stróże prawa musieli zastosować wobec
nich środki przymusu bezpośredniego.

– Kierowca nie stosował się do
poleceń policjantów, awanturował się
i znieważał ich – relacjonuje pani Joanna, świadek zatrzymania. – Matka
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żarna) i Gliwic. Procedury nakazują,
by w takich przypadkach reagować
zwiększoną liczbą zastępów.
Jak się okazało, zarzewiem ognia
były szmaty w szybie wentylacyjnym, które ktoś podpalił. Szybka
i zdecydowana reakcja straży pokazała, że nie zlekceważono zagrożenia, a przeciwnie – zduszono go
w zarodku...
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Benedykt Hanak z administracji
budynku przy ul. Staszica 1 nawet
nie chce myśleć, jak wielkie straty
mógł wyrządzić ogień, gdyby zajęła
się od niego elewacja budynku. Aby
uniknąć w przyszłości podobnych
sytuacji, Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji zlecił
zamurowanie otworu w szybie wentylacyjnym. Oprócz tego wystosował
pismo do policji, by zabezpieczyła
monitoring banku mieszczącego się
przy ul. Staszica 1. Istnieje bowiem
spora szansa, że kamera uchwyciła
sprawcę podpalenia szmat.
/g, bw/

Wobec zatrzymanych cudzoziemców wszczęto postępowania
administracyjne, które zakończyły
się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu na Ukrainę.
/g/
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odczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Knurowie
na autostradzie A4 strażnicy z placówki granicznej w Rudzie Śląskiej
zatrzymali siedmioro Ukraińców.
Okazało się, że sześcioro z nich posiadało wizy uprawniające do pracy
w Polsce, ale wykorzystywali je niezgodnie z przeznaczeniem. Ostatni
z zatrzymanych przeterminował
swój pobyt na terytorium państw
Schengen.

/pg/, foto: Joanna
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środę, tydzień temu, tuż
po godzinie 20.00 w bloku
przy ul. Staszica 1 pojawił się dym.
Pierwsze doniesienia mówiły o pożarze w piwnicy, potem pojawiła
się informacja, że ogień znajduje się
w szybie wentylacyjnym. Na miejscu
pojawiło się kilka zastępów strażackich z Knurowa (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza i Ochotnicza Straż Po-

ności – mówi st. sierż. Krzysztof Pochwatka z Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. – Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi mu grzywna
do 10 tys. zł oraz zakaz prowadzenia
pojazdów na okres od 3 lat.
Mieszkańcy osiedla odetchnęli
z ulgą. – Dobrze, że nikomu nic się
nie stało, a mogło. Przecież tu często
bawią się dzieci.
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cała się trzęsła, ale nie wiem, czy ze
strachu, czy może była pijana.
Odpowiedź dało badanie alkomatem. U 31-latka urządzenie
wskazało 1,89 promila w wydychanym powietrzu, a u jego matki 2,75
promila.
– Za ucieczkę przed kontrolą
i niestosowanie się do poleceń zatrzymania pojazdu kierowca może
usłyszeć do 5 lat pozbawienia wol-
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ypadek zdarzył się o godz.
17.40 w ścianie 33, w pokładzie 405/1 z B10E, na poziomie 850
m. Podczas układania stropnicy
drewnianej na sekcję obudow y
zmechanizowanej nastąpiło odspojenie bryły z ociosu węglowego,
która uderzyła dwóch pracowników.
W wyniku zdarzenia 26- i 31-letni

W

poszkodowani doznali m.in. urazu
kończyn i złamania obojczyka. Jeden został przewieziony do Szpitala
św. Barbary w Sosnowcu, drugi do
lecznicy w Gliwicach.
Przyczyny i okoliczności wypadku bada Okręgowy Urząd Górniczy
w Gliwicach.
/g/
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JSW jedzie z koksem

Foto: Tomasz Czarnecki
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- Podzielamy troskę o środowisko
naturalne i zdrowie mieszkańców naszego regionu, chcemy jednak zaznaczyć, że sprzedaż drobnicowa mułów
i flotokoncentratu stanowi niewielki
ułamek produkcji i sprzedaży, ulegając coraz większej marginalizacji
- czytamy w oświadczeniu spółki
nadesłanym do redakcji. - Dokładamy wszelkich starań, by dalej ograniczać produkcję i sprzedaż mułów
i flotokoncentratów. Właśnie taki cel
narzucamy sobie w opracowywanej
aktualnie strategii funkcjonowania
grupy kapitałowej na lata 2017-2030.
Póki co w dalszej perspektywie
JSW przymierza się do zaprzestania sprzedaży tych paliw indywidualnym odbiorcom z sektora
komunalno-bytowego. Ma też kilka
pomysłów, jak je zagospodarować.
Przykładem jest produkcja pelletu
w oparciu o koks, muły, pyły i flotokoncentraty.
- Na uwagę zasługuje też produkowany w naszych koksowniach
koks opałowy, który może być polską
odpowiedzią na problemy ze smogiem. To paliwo jest niemal całkowicie pozbawione części lotnych,

zawartych w węglu, co gwarantuje
brak wydzielania się sadzy, dymu
i substancji toksycznych w trakcie
procesu spalania w piecach domowych - informuje spółka.
W przeciwieństwie do węgla
koks ma wyższą temperaturę zapłonu, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków
spalania w kotle. Nad rozwiązaniem
tego problemu przedstawiciele JSW
rozmawiają z producentami pieców,
sugerując im w prowadzenie na
rynek takich urządzeń, w których
będzie można palić koksem opałowym, i które będą spełniać surowe
wymogi.
Tymczasem przed Kopalnią Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” stoi jeszcze jedno wyzwanie:
pozbycie się mułów z osadników
i pryzm znajdujących się w rejonie
szybów Foch.
- Jesteśmy na końcowym etapie
wyboru zleceniodawcy, który będzie
miał 6 lat na opróżnienie zbiorników i zniwelowanie terenu - mówi
Katarzyna Jabłońska-Bajer z biura
prasowego JSW.
/pg/
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twarcie ofert w przetargu na
przebudowę skrzyżowania
w Szczygłowicach zostało
zaplanowane na 11 sierpnia. Okazało
się jednak, że żadna oferta na wykonanie robót nie została złożona, toteż
przetarg trzeba było unieważnić. Na
razie nie wiadomo, kiedy zostanie
ogłoszony kolejny. Formalna strona
inwestycji jest o tyle skomplikowana,
że rondo powstanie na terenie miasta,

4

ale u zbiegu dróg: wojewódzkiej (ul.
Zwycięstwa) i powiatowej (ul. Lignozy). Z ogłoszeniem przetargu trzeba
było poczekać, aż zostaną podpisane
wszelkie konieczne porozumienia
z powiatem i województwem. Teraz,
gdy pierwszy przetarg został unieważniony, należy się spodziewać, że
inwestycja raczej nie zakończy się
przed upływem bieżącego roku. Ten
fakt z kolei sprawia, że konieczne

K

ażdy, kto jechał tą trasą, wie,
że im twardsze zawieszenie
auta, tym bardziej trzęsie.
Wyboje na przemian z dziurami nie
czynią drogi szczególnie przyjemnej
do jazdy.
- Ze 20 lat tu mieszkam i nie
pamiętam, żeby była remontowana
– słyszymy od jednego z mieszkańców Szczygłowic. – Ale też nie jest
dopuszczana do stanu dramatycznie
złego. Co jakiś czas drogowcy ją łatają
i jako tako da się przejechać.
Zdanie naszego rozmówcy podzielają inni użytkownicy. Niektórzy
przy tym nieśmiało dociekają, czy
w dającej się przewidzieć przyszłości
droga zostanie gruntownie odnowiona.
Odpowiedzi szukaliśmy u administratora – w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Gliwicach.
Dyrektor ZDP Jan Osman ocenił
stan jezdni na dostateczny. Nie roz-

budzał przy tym nadziei na rychłą
modernizację.
- Dróg wymagających natychmiastowych remontów jest naprawdę
sporo – powiedział. – Siłą rzeczy
priorytetem jest naprawa właśnie
tych najbardziej zniszczonych.
Dyrektor zwrócił też uwagę, że
na stan nawierzchni wpływ mają
– oprócz czasu i aury – szkody
górnicze. Zapewnił, że służby ZDP
monitorują sytuację.
- Jeśli stan drogi będzie się pogarszać, będzie na bieżąco remontowana
– przekazał.
Miał też lepsze wiadomości
dla pieszych użytkowników drogi.
Trwają bowiem prace zmierzające do
budowy nowego chodnika. Oczywiście nie na całej trasie, lecz wzdłuż
odcinka, przy którym jest zabudowa
mieszkaniowa.
Tomasz Czarnecki

6SRUDLQZHVW\FMDGXĪH
SLHQLąG]HDMHGQDNEUDNáR
FKĊWQHJRE\MH]DURELü

będzie zawarcie kolejnych umów
z powiatem i województwem, które
uzupełnią zawarte porozumienia
o przeniesieniu finansowania inwestycji do przyszłorocznych budżetów.
Jak zmieni się skrzyżowanie Zwycięstwa i Lignozy? Zgodnie z planem,
powstanie tam rondo o 36-metrowej
średnicy zewnętrznej, z jednym pasem
ruchu o szerokości 6 metrów. Rondo
będzie miało dodatkowy pierścień
najazdowy z kamiennej kostki (szeroki na 3,75 m) – z myślą o dużych
samochodach. W pobliżu ronda powstaną chodniki z betonowej kostki
(szerokość: 2 i 2,5 m), a także przejścia
dla pieszych. Poza tym zostaną przebudowane zatoki autobusowe oraz
zjazdy na przyległe posesje.
MiNa

Foto: Tomasz Czarnecki
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rzypomnijmy. Uchwała antysmogowa w województwie
śląskim jest próbą ograniczenia spalania w piecach paliw
najgorszej ja kości. Na cz a rnej
l iście zna la zł y się m.i n. mu ł y
mające konsystencję cukru pudru
o wysokiej dawce metali ciężkich.
Podczas ich spalania do powietrza
dostaje się szkodliwy dla zdrowia
pył. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może w efekcie
doprowadzić do poważnych chorób
układu oddechowego i krążenia,
a nawet znacznie skrócić życie.
Zakaz palenia w piecach mułem oznacza dla dotychczasowych
konsu mentów w zrost kosz tów
ogrzewania o 30-50 proc. Nic więc
dziwnego, że mało kogo będzie stać
na „przesiadkę” na węgiel lepszej
jakości.
Mimo że wciąż pod znakiem
zapytania stoi wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży mułów
i flotokoncentratów, Polska Grupa
Górnicza już wycofała je z oferty
dla cywilnych kotłowni. Jastrzębska
Spółka Węglowa na razie się do tego
nie pali.

0DZLĊFHMáDWQLĪRU\JLQDOQHJR
DVIDOWX±SVLRF]ąNLHURZF\
SU]HPLHU]DMąFGURJĊ
PLĊG]\.XĨQLą1LHERURZVNą
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Knurów, Chudów, Czerwionka-Leszczyny

Nie dla psa wakacje...
/DWRF]DVNRMDU]ąF\VLĊ]Z\SRF]\QNLHPGODZLHOX]ZLHU]ąW
GRPRZ\FKMHVWF]DVHPFLHUSLHQLD3RU]XFRQHSU]H]
ZáDĞFLFLHOLZQDMOHSV]\PUD]LHWUDILDMąGRVFKURQLVNFKRü
E\ZDMąLJRUV]HVFHQDULXV]H
sierpnia ogólnopolskie media
informowały o bulwersującej
sytuacji z Czerwionki-Leszczyn – w jednym z mieszkań policjanci znaleźli pozostawione bez
opieki cztery koty i dwa psy. Zwierzęta nie miały jedzenia ani picia, ich
odchody walały się po podłodze. Psy
były przywiązane do nóg stołu. Właściciele zwierząt wyjechali na kilka
dni. Gdyby nie reakcja sąsiadów,
którzy słysząc miauczenie i ujadanie, powiadomili policję, czworonogi mogły nie doczekać powrotu
swoich „panów”. Wszystkie trafiły
do schroniska, zaś policja wszczęła
w tej sprawie postępowanie.
Nieco mniej głośno było o innej
przykrej sprawie, która wydarzyła

3

się miesiąc wcześniej w Chudowie. 4 lipca kwadrans przed 13 na
końcu ul. Jesionowej zatrzymał się
samochód. Po dłuższej chwili auto
zawróciło i odjechało, a za nim
biegł ujadający pies, najwyraźniej
w y r zucony z sa mochodu . Nie
wiadomo, czy roztrzęsiony i przerażony pies biegający po ruchliwej
drodze nie zginąłby pod kołami samochodów, gdyby nie pani Anna,
będąca świadkiem zdarzenia. Jak
pisze na Facebooku, z t r udem
udało jej się zapiąć zwierzę na
smycz i przeciągnąć do swojego
samochodu. Ten psiak również
trafił do schroniska. Wyrzucenie
psa zosta ło uw iecznione przez
k a merę. Kobieta pow iadom i ła

policję, opisała też sprawę w sieci,
dołączając film i zdjęcia. Mnóstwo internautów zaangażowało
się w upublicznianie wiadomości,
mającej na celu zidentyfikowanie
nieludzkiego właściciela. Jak 27
lipca informowała na swoim profilu pani Anna, policja poznała już
tożsamość sprawcy.
Z kolei 4 sierpnia rano, w Knurowie, na ul. Dworcowej ktoś wyrzucił
z samochodu reklamówkę, w której
były dwa młode pieski. Na szczęście
jedna z osób będących w pobliżu zorientowała się, co się dzieje i poprosiła
o pomoc straż miejską. Jak informuje
komendant Straży Miejskiej, Andrzej
Daroń, wystraszone szczeniaki zostały
przekazane do schroniska w Rybniku.

=NDUWKLVWRULL0LMDODWRGSRůDUXODVXNRãR
.XŭQL5DFLERUVNLHM

KWK „Knurów”, KWK „Szczygłowice”, Zakładów Tworzyw Sztucznych „Krywałd-Erg” S.A., Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej, Spółki „Komart”,
PSS „Społem”, PRUK „Koksorem”.
,VNUDVSRGNyáKDPXMąFHJRSRFLąJXVSRZRGRZDáD Zakłady pracy wydały wiele milioQDMZLĊNV]\SR,,ZRMQLHĞZLDWRZHMSRĪDUZ3ROVFH nów złotych, także na zasilenie funL(XURSLHĝURGNRZHMĩ\ZLRáXGDáRVLĊRSDQRZDü
duszu rekultywacji terenu pożaru.
GRSLHURSRNLONXQDVWXGQLDFKUyZQLHĪG]LĊNL
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
i OSP Knurów brały bezpośredni
]DDQJDĪRZDQLXNQXURZLDQ
udział w gaszeniu pożaru. Pompa
ragedie jednoczą ludzi. Tak jest
Od 29 sierpnia do 5 września z Knurowa działała na lotnisku,
po wichurach, które przeszły działał Zespół Kierowania Obroną umożliwiając załadunek wody do
nad Borami Tucholskimi, tak było 25 Cywilną Miasta pod kierunkiem kilku „Dromaderów” jednocześnie.
lat temu, kiedy płonęły lasy w rejonie prezydenta. Zorganizowano stałe W akcję zbiórki pieniężnej i rozprowadzenia towaru włączyły się Klub
Kuźni Raciborskiej. Mieszkańcy dyżury i akcję pomocy.
Knurowa błyskawicznie odpowieBezpośrednio w akcji ratow- PL-CB Radio Knurów oraz PCK.
– To był bardzo gorący koniec
dzieli wówczas na apel o pomoc dla niczo-gaśniczej brało udział 365
walczących z żywiołem strażaków. osób z formacji Obrony Cywilnej, wakacji – wspomina jedna z mieszDo Urzędu Miejskiego zgłaszali się niektóre z nich wielokrotnie, w su- kanek osiedla Wojska Polskiego II.
ludzie ofiarujący swój czas i energię, mie przepracowano prawie 5000 – Dzieci nie rozumiały, dlaczego mają
a także środki finansowe na zakup roboczogodzin. Wśród walczących siedzieć w domu, zamiast bawić się
najbardziej potrzebnych artykułów. z żywiołem znaleźli się pracownicy: na podwórku. Wystarczyło przetrzeć
parapet za oknem, by się przekonać,
ile zanieczyszczeń wisiało w powietrzu.
O suszeniu prania na balkonie nie było
nawet mowy.
Skala tragedii nie wszystkich zmobilizowała do działania. Byli i tacy,
którzy utrudniali pracę strażakom.
W czasie wielkiego pożaru w Kuźni Raciborskiej na naszym terenie
paliło się aż 18 razy! Spłonęło 1,6 ha
przy szybie „Aniołki”, 2,5 ha w Krywałdzie (dzięki błyskawicznej akcji
„Dromaderów” latających do Kuźni
udało się ten pożar opanować) i 1,5
ha w Nieborowicach. Pogorzeliska
Aniołki i w Krywałdzie zabezpieczone
zostały przez formacje Obrony Cywilnej z KWK „Knurów”, „Szczygłowice”
oraz Koksowni. 15 osób czuwało, aby
nie doszło do wtórnego zapalenia.
Żywioł pochłonął trzy ofiary
wśród ludzi oraz strawił 9062 ha
lasów na terenie dwóch ówczesnych
województw.
Do dziś w miejsce pożaru przyjeżdżają wycieczki, by zobaczyć, jak odradza się zniszczony las. Aby tragedia
więcej się nie powtórzyła, stworzono
specjalny system zabezpieczeń.
:LGRN]ORWXSWDNDQDVSDORQ\ODV
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W sprawie psa knurowska Straż
Miejsk a i nter weniowa ła ta k ż e
w piątek, 11 sierpnia. Tym razem
chodziło jednak o martwe już zwierzę. Po godz. 13 dyżurny SM został
powiadomiony, że w pobliżu ul.
Niepodległości, w chaszczach nieopodal sklepu Biedronka leżą zwłoki psa. Osobą, która je zauważyła,
była matka telefonującej kobiety. Z
jej pomocą patrol straży miejskiej
odnalazł nieżywego czworonoga.
Strażnicy wezwali firmę zajmującą
się utylizacją martwych zwierząt.
Kobieta, która natrafiła na ciało
psa, poinformowała strażników, że
już poprzedniego dnia, podczas
spaceru, słyszała dochodzące z
tamtego miejsca ujadanie. To su-

gerowałoby, że psiak jeszcze żył.
Jednak według pracownika firmy
utylizacyjnej znaleziony psiak był
martwy co najmniej od dwóch dni,
nie miał też widocznych śladów
pobicia. Straż Miejska poinformowała o zdarzeniu policję. Czy pies
był bezdomny? A jeśli tak – od
kiedy i dlaczego? Tego, póki co, nie
wiadomo.
Zwierzęta, tak jak i ludzie, wymagają ludzkiego traktowania. Dobrze, że są osoby, które będąc świadkami ich krzywdy, nie pozostają
obojętne. I oby zaostrzenie kar za
znęcanie się nad zwierzętami okazało się skutecznym straszakiem dla
bezdusznych homo sapiens.
MiNa

6]F]\JãRZLFH

Znowu pograsz w parku
=DJUDV]ZUĊF]QąNRV]DOXEÄZQRJĊ´-HĞOLOXELV]
VSRUWQRZHERLVNRZV]F]\JáRZLFNLPSDUNX127
]SHZQRĞFLąFLĊXFLHV]\
metrów długości, 15 szerokości – to wymiar placu gry. Do
tego po 1,5 metra z każdej strony
strefy autowej. Na nowym boisku
będzie można pograć w koszykówkę,
piłkę ręczną i nożną.
Dosłownie „na dniach” miasto
rozpisało przetarg wykonanie boiska wielofunkcyjnego w szczygłowickim parku. Inwestycja zostanie

25

wykonana w ramach budżetu obywatelskiego.
Obiekt powstanie w miejscu,
gdzie przed laty znajdował się kort
tenisowy i małe boisko do koszykówki. Dziś pozostał tylko betonowy
plac po tym drugim.
Firmy chętne zmierzyć się z zadaniem mają czas na zgłoszenie ofert
do 4 września.
Tomasz Czarnecki

)RWR1DGOHĞQLFWZR5XG\5DFLELUVNLH

Reklama
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Knurów
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Knurów

6\VWHPNROHMNRZ\WRGXĪH
XVSUDZQLHQLHREVáXJLNOLHQWyZ0236
emont dotyczył tej części budynku, która do niedawna pozostawała w dyspozycji Miejskiego
Gimnazjum nr 1. Mroczne pomieszczenia utrzymane w klimatach
„późnego Bieruta” od lat nie były
odnawiane, więc po tegorocznym
remoncie ta przestrzeń zmieniła się
nie do poznania.
Prace objęły aż 255 m², czyli
około 38 procent całej powierzchni,
w dodatku – co istotne – na parterze.
– Ideą remontu było to, aby
wszystkie osoby pracujące bezpośrednio z klientem pracowały na parterze
i by dostępność do nich była łatwiejsza – wyjaśnia dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, Małgorzata Cisek-Sopel.
Do w y remontowanej części
przeniesiony został dział informacji, kasa, punkt informacji dla niepełnosprawnych, punkt interwencji
kryzysowej, obsługa klienta, dział
pomocy środowiskowej i pracownicy socjalni. (Nowością wynikłą
z remontu jest to, że dodatkowo

R

1RZRĞüSRUHPRQFLH±NRPSOHNVRZD
VDODREVáXJLNOLHQWD

pracownicy z rejonu osiedla Wojska
Polskiego przyjmują w Terenowym
Punkcie w Ośrodku Wsparcia przy
ul. 1 Maja 45). W budynku MOPS
nową siedzibę ma również pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji
Zdrowia Urzędu Miasta Knurów,
Piotr Grzelak, który przeniósł się
z gabinetu przy ul. Dworcowej.
Ogromnym usprawnieniem jest
wprowadzenie systemu kolejkowego.
Klienci pobierają z automatu papierowy bilet z numerem i spokojnie
czekają na swoją kolej.
– Do tej pory każdy wniosek
wymagał ze strony klienta kilku
wizyt w Ośrodku – mówi dyrektor
Cisek-Sopel. – Obecnie, dzięki systemowi kolejkowemu, w Obsłudze
Klienta można złożyć wnioski na
każdy rodzaj pomocy bez dodatkowych wizyt w MOPS. Dzięki takiemu
rozwiązaniu można wszystkie sprawy
załatwić kompleksowo, podczas
jednej wizyty. Wcześniej było to trudniejsze, bo każdy dział zajmuje się
inną formą świadczenia. Dziś mamy

3XQNWLQWHUZHQFMLNU\]\VRZHM
WHĪSU]HQLyVáVLĊQDSDUWHU

grupę pracowników zajmujących się
kontaktem z klientami i drugą grupę
– przygotowaną do obsługi administracyjnej.
Po remoncie ,zaraz przy wejściu
do budynku, pojawił się też punkt
informacyjny,który służy lepszej
organizacji oraz poprawie bezpieczeństwa. Nowość, która objęła
cały budynek, to klimatyzacja. Na
parterze jest też duża sala, która
pełni dziś funkcję konferencyjną,
a w przyszłości, w miarę potrzeb,
może mieć tez inne zastosowania.
Nowe rozwiązania nadeszł y
w samą porę, bowiem właśnie trwa
okres składania wniosków zarówno
o świadczenia rodzinne, jak i wychowawcze (500+). W tym roku po
raz pierwszy oba te okresy nakładają
się na siebie, toteż ilość klientów
odwiedzających MOPS jest ogromna
(w zeszłym roku złożono 2 730 wniosków na świadczenia wychowawcze
i 2 147 na świadczenia rodzinne).

7DVDODNRQIHUHQF\MQDZSU]\V]áRĞFL
PRĪHSHáQLüWDNĪHLQQHIXQNFMH

6WDQLHSU]\VWDQHNQDůċGDQLH

:L]MDSU]\VWDQNXÄQDĪąGDQLH´QDXO'ZRUFRZHM
ZSREOLĪXVNU]\ĪRZDQLD]XO5\EQą]LĞFLVLĊ
QDMSUDZGRSRGREQLHMZSU]\V]á\PURNX
ustanowienie przystanku zabiega Andrzej Porada (na zdjęciu).
Knurowski radny jest wyrazicielem
zdania wielu osób z tej części miasta.
– To byłoby spore udogodnienie dla
mieszkańców Farskich Pól – mówi. –
Obecnie muszą wybierać, czy wsiądą

do autobusu przy dawnej fundacji przy
rondzie, czy na Granicy. I w jednym,
i w drugim przypadku czeka je dość długa przechadzka. Dla starszych, a także
schorowanych, to wręcz wyprawa...
Oczekiwania mieszkańców trafiły
na podatny grunt w samorządzie.

3RGNRQLHFVLHUSQLDZ.QXURZLHPáRG]LILOPRZF\
EĊGąUHDOL]RZDü]GMĊFLDGRNUyWNRPHWUDĪRZHJR
ILOPX
e wtorek, 29 sierpnia – a nie
jak pierwotnie planowano,
25.08 – między godziną 11.00 a 17.00
w kościele parafii pw. Matki Bożej
Częstochowskiej (Osiedle WP II)
studenci Wydziału Radia i Telewizji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będą realizować scenę filmu dyplomowego pod tytułem „Bajka na
niespokojny sen”. W związku z tym
poszukiwani są chłopcy w wieku
8‒10 lat, którzy pojawiliby się w filmie jako dzieci przystępujące do
I Komunii Świętej. Chłopcy powinni
być odziani w pierwszokomunijne
garniturki (nie w alby). Kontaktowy
numer telefonu do kierownika produkcji : 798 054 938.Potrzebni są też

W

statyści, którzy wypełnią kościół.
– Jeżeli mieszkańcy Knurowa
byliby chętni zagrać w naszym filmie
i pomóc nam w ten sposób, serdecznie
zapraszamy jak największą liczbę
osób – zachęcają studenci Wydziału
Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. – Nie trzeba wcześniej się deklarować – wystarczy przyjść. Ważne,
aby ubrać się w strój odpowiedni dla
gości komunijnych.
Ekipa poszukuje też sponsorów,
którzy wsparliby szkolną produkcję
finansowo albo inną formą pomocy.
Poza tym na portalu crowdfundingowym polakpotrafi.pl. zostanie
wkrótce otwarta zbiórka pieniężna
na rzecz „Bajki...”.
MiNa

podpatrzone

MiNa
Foto: Mirella Napolska
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Ulicą Dworcową administruje Zarząd
Dróg Wojewódzkich, toteż tam magistrat skierował swoje działania. ZDW
nie mówi „nie”.
Na rozmowach nie poprzestano.
Odbyły się spotkania zainteresowanych stron, w marcu została przepro-

Z początkiem tygodnia zamknęła swoje podwoje szczygłowicka „Biedronka”. Oczywiście nie na zawsze, lecz na czas remontu. Prace potrwają
kilka tygodni.
/bw/ Foto: Tomasz Czarnecki

wadzona wizja lokalna z udziałem
wiceprezydent Knurowa Barbary
Zwierzyńskiej, Anny Lewandowskiej
– naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Restrukturyzacji, radnego Porady, Anny
Boreckiej-Skowrońskiej – naczelnik
Wydziału Inwestycji w ZDW i Lesława
Kmiecia – naczelnika Wydziału Inżynierii Ruchu w ZDW.
– Jest szansa, by ziściły się oczekiwania pasażerów i mieszkańców
– oceniali wówczas uczestnicy spotkania. – Od strony technicznej jest to
możliwe.

Przez chwilę wydawało się, że
przedsięwzięcie uda się zrealizować
„z marszu”, w ramach bieżącej działalności ZDW. Okazało się jednak, że
nie będzie to możliwe i konieczne jest
ujęcie zadania w ramach planowanych
inwestycji. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, nowy przystanek zacząłby
funkcjonować w przyszłym roku.
– Zdajemy sobie sprawę z różnych
ograniczeń i rozumiemy to – mówi radny Porada. – Mam przeświadczenie,
że sprawa idzie w dobrym kierunku.
Z finałem, który będzie po myśli okolicznych mieszkańców...
/bw/
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olsatowski Festiwal Weselnych
Przebojów w Mrągowie przebił popularnością Sopot Top of
the Top Festival i koncert „Gwiazdy
Letniego Nieba” w Kielcach. Jedną
z jego gwiazd była Paulla, a akom-

P

paniowali jej knurowianie, Michał
Kacprzak i Dawid Łopatowsk i.
Sobotni wieczór dostarczył Michałowi jeszcze jednego powodu do
zadowolenia – złotą płytę za singiel
„Kocham Cię dalej”. Piosenka, do

3DXOODMHVWF]ĊVW\PJRĞFLHPVWXGLD&UDFN+RXVH
Z.QXURZLH

której napisał słowa i muzykę, miała swoją premierę niespełna 2 lata
temu. W tym czasie teledysk do niej
obejrzało aż 2,6 mln internautów,
co może zaskakiwać, tym bardziej
że piosenka nie mogła liczyć na
zainteresowanie największych stacji
radiowych, a i promocja w telewizji
do największych nie należała. Mimo
to utwór spodobał się słuchaczom.
– Jesteśmy szczerzy i autentyczni,
przekazujemy prawdziwe emocje –
w takim podejściu Michał upatruje
sukces swojej muzyki. – Słuchaczy
nie da się oszukać, podświadomie
wyczytują prawdę. To dzięki nim
singiel pokrył się złotem.
Na wyróżnienie złożyło się 10
tys. sprzedanych singli (poprzez

3LOFKRZLFH

7RMXĪGUXJDL]DSHZQHQLHRVWDWQLD]áRWDSá\WD
ZGRURENX0LFKDáD.DFSU]DND
m.in. płatne pobrania, także w formie dzwonków na telefon bądź
w formie nagrania zastępującego
sygnał oczekiwania na połączenie
telefoniczne, a także streaming).
W dorobku Michała to druga,
i zapewne nie ostatnia, złota płyta.
Pierwszą odebrał w 2015 roku za
gościnny udział na płycie „Książę
aka. Slumilioner” rapera Peji. Obecnie pod szyldem Kacprzak Sound
knurowianin tworzy muzykę dla
artystów sceny popowej i rapowej.
Niedawno jego kompozycją zadebiutowała obiecująca piosenkarka,
Sandra Lewandowska. Z artystą
Yuginem Michał zagrał letnią trasę
koncertową w ramach „Summer
Amber Festival” w nadmorskich ku-

rortach. Nie zwalnia tempa. Z Dawidem Łopatowskim wyprodukowali
dwie piosenki, które chcą zgłosić do
krajowych preselekcji Eurowizji.
– Cały czas działamy jako team
rapowy CrackHouse, produkując dla
dużych marek, m.in. Kaena – mówi
Michał. – Do jesieni planujemy
nakręcić 8 teledysków, m.in. w USA,
Chorwacji i Turcji. Chcemy, by miały
one wyjątkowy klimat i prezentowały
najwyższą jakość. Wierzę, że sumienna praca, emocje włożone w muzykę
i dbałość o detale zaowocują w przyszłości kolejnymi sytuacjami, jak
ta ze złotą płytą za sprzedaż singla
„Kocham Cię dalej”.
SJIRWRDUFK0LFKDáD.DFSU]DND
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ilchowice mają szczęście do pasjonatów
lokalnej historii. Wystarczy wspomnieć
Erwina Sapika, twórcę mini muzeum
w Wilczy, członków Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom czy panie z Kół
Gospodyń Wiejskich. Gminny Ośrodek
Kultury postanowił wykorzystać ich potencjał, włączając do udziału w projekcie „Taka
historia”. To cykl filmów opowiadających
historie związane z ludźmi, wydarzeniami
i obiektami. To też okazja do zachęcenia
mieszkańców, by dzielili się z twórcami starymi zdjęciami i pamiątkami z przeszłości.
W lutym, po uzyskaniu grantu w konkursie „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, do projektu
zaproszono gimnazjalistów z Pilchowic
i Żernicy. Zanim jednak młodzież wyruszyła w teren z kamerą, wzięła udział w warsztatach filmowych z Gliwickim Klubem
Filmowym Wrota. Zaznajomiona ze sztuką
rejestrowania dźwięku i obrazu, przeszkolona pod kątem prowadzenia wywiadu,

P

rozpoczęła pracę nad nowymi odcinkami
cyklu „Taka historia”.
Spotkania z miejscowymi regionalistami przybliżyły uczniom skomplikowane
dzieje gminy. Ich efektem są filmy m.in.
o stanickich faklach, żernickich strojach
i cmentarzu Bonifratów. Niebawem w internecie premiera kolejnych odcinków.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Pilchowicach, Waldemar Pietrzak, nie
ma wątpliwości, że projekt „Kręcimy, ale
filmy! ” to doskonała promocja dziedzictwa
kulturowego tych ziem.
Okazją do podsumowania kilkumiesięcznej pracy młodych filmowców będzie
kino plenerowe „Pod Gwiazdami”, które
zaplanowano na 25 sierpnia (piątek) o godz.
19.30 w parku przy ul. Damrota w Pilchowicach. Spotkanie urozmaicą pokazy filmów
„Osobliwy dom Pani Peregrine” Tima Burtona i „Furia” Davida Ayera. Wstęp wolny.
/pg/

foto: GOK Pilchowice
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SRáąF]\áDSRNROHQLD
Przegląd Lokalny Nr 34 (1274) 24 sierpnia 2017 roku

7

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

.QXUyZODW5RG]LQQ\FK2JURGyZ']LDãNRZ\FKLPNV']LHUůRQD
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85 lat temu na gruntach Franciszka Poloka, czyli tak
]ZDQ\PÄ3RORNRZFX´]DáRĪRQRRJURG\G]LDáNRZH']LĞ
PDáRNWRZ\REUDĪDVRELH.QXUyZEH]W\FKHQNODZ]LHOHQL
JG]LHZSRFLHF]RáDSUDFXMąLZ\SRF]\ZDMąG]LDáNRZF\
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:NDWHJRULLG]LDáHNXSUDZQ\FK
EH]NRQNXUHQF\MQDRND]DáDVLĊWDQDOHĪąFD
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odzinne Ogrody Działkowe im. ks. Dzierżona
w Knurowie, żartobliwie określane mianem
RODOS (Rodzinne Ogrody
Działkowe Ogrodzone Siatką), świętują 85-lecie istnienia. Z tej okazji działkowcy

spotkali się na tradycyjnych
dożynkach, będących podsumowaniem sezonu. Jak na jubileusz przystało, nie obeszło
się bez odznaczeń. Srebrne
odznaki „Zasłużony Działkowiec” przyznano Jadwidze
Szopie i Józefowi Barwic-

.D]LPLHUDL&]HVáDZ7U]HFLDNRZLHRGHEUDOL
,QDJURGĊ]DZ]RURZąG]LDáNĊ

kiemu, na brązowe zasłużyli
Monika Markiewicz, Edward
Cudyk, Mirosław Wartecki,
Józef Lis, Benedykt Szpitalny,
Jan Bernacki, Janusz Lagner,
Irena Jackowska i Marian
Cichoń.
Pięknym zwyczajem kultywowanym od lat w ROD im.
ks. Dzierżona są konkursy na
wzorowe działki.
Po wizytacji wszystkich
ogrodów jurorzy przyznali
I miejsce w kategorii działek
rekreacyjnych Kazimierze
i Czesławowi Trzeciakom, II
miejsce Marzenie i Janowi

3RZVWDQLHRJUyGNyZG]LDáNRZ\FKZ.QXURZLH
E\áRZURNXVSRU\PZ\GDU]HQLHP
RNWyU\PZVSRPLQDáPLQ,OXVWURZDQ\.XULHU
&RG]LHQQ\

:LHOXVSRĞUyG]DSURV]RQ\FKQDGRĪ\QNLJRĞFL
RWU]\PDáRQDJURG\LZ\UyĪQLHQLD]DZ]RURZHG]LDáNL

foto-migawka

/DáRMDN]FHEUDDRQLNUĊFLOL0LPRNDS
U\VyZDXU\QDVWDUFLHNROHMQHJR5RG]LQQ
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VWDQĊáR DĪ  PLáRĞQLNyZ UHNUHDF ML QD
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JR ]ZLHG]DQLD FLHNDZ\FK ]DNąWNyZ RNROLF\
RGPyZLáVRELHPLQNV0DUHN6yZNDS
QLH
URERV]F ]SDUDILL0DWNL% RĪHM6]NDSOHU]QH
MZ*LHUDáWRZLFDFK7UDVDZLRGáDSU]H]3
V]RZLFH3DQLyZNL&KXGyZL2UQRQWRZLF
U]\
H]PHW ąZ%HN V]\
± %\áD RND]MD ]ZLHG]Lü ,]EĊ 3DPLĊFL Z
3U]\V]RZLFDFK RUD] WDPWHMV]\ VSLFKOHU
] ± Vá\V]\P\ RG XF]HVWQLNyZ 8GDQ\
UDMG E\á
ZVSyOQ\PSU]HGVLĊZ]LĊFLHP.OXEX$EVW
\QHQWyZÄ6WRNURWND´.y áND5ROQLF]HJRZ
*LHUDáWRZLFDFKL*PLQQHJR2ĞU RGND.X
MDNRLQVW\WXFMLVDPRU]ąGXJPLQ\*LHUDáW
OWXU\
RZLFH
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Foto: arch. Ilustrowanego Kuriera Codziennego/NAC

Foto: arch. Ilustrowanego Kuriera Codziennego/NAC

Nagrodzeni
w konkursie
ŶĂǁǌŽƌŽǁČ
ĚǌŝĂųŬħ͗
Jerzy Baran (IV miejsce),
Barbara i Jan Dziekanowscy (V miejsce), Jadwiga Dobosz (VI miejsce),
Anna i Jan Dudkowie (VII
miejsce), Irena i StaniVáDZ 1LHĞFLHURZLH 9,,,
miejsce), Maria i Jan Kubajowie (I X miejs c e),
=RILD L $QGU]HM =LHOLĔVF\
; PLHMVFH  :\UyĪQLH
QLD .U\VW\QD .DSáDQHN
Ewa i Adam ZaborosioZLH 6WDQLV áDZ 0LVLDN
Joanna Wolak-Morawiec
L 3DZHá 0RUDZLHF 5R
]DOLD L 0LURVáDZ :DUWHF
F \ :DF áDZD L (GDZUG
6NRZURĔVF\ 0LURVáDZD
L0DUHN5RONRZLH-DGZL
ga Szopa, Danuta i Jan
) ORU NRZLH % R JX V á DZD
i Tadeusz P yznarowie,
Joanna i Edward Didkowie, Krystyna i Franciszek Szafarzowie, Józef
:DVLN 0DULD L %RJXVáDZ
Marculowie, Maria i BoJXVáDZ6NLERZLH

Masiarkom, a III miejsce
Jolancie i Marianowi Polakom. Wzorem w kategorii
działek uprawnych błyszczą
Józef Joniec (I miejsce), Maria i Józef Śliwa (II miejsce)
i Elżbieta i Mariusz Szczepa n i kow ie (I I I m iejsc e).

Da l sz e m iejs c a w r a mc e
powyżej.
Laureaci i w y różnieni
otrzymali nagrody ufundowane przez Leroy Merlin przy
ul. Rybnickiej w Gliwicach,
Orzesko-Knurowski Bank
Spółdzielczy, Lokatorsko-

7DNZ\JOąGDá\SLHUZV]HRJUyGNL]DáRĪRQHZURNXQDÄ3RORNRZFX´

-Własnościową Spółdzielnię
Mieszkaniową w Knurowie
i Centrum Kultury.
Po wręczeniu nagród prezes ROD, Zbigniew Dziubiński, przyjął gratulacje od
delegatów PZD, zastępc y
prezydenta Knurowa, Piotra

Surówki i przewodniczącego
Rady Miasta Tomasza Rzepy.
Była też okazja, by wysłuchać krótkiej prelekcji na
temat początków ogrodów
działkowych w Knurowie.
Kustosz Izby Tradycji KWK
„Knurów-Szczygłowice”, Bo-

gusław Szyguła, przypomniał,
że ogródki działkowe powstały na gruntach, które dwór
przejął od bankrutującego
gospodarza Franciszka Poloka. Wspomniał też o wielkich
zasługach patrona ROD, ks.
Jana Dzierżona.

Po oficjalnych uroczystościach, mimo kapryśnej
pogody, rozpoczęła się zabawa
prowadzona przez Andrzeja
Czarnieckiego. Po nim sceną
zawładnął Duet Centrum.
Ostatnie pary zeszły z parkietu po północy.
/pg/
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rozrywka nr 34
- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

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

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 32/2017 brzmiało: „ PIĘK NOTK A”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Andrzej
Miara. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

24 sierpnia 2017 r.
CZWARTEK

2EGDURZDQLJRG]
2EGDURZDQLJRG]

34

26 sierpnia 2017 r.
SOBOTA
*DQJ:LHZLyUD'JRG]
*DQJ:LHZLyUD'JRG]
2EGDURZDQLJRG]
2EGDURZDQLJRG]
0DáD:LHOND6WRSDJRG]
0DáD:LHOND6WRSDJRG]


9DOHULDQLPLDVWRW\VLąFDSODQHW'
GXEELQJJRG]
9DOHULDQLPLDVWRW\VLąFDSODQHW'
QDSLV\JRG]
25 sierpnia 2017 r.
3,Ą7(.
*DQJ:LHZLyUD'JRG]
*DQJ:LHZLyUD'JRG]

27 sierpnia 2017 r.
NIEDZIELA
*DQJ:LHZLyUD'JRG]
*DQJ:LHZLyUD'JRG]
2EGDURZDQLJRG]
2EGDURZDQLJRG]
28 sierpnia 2017 r.
321,('=,$à(.
*DQJ:LHZLyUD'JRG]
*DQJ:LHZLyUD'JRG]
2EGDURZDQLJRG]
2EGDURZDQLJRG]

informacja własna

29 sierpnia 2017 r.
WTOREK
*DQJ:LHZLyUD'JRG]
*DQJ:LHZLyUD'JRG]
2EGDURZDQLJRG]
2EGDURZDQLJRG]

www.kinoscenakultura.pl
Kino
zastrzega
prawododo
zmian
repertuaru
Kino
zastrzegasobie
sobie prawo
zmian
w repertuaru
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Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

-DNLHVSRUW\XSUDZLDMċWHUD]3RODF\"

.UyOHPIXWERO
NUyORZDWUDFLZ]JOęG\
&KRüOHNNRDWOHW\NDQD]\ZDQDE\ZDÄNUyORZą
VSRUWX´WRMHGQDNSLáNDQRĪQDWDNQDSUDZGĊ
NUyOXMHZSROVNLPVSRUFLH1DSRGLXPáDSLąVLĊ
MHV]F]HVLDWNyZNDRUD]±H[DHTXR
±NRV]\NyZNDSá\ZDQLHLOHNNRDWOHW\NDZáDĞQLH

Hanna Wrzodak z Czerwionki -Leszczyn

3DZHã=ċEHN]*OLZLF

$QWRQL6WDVLRZVNL]*OLZLF

ur. 13.08.2017 r., 3490 g, 52 cm

ur. 13.08.2017 r., 3480 g, 51 cm

ur. 14.08.2017 r., 3730 g, 54 cm

-DNXEŒZLċWNRZVNL].QXURZD

Natan Todorski z Czerwionki-Leszczyn

-DNXE:ãRGDUF]\N]/XEOLľFD

ur. 14.08.2017 r., 3690 g, 53 cm

ur. 14.08.2017 r., 3200 g, 53 cm

ur. 15.08.2017 r., 3280 g, 53 cm

Daria Hajduk z Knurowa

=X]DQQDŒQLHJXOVND]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

Nadia Wójcicka z Knurowa

ur. 16.08.2017 r., 3300 g, 54 cm

ur. 16.08.2017 r., 3370 g, 54 cm

ur. 16.08.2017 r., 3220 g, 53 cm

3LRWU*U]HMG]LDN]=DEU]D

0DMD.ROEXFK]3LOFKRZLF

%DUWRV]/HV]F]\ľVNL].QXURZD

ur. 17.08.2017 r., 3290 g, 54 cm

ur. 17.08.2017 r., 4560 g, 58 cm

ur. 18.08.2017 r., 3770 g, 57 cm

ħUyGáR*86

edle najnowszego raportu
o kulturze fizycznej, w ubiegłym roku w Polsce działało 14 858
klubów sportowych. W stosunku do
2014 r. odnotowaliśmy wzrost o 6,1
proc. Nastąpił on w 14 województwach, z wyjątkiem województwa
lubelskiego (spadek o 1,1 proc.) oraz
województwa zachodniopomorskiego (w którym liczba klubów
pozostała na tym samym poziomie).
Z raportu GUS na temat kultury fizycznej w 2016 r. wynika, że
najwięcej klubów sportowych działało w województwach śląskim (10,2
proc.), mazowieckim (10,1 proc.) oraz
wielkopolskim i małopolskim (po 9,6
proc.). Najmniejsza liczba klubów
sportowych była w województwach
lubuskim, podlaskim i świętokrzyskim, a ich udział wynosił odpowiednio 3,3 proc., 3 proc. oraz 2,5 proc.
Niezmiennie w Polsce wśród
ć w icząc ych najpopu larniejsze
są sporty drużynowe (58,4 proc.
osób ćwiczących), a wśród nich
piłka nożna, którą uprawiało 39,5
proc. ćwiczących (łącznie z piłką
nożną plażową i piłką nożną halową – 40,8 proc.). Liczba ćwiczących tę dyscyplinę sportu wzrosła
w stosunku do 2014 r. o 15,5 proc.
Piłka siatkowa zajmowała drugie
miejsce – 7,5 proc. ćwiczących (łącznie z piłką siatkową plażową – 7,8
proc.), ale jako jedyna z najpopularniejszych dyscyplin w Polsce zanoto-

W

wała spadek liczby ćwiczących w stosunku do 2014 r. o 3,8 proc.
Podobnie jak w poprzednich latach, kolejne miejsca pod względem
liczby ćwiczących zajmowały koszykówka, pływanie i lekkoatletyka
(po 4,0 proc) oraz karate (łącznie
z karate tradycyjnym - 3,9 proc.).
Sporty walki ogółem trenowało 10,4
proc. osób. Spośród nich najpopularniejsze, oprócz karate, było judo
z 2,2 proc. ćwiczących. Sporty
wodne (bez piłki wodnej, która
została zaliczona do sportów drużynowych) uprawiało 5,6 proc.
osób, natomiast sporty zimowe (bez
hokeja na lodzie i curlingu, które
również zaliczono do sportów drużynowych) – 1,3 proc. osób.
Wskaźnik liczby ćwiczących na
1000 ludności Polski wzrósł w 2016
r. w stosunku do 2014 r. i wyniósł 27
(w 2014 r. – 24). Podobnie jak w latach poprzednich, jego najwyższą
wartość odnotowano w województwie podkarpackim (36), a najniższą
w województwie świętokrzyskim
(18). Powyżej średniej (oprócz województwa podkarpackiego) znalazło
się jeszcze sześć województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, opolskie oraz
zachodniopomorskie. We wszystkich województwach wskaźnik ten
wzrósł w stosunku do 2014 r.
0DUFLQ3U]\E\OVNL
Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl

*OLZLFH

Klara Kocot z Lwowa

Julia Moraczewska z Czuchowa

Igor Szymura z Knurowa

ur. 21.08.2017 r., 2780 g, 55 cm

ur. 22.08.2017 r., 3420 g, 54 cm

ur. 22.08.2017 r., 3360 g, 56 cm

Klejnoty i uczucia
7RMXĪRVWDWQLHGQLE\SRG]LZLDüSLĊNQą
ELĪXWHULĊGDZQąQDZ\VWDZLHZ:LOOL&DUR
ogata – i to dosłownie – ekspozycja czynna jest do końca
sierpnia. Ostatnia więc okazja, by
zobaczyć wspaniałe klejnoty ze
zbiorów gliwickiego muzeum.
- Po raz pierwszy wyjmujemy
z magazynów biżuterię dawną,
aby przypomnieć, co nosiły nasze
prababki, czego zazdrościły i czego
pożądały – tłumaczą muzealnicy.
- Sekretnik z diamentowym mo-

informacja własna

reklama

B
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nogramem, medaliony portretowe,
diademy – żeliwny i bursztynowy, bransoleta ze szmaragdem,
ametystowa brosza, kamee, opowiedzą nie tylko o modzie i gustach XIX-wiecznych pań, ale też
o samej biżuterii, jej znaczeniach
i funkcjach.
Koszt biletów: 7 zł (3,5 zł ulgowy; zniżki też dla rodzin i grup).
EZ
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2*ã26=(1,$
86ã8*,
' R F LHSODQLH EXG\QNyZ PDORZD Q L H  S R G E L W N L  D Q N U R Z D Q L H  U H P R Q W \
Tel. 602 407 190
31-35/17

'RFLHSOHQLD EXG\QNyZ W\QNL PR]DLNRZH
NDIHONRZDQLH PDORZDQLH JáDG]LH SDQHOH
PRQWDĪ GU]ZL ± RNLHQ SRGZLHV]DQH VXILW\
zabudowy. Tel. 781 020 414
27/17-5/18

www.przegladlokalny.eu

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO

3UDFRZQLN GURJRZ\ ] GRĞZLDGF]HQLHP
XPRZDRSUDFĊDWUDNF\MQHZ\QDJURG]HQLH
7HONRQWDNWRZ\

1/17-odw.

34-35/17

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO

6./(3 0(%/2: < : .1852:,( = $758'1,3$1$1$67$12:,6.80217$ĩ<67$0(%/,7HO

1/17-odw.

34/17

6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
7HO
15-odw.

*áDG]LH PDORZDQLH VXILW\ SRGZLHV]DQH
SRGGDV]DGRFLHSODQLHHOHZDFMLPDORZDQLH
SRGELWNL7HO
31-35/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    

1-35/17

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

),1$16(
3 2 ĩ < & = . ,  . 5 Ï 7 . 2 7 ( 5 0 , 1 2 : ( 
7HO3RĞUHGQLN
&')6&ILUP\0DWSRO)LQDQVH6S]RR
32-35/17 bold

1,(58&+202ć&,

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

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
Tel. 721 292 214
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU]H RSLHNXQNL
G O D  G ] L H F L     O D W  G R Ğ Z L D G F ] H Q L D 
7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK.QXURZD SR NXUVLH RVRED ] OHNNLP VWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

'$035$&õ
.XFKDU]D SRPRF NXFKHQQą SU]\MPLHP\
7HO
32-35/17

3DQLą GR SUDF\ SU ]\ ]LHOHQL ]DWUXGQLĊ
7HO
34/17

2*â26=(1,(
2*à26=(1,(21$%25=(35$&2:1,.$
6SyáG]LHOQLD0LHV]NDQLRZDÄ.QXURZLDQND´RJáDV]DQDEyUQDVWDQRZLVNR
UHIHUHQWDGRVSUDZDGPLQLVWUDF\MQRELXURZ\FK6]F]HJyá\GRVWĊSQH
QDVWURQLHZZZNQXURZLDQNDSO

.XSLĊPLHV]NDQLHZ.QXURZLHPD[SLĊWUR
7HO
33-40/17

6SU]HGDP G]LDáNL EXGRZODQH Z 3LOFKRZLFDFK7HO
32-37/17

:\QDMPĊ]DGEDQąNDZDOHUNĊQD6LNRUQLNX
7HO
34/17

02725<=$&-$
5(1$8/70(*$1( SU]HJOąGWHFKQLF]Q\
DNWXDOQ\ SU]HELHJ  W\V VDPRFKyG
EDUG]R HNRQRPLF]Q\ ]DGEDQ\ JDUDĪRZDQ\URNSURGXNFML7HO
31-odw. M

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

635=('$0
6SU]HGDPVXNQLĊĞOXEQą7HO
34/17

6SU]HGDPV]SLONL5\áNR  7HO
34/17

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDGF]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
LWS RUD] SU]HUyENL NUDZLHFNLH .QXUyZ
LRNROLFH7HO
14/17-odw.

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HMZ]DNUHVLH
SU]HUyENL ZV]\ZDQLH ]DPNyZ VNUDFDQLH
]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQLWS ZGRPX
3RVLDGDP GREUą PDV]\QĊ GR V]\FLD PDUNL
6LQJLHURSUyF]WHJRSLHF]HQLHFLDVWZGRPX
OXEXNRJRĞJRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
19/17-odw.

0 ĊĪF] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
7HO
1/17-odw.

2VRED],,JUXSąLQZDOLG]NąSRV]XNXMHSUDF\
ELXURZHM7HO

2*â26=(1,(
2*à26=(1,(35(=<'(17$0,$67$.185Ï:
]GQLDVLHUSQLDU
RSU]\VWąSLHQLXGRVSRU]ąG]HQLD]PLDQIUDJPHQWyZVWXGLXP
XZDUXQNRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLD
SU]HVWU]HQQHJR0LDVWD.QXUyZ
1DSRGVWDZLHDUWSNWXVWDZ\]GQLDPDUFDURNX
RSODQRZDQLXL]DJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQQ\P ']8USR]
 RUD]QDSRGVWDZLHDUWDUWZ]ZLą]NX]DUWSNW
LDUWXVWLXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLNDURNXRXGRVWĊSQLDQLX
LQIRUPDFML R ĞURGRZLVNX L MHJR RFKURQLH XG]LDOH VSRáHF]HĔVWZD
Z RFKURQLH ĞURGRZLVND RUD] RFHQDFK RGG]LDá\ZDQLD QD ĞURGRZLVNR
'] 8 U SR]   ]DZLDGDPLDP R SRGMĊFLX SU]H] 5DGĊ
0LDVWD.QXUyZXFKZDá\1U;;;]GQLDPDUFDURNX
Z VSUDZLH SU]\VWąSLHQLD GR VSRU]ąG]DQLD ]PLDQ IUDJPHQWyZ
ÄVWXGLXPXZDUXQNRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJR0LDVWD.QXUyZ´]PLHQLRQHMXFKZDáą1U;;;9,,5DG\0LDVWD
.QXUyZ]GQLDVLHUSQLDU3URMHNWZZGRNXPHQWXZ\PDJD
SU]HSURZDG]HQLDVWUDWHJLF]QHMRFHQ\RGG]LDá\ZDQLDQDĞURGR
ZLVNR'RSURMHNWX]RVWDQLHVSRU]ąG]RQDSURJQR]DRGG]LDá\
ZDQLDQDĞURGRZLVNR
8FKZDáD 1U ;;; 5DG\ 0LDVWD .QXUyZ ] GQLD  PDUFD
URNXZVSUDZLHSU]\VWąSLHQLDGRVSRU]ąG]DQLD]PLDQIUDJPHQWyZ
ÄVWXGLXPXZDUXQNRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJR
0LDVWD .QXUyZ´ ]PLHQLRQD XFKZDáą 1U ;;;9,, 5DG\ 0LDVWD
.QXUyZ]GQLDVLHUSQLDURNXZUD]]X]DVDGQLHQLHPL]DáąF]QLNLHPJUD¿F]Q\PMHVWGRZJOąGXZVLHG]LELH8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZ
SU]\XO1LHSRGOHJáRĞFL±.QXUyZZ:\G]LDOH8UEDQLVW\NL
$UFKLWHNWXU\6WUDWHJLL5R]ZRMX0LDVWDL6SUDZ/RNDORZ\FKRGSRQLHG]LDáNXGRSLąWNXZJRG]LQDFKSUDF\8U]ĊGX
=DLQWHUHVRZDQL PRJą VNáDGDü XZDJL ZQLRVNL GR ZZ
SURMHNWX]PLDQVWXGLXPXZDUXQNRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSR
GDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJR0LDVWD.QXUyZZWHUPLQLHGRGQLD
ZU]HĞQLDURNX:QLRVNLRUD]XZDJLQDOHĪ\VNáDGDü
 ZIRUPLHSLVHPQHMQDDGUHV8U]ąG0LDVWD.QXUyZXOGU)ORULDQD
2JDQD.QXUyZ
  XVWQLH GR SURWRNRáX ± Z :\G]LDOH 8UEDQLVW\NL L $UFKLWHNWXU\
6WUDWHJLL 5R]ZRMX 0LDVWD L 6SUDZ /RNDORZ\FK ± 8U]ąG 0LDVWD
.QXUyZXO1LHSRGOHJáRĞFLZJRG]LQDFKSUDF\XU]ĊGX
 ]DSRPRFąĞURGNyZNRPXQLNDFMLHOHNWURQLF]QHMQDDGUHV
   XD#NQXURZSO OXE ]D SRPRFą SODWIRUP\ H38$3 RSDWU]RQH
NZDOLILNRZDQ\P SRGSLVHP HOHNWURQLF]Q\P DOER RSDWU]RQH
SRGSLVHPSRWZLHUG]RQ\PSUR¿OHP]DXIDQ\PH38$3
8ZDJD ZQLRVHN SRZLQLHQ ]DZLHUDü QD]ZLVNR LPLĊ QD]ZĊ L DGUHV
ZQLRVNRGDZF\SU]HGPLRWXZDJLZQLRVNXRUD]R]QDF]HQLHQLHUXFKRPRĞFLNWyUHMGRW\F]\ QXPHUHZLGHQF\MQ\G]LDáNLLREUĊE 
2UJDQHPZáDĞFLZ\PGRUR]SDWU]HQLDXZDJLZQLRVNyZMHVW2UJDQ
VSRU]ąG]DMąF\ SU]HGPLRWRZ\ SURMHNW ]PLDQ\ VWXGLXP ± 3UH]\GHQW
0LDVWD.QXUyZ]JRGQLH]DUWXVWDZ\]GQLDPDUFDURNX
RSODQRZDQLXL]DJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQQ\P

 


Z up. PREZYDENTA
%DUEDUD=ZLHU]\ĔVND

=$67ĉ3&$35(=<'(17$

27/17-odw.
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)RWR3LRWU6NRUXSD

.RĔF]ąVZRMąSU]\JRGĊ]-HGQRĞFLą
L]DF]\QDMą]H6WUDĪDNLHP

=,1$.ODVDRNUöJRZD

Niewykorzystane sytuacje...
1LHWDNZ\REUDĪDOLVRELHSLáNDU]H-HGQRĞFL3U]\V]RZLFH
LQDXJXUDFMĊVH]RQXSU]HGZáDVQąSXEOLF]QRĞFLą

:ĂŬƚƵǌĂƉŽŵŶŝĞđ
o Concordii?
Gdy Jedność gra ła,
bra m kę st rz el i ł Orz e ł, a
konkretnie Tomasz Czerniak znany nam z występów
w Concordii Knurów. Ten
sam zawodnik poprawił na
2:0, a kolejnego gola strzelił
Łukasz Pilc, były zawodnik i
Concordii, i... Jedności.
Oglądając takie mecze

%UDPNLE\á\FKSLáNDU]\&RQFRUGLL
GZLH7RPDV]D&]HUQLDNDLMHGQD
àXNDV]D3LOFDGDá\]Z\FLĊVWZR
2UáRZL0RNUHQDVWDGLRQLH
Z3U]\V]RZLFDFK

trudno zapomnieć o w ycofanej z 4. ligi Concordii.
Ty m bardziej, że na tr ydbunach stadionu w Przyszow icach zasied li m.in.
prezes knurowskiego klubu
Wojciech Górka oraz trener
Zbigniew Matuszek. Z kolei
na murawie oprócz Czerniaka i Pilca biegali: Wojciech

Wa l kowsk i, Ma riusz Zabawczuk, Michał Mikulski,
Ba r t łom iej Maciejewsk i,
Pawe ł Ga łach, R adosław
Jachimowski. No i pamiętać
należy, że na ławce trenerskiej Orła miejsce zajmuje
Wojciech Kempa.
PiSk

2. KOLEJKA
- H GQ R Ğ ü  3U ] \V ]RZ L F H
2U]Há0RNUH
 &]HUQLDN   JáRZą 
&]HUQLDN  3LOF 
JáRZą .RODVD  
6]DUXJD U]XWZROQ\
-HGQRĞü 6]LQGOHU =DEDZ
F]XN 6]DUXJD :DONRZVNL
*RJRORN6]RáW\VHN:RO
QLHZLF]0XVLRá%URV]
3U]\E\OVNL.LHáW\ND-DQLN
-yĨZLN:DZU]\QLDN+DMRN
'UDPD =EURVáDZLFH  6ODYLD
5XGD ĝOąVND  0.6 =D
ERU]H=DEU]H.65DFKR
ZLFH  /.6  1ĊG]D
 3U ] \V ] á R Ğ ü & L R F K RZ L F H
 52:  ,, 5\EQLN 
6LOHVLD/XERPLD1DSU]yG
5\GXáWRZ\  5\PHU 5\EQLN
 8QLD .VLąĪHQLFH  /.6
5DV]F]\FH  à76 àDEĊG\
7ĊF]D:LHORZLHĞ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ROW II
àDEĊG\
Mokre
1ĊG]D
6ODYLD
5\GXáWRZ\
.VLąĪHQLFH
/XERPLD
=DERU]H
5DFKRZLFH
3U]\V]RZLFH
:LHORZLHĞ
=EURVáDZLFH
5DV]F]\FH
5\PHU
&LRFKRZLFH

6
6
6
6
6
4
4
3
1
1
1
1
0
0
0
0

2GFKRG]ċ
GR6WUDůDND

rzed pierwszym gwizdk iem sęd ziego meczu
Jedności 32 Przyszowice z
Orłem Mokre gospodarze
podziękowali za godne reprezentowanie klubu Jakubowi

P

Musiołowi i Adamowi Kubicy. Jak poinformował spiker
klubu z Przyszowic, wymienieni zawodnicy przechodzą
do Strażaka Mikołów.
PiSk

foto-migawka
)RWRSU\ZDWQH

Jeżeli ktoś oglądał ten
mecz do 35 minuty to nie
uwierzy, że gospodarze doznali sromotnej porażki. Bo
to zespół Jedności dzielił
i rz ąd zi ł na boisku. Cóż
jednak z tego, skoro podopieczni Mateusza Labuska
nie potrafili wstrzelić się w
bramkę gości.
Ręce same składały się
do oklasków, gdy piłkami
za plec y obrońców k i l ka
razy uruchamiany był Maciej Kiełtyka. Ani on, ani
jego partnerzy nie potrafili
zamienić tych akcji choćby
na jedną bramkę. Na ich
nieszczęście, skuteczni do
bólu byli przyjezdni.

)RWR3LRWU6NRUXSD

Brak amunicji

 Po dwóch wygranych walkach, z
zawodn ikami z Ukrainy
RUD] ] /LWZ\ WU]HFLą SU]HJUDáHP ] UHSUH]H
QWDQWHP )LQODQGLL
=PRFQHJRWXUQLHMXSU]\ZLR]ĊW\ONREU
ą]RZ\PHGDO1LHF]XMĊ
VLĊSU]HJUDQ\ZLĊFZUDFDPGR3ROVNLLWU
HQXMĊGZDUD]\PRF
QLHM0LVWU]RVWZD(XURS\MXĪQLHGáXJR
WDNSRGVXPRZDáVZyM
Z\VWĊSQD8NUDLQLH'DPLDQ'XUNDF]
=DZRGQLN6SDUW DQD.QX
UyZLSRGRSLHF]Q\,UHQHXV]D3U]\ZDU\
]DZVF KRGQLą JUDQLFą
Z]LąáXG]LDáZWXUQLHMXEUDFL.OLF ]NR

PHGDOLZSyãURNX
- Ogółem nasz klub był
reprezentowany przez 26
zawodniczek i zawodników, którzy wystąpili w
dziewięciu imprezach krajowych i międzynarodowych - relacjonuje założyciel UKS Eugen, Eugeniusz
Mehlich. - Te najbardziej
prestiżowe to mistrzostwa
świata juniorek i zdobyte
tam srebrne medale przez
Sylwię Mularczyk i Marię
Kasprzyk.
W sumie w pierwszym
półroczu zdobyliśmy 38
krążków, a na uwagę zasługują również te wywalczone przez młodzież: Dawida
Ożgę, Jakuba Ostrowskiego, Norberta Kaczora, Da-

niela Machulika i Grzegorza
Cieślaka.
Do star tów w dr ug im
półroczu przygotowywani są
kolejni młodzi zawodnicy.

PiSk

ZĂŶŬŝŶŐh<^ƵŐĞŶͲ/ƉſųƌŽĐǌĞϮϬϭϳƌ͘

-XQLRUNLGRODW
6\OZLD0XODUF]\N
0DULD.DVSU]\N
0DUW\QD-DĞNLHZLF]
-XQLRUNLVWDUV]H
3DXOLQD0XODUF]\N
'RURWD7RPDV]HZVND
.DWDU]\QD']LHĪRN
-XQLRU]\GRODW
-DNXE2VWURZVNL
'DQLHO0DFKXOLN
1RUEHUW.DF]RU
3DZHá3XáDZVNL
:RMFLHFK3DSLV
7\PRWHXV]3DMąN
.DFSHU/D[D

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

Dodajmy, że Eugeniuszowi Mehlichowi pomaga w szkoleniu Katarzyna
Dzieżok.

)RWR8.6(XJHQ

8F]QLRZVNL.OXE6SRUWRZ\(XJHQSRGVXPRZDáVWDUW\ZELHĪąF\PURNX,PDSRZRG\
GRUDGRĞFLER]DZRGQLF\Z\ZDOF]\OLPHGDOLZW\PVUHEUQHPLVWU]RVWZĞZLDWD

SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW

-XQLRU]\GRODW
'DZLG2]JD
*U]HJRU]&LHĞODN
5DIDá&]HPSLHO
:RMFLHFK1RFRĔ
'HQLV0DFKQLNRZVNL
5DGRVáDZ:áRF]ND
6HEDVWLDQ-RQGD
6HQLRU]\
(XJHQLXV]0HKOLFK
.RQUDG3LHFKD
7RPDV]7RPDV]HZVNL
àXNDV]&KPLHOHZVNL
3U]HP\VáDZ*URFKDO

SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW
SNW

-HVWPRF]DSHZQLDMą.RQUDG3LHFKD'DZLG2ĪJD
*U]HJRU]&LHĞODNL1RUEHUW.DF]RU

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

Przegląd Lokalny Nr 34 (1274) 24 sierpnia 2017 roku

13

SPORT

www.przegladlokalny.eu

1LHNRPIRUWRZDV\WXDFMD

7DNMDNSU]HGODW\UHSUH]HQWDFMD3ROVNLE\áDVWDá\PJRĞFLHPZRĞURGNX
.DPLHĔNRáR5\EQLNDWDNSU]H]RVWDWQLHNLONDQDĞFLHODWPáRG]LSLáNDU]H
&RQFRUGLL.QXUyZZ\MHĪGĪDMąGRSHQVMRQDWX,U\VZ:ĊJLHUVNLHM*yUFH

W

że opłata za obóz na pewno
zostanie uiszczona. Potwierdził
to w miniony poniedziałek.
- Proszę zrozumieć, że dla
mnie to też nie jest komfortowa sytuacja - mówi Wojciech
Górka. - Pieniądze przezna-

czone na obóz naszych grup
młodzieżowych zostały wpłacone na konto klubu, po czym
dowiedziałem się, że konto to
zostało zajęte przez komornika, który ściąga zadłużenie

klubu wobec ZUS-u. Zadłużenie to powstało, gdy klubem
zarządzał poprzedni zarząd.
Przepraszam za zaistniałą
sytuację i jedno-

cześnie informuję, że we wtorek
uregulujemy opłaty związane

PiSk

1LHNRPIRUWRZDV\WXDFMDRUJDQL]DF\MQDQLHZSá\QĊáD
QD]DDQJDĪRZDQLHWUHQHUyZLPáRG\FKSLáNDU]\
ZF]DVLH]DMĊüWUHQLQJRZ\FK
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tym roku koordynator do spraw
szkolenia młodzieży w knurowskim klubie - Henr yk Sk rzy pczyk
zaplanował tam trzy turnusy. Z początkiem drugiego,
z malowniczo położonej miejscowości zaczęły dochodzić
niepokojące sygnały.
- Po przyjeździe na miejsce
okazało się, że klub nie przelał
pieniędzy na konto pensjonatu.
Byliśmy tym faktem zdziwieni
i zakłopotani, bowiem przed
wyjazdem z Knurowa prezes
Wojciech Górka powiedział
nam, że od strony organizacyjnej wszystko jest załatwione
- mówi zdegustowany trener
Damian Mehlich, a jego słowa
potwierdza inny szkoleniowiec,
Tomasz Nowosielski. - To dla
mnie bardzo przykre doświadczenie. We wtorek skontaktowałem się z prezesem i otrzymałem
informację, że w środę przed południem pieniądze będą na koncie pensjonatu. Dzisiaj mamy
czwartek i pieniędzy nadal nie
ma... - usłyszeliśmy dokładnie
tydzień temu.
Dzięki wyrozumiałości
właścicielki pensjonatu, dwa
zespoły Concordii nie musiały
opuszczać Węgierskiej Górki.
Gdy tydzień temu skontaktowaliśmy się z prezesem Wojciechem Górką, usłyszeliśmy,

z pobytem naszych zawodników w Węgierskiej Górce.
We wtorek otrzymaliśmy
informację, że opłata nie została uregulowana...
Do Węgierskiej Górki wyjechały natomiast kolejne trzy
drużyny Concordii. Nie trudno
wyobrazić sobie zdziwienie
kierownictwa pensjonatu, które
poważnie rozważa odesłanie
dzieci do domów.

informacja

MAJER A Klasa
1. KOLEJKA
*ZDUHN=DEU]H=U\Z5DGRQLD5XFK.R]áyZ&DUER*OLZLFH
&]DUQL3\VNRZLFH7HPSR3DQLyZNL%XU]D%RURZD:LHĞ
6SRáHP=DEU]H6RĞQLFD*OLZLFH=DPNRZLHF7RV]HN
6RNyáàDQ\:LHONLH$PDWRU5XG]LQLHF2OLPSLD3áDZQLRZLFH
*ZLD]GD&KXGyZ1DSU]yGĩHUQLFD0áRGRĞü5XGQR

Haiz 4. liga

1DMZDůQLHMV]H
MHVW]Z\FLęVWZR
:LONL:LOF]DRGQLRVá\GUXJLH]Z\FLĊVWZR
ZW\PVH]RQLH
iektórzy będą zapewne
mówić o szczęśliwej wygranej podopiecznych Piotra Gierczaka, bowiem gol
dający Wilkom trzy punkty
ok a z a ł się „sa mobójem”.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że na listę strzelców wpisał
się Marcin Malinowski. Tak,
tak, to popularny „Malina”
(były obrońca m.in. Ruchu

N

Chorzów), który mimo, że
ma już 42 lata wcią ż jest
mocny m punktem beniaminka z Wodzisławia Śląskiego.
Mimo, że 4-ligowcy mają
za sobą zaledwie dwie kolejki,
kompletem punktów mogą
się pochwalić jedynie drużyny Wilków Wilcza i LKS-u
Czaniec.

2. KOLEJKA:
2GUD&HQWUXP:RG]LVáDZĝOąVNL:LONL:LOF]D
0DOLQRZVNL VDPREyMF]D 
:LONL 0DWUDV *UXV]ND  .DUZRZVNL /HV]F]\ĔVNL 6WHXHU
5DMFD 5\OXNRZVNL -yĨZLN  .UDVND %RF]DU  6DERURZVNL
*DMHZVNL%XFKDOLN2U]HV]\QD=LHOLĔVNL
/.6&]DQLHF6SyMQLD/DQGHN'ąE*DV]RZLFH3RGEHVNLG]LH
,,%LHOVNR%LDáD%HVNLG6NRF]yZ'HFRU%HáN'U]HZLDU]
-DVLHQLFD/.6*RF]DáNRZLFH7\VNL6SRUW,,%\WRPVNL6SRUW
8QLD5DFLEyU]*.65DG]LHFKRZ\:LHSU]0.6/ĊG]LQ\
.XĨQLD8VWURĔ
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Na początku sezonu zawodzi Decor Bełk, który ma
zaledwie jeden punkt, a w
minioną sobotę stracił aż trzy
bramki w spotkaniu z Beskidem Skoczów.
PiSk
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Po ubiegłotygodniowym remisie mistrzów Polski z mistrzem
Mołdawii w walce o Ligę Europy, Tomasz Zieliński opublikował
na Twitterze kilka zdjęć i napisał: To są obiekty treningowe Sheriffa. Przestańcie już z tym „wstyd nie wygrać z mistrzem Mołdawii”.
Świat nam odjechał, czas się obudzić.
Co było na tych zdjęciach? Raptem kilka treningowych
boisk, o których większość zespołów z naszej ekstraklasy może
pomarzyć.
Smutne to i dziwne, ale prawdziwe.
Tak samo prawdziwe, jak to, że Concordii odjeżdża organizacyjnie m.in. taki klub, jak LKS 35 Gierałtowice. Widziałem to
na własne oczy kilka dni temu, gdy pojechałem do Węgierskiej
Górki zrobić materiał o przygotowaniach do nowego sezonu
młodych piłkarzy z Knurowa.
Na pierwszy rzut oka wszystko w porządku. Świeci słońce,
zawodnicy trenują, a w pensjonacie pachnie domową kuchnią.
To wszystko to jednak tylko ładne opakowanie zgrupowania
Concordii. Szybko okazało się, że tuż po przyjeździe na miejsce
obozu trenerzy dowiedzieli się, że klub w stosunku do pensjonatu
nie wywiązał się ze zobowiązań finansowych.
Jak to możliwe? Gdzie się podziały pieniądze rodziców zawodników, które zostały przekazane Concordii? Rozpakowywać
się, czy wracać? To były pytania zaskoczonych i poirytowanych
całą sytuacją trenerów. W odpowiedzi, z klubu dochodziły informacje, że sytuacja jest pod kontrolą i należna kwota niebawem
wpłynie na właściwe konto.
Mijały godziny, mijały dni, a pieniędzy na koncie nie było.
Była natomiast nerwowa atmosfera i niezręczna sytuacja, w której
fatalnie czuli się szkoleniowcy. Bo zamiast koncentrować się na
treningach i organizowaniu chłopakom czasu wolnego, wstydzili
się za zaistniałą sytuację i klub, którego herb noszą na piersiach.
Kilkadziesiąt metrów dalej stacjonowali młodzi piłkarze z
Gierałtowic. Gdy ich odwiedziłem poczułem się, jak w innym
świecie. Lepszym, takim normalnym. Trenerzy uśmiechnięci,
zawodnicy weseli, recepcjonistka 3-gwiazdkowego hotelu zadowolona, bo szef poinformował ją, że goście zgodnie z umową
opłacili swój pobyt.
Można? No pewnie, że można.

Solenizant z 17 sierpnia
.DFSHU.RS\FLĔVNLZUD]
]WUHQHUHP.DUROHP=QLV]F]RáHP

otel Besk id ia n (t rz y
g w i a z d k i) by ł b a z ą
młodych piłkarzy LKS 35
Gierałtowice, którzy pod
opieką dwóch trenerów Karola Zniszczoła i Jarosława
Stępnia oraz rodzica Grze-

H

5HSUH]HQWDQFL/.6*LHUDáWRZLFHZF]DVLH
]JUXSRZDQLDZ:ĊJLHUVNLHM*yUFHPLHOL]QDNRPLWH
ZDUXQNL]DUyZQRGRZ\SRF]\QNXMDNLWUHQLQJX

gorza Smolnika przebywali
na zgrupowaniu w Węgierskiej Górce.
- Przyjechaliśmy tu już
po raz drugi i jesteśmy bardzo zadowoleni. W obozie
uczestniczy 27 zawodników.

-HVWF]DVQDWUHQLQJMHVWF]DVQDZ\SRF]\QHN
]QDOD]áVLĊWHĪF]DVGODIRWRUHSRUWHUD

Codziennie mamy zaplanowane dwa treningi na naturalnej murawie w Cięcinie, a
ponadto możemy korzystać
m.in. z sauny, jacuzzi i hotelowego basenu - mówi trener
Jarosław Stępień.

Do Węgierskiej Góry wyjechali zawodnicy z roczników od 2003 do 2006. Wśród
nich był Kacper Kopyciński,
który 17 sierpnia obchodził
urodziny.
PiSk
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Urodziny na obozie

Sushi Kushi B Klasa
1. KOLEJKA
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informacja

foto-migawka

Foto: prywatne
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Knurów

%\á\DWUDNFMHGODG]LHFLLGRURVá\FKVWUDZDGODFLDáDLGXFKDSRJRGDQDGJáRZDPL
LZVHUFDFK±ZV]\VWNRWRQD3DUDILDOQ\P)HVW\QLH5RG]LQQ\PMDNLVLHUSQLDRGE\áVLĊQD
SODFXSU]HGNQXURZVNLPRĞURGNLHP&DULWDV
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a coroczna impreza ma już
pokaźne grono stałych sympatyków – i to nie tylko wśród
knurowian. Parafialny Festyn Rodzinny zawsze przyciąga tłumy.
Nie inaczej było w niedzielne popołudnie. Mimo niekorzystnych
prognoz, pogoda dopisała, podobnie
jak ciepła, bezpretensjonalna atmosfera. Organizatorzy – parafia
pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, wspólnota rodzin
Domowego Kościoła i Ośrodek Caritas pod wezwaniem Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych – zadbali,
by ci, którzy przybyli na festyn, nie
nudzili się ani przez chwilę.
Występy na scenie rozpoczęli
gospodarze – grupy działające
w knurowskiej Caritas – Acustica
Musa, My Dance i Alternatywa.
Po nich zaprezentowali się artyści
związani z Knurowem i okolicami.

T

PODZIĘKOWANIA

6WUDZDGODGXFKDNVLąĪNL
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-RDFKLP0DFKXOLN

Agnieszka Gabryś, telewizyjnym
widzom znana z programu „Idol”,
w ystąpiła w duecie z Danielem
Grychtołem. Agata Żyła i Jacki Band
Quartet zagrali standardy jazzowe
i bluesowe we własnych, niekiedy
nieoczywistych aranżacjach („Hit
The Road Jack” w ich interpretacji
ma nie tylko inne tempo, ale i zupełnie inną wymowę). Agnieszka
Bielanik-Witomska z Bartłomiejem
Balcerzakiem (skrzypce) i Katarzyną Kupiec (gitara) porwali publiczność melodiami nawiązującymi
do kultury żydowskiej i cygańskiej
– swoistą mieszanką radosnej energii, nostalgii i romantyzmu. Z kolei
zespół B.A.R. z Paniówek, który nie
występował w Knurowie od ubiegłego wieku, wprowadził na festyn
klimaty biesiadne.
Sporo działo się też poza sceną.
Najmłodsi mogli wyzwolić ener-

gię na dmuchańcach, a potem ją
uzupełnić, wcinając watę cukrową.
Na chcących spróbować szczęścia
czekała loteria fantowa, na łasuchów
– ciasto i pączki (niektóre z niespodzianką). Były stoiska z książkami,
rękodziełem, gorącymi posiłkami
do wyboru, do koloru.
Warto było skusić się na wszystkie te dobroci, tym bardziej, że
parafialny festyn miał charakter
charytatywny. Jak informują organizatorzy, w tym roku udało się
zebrać ponad 12 tys. złotych. Jak
co roku, dochód z festynu zostanie
przeznaczony przede wszystkim na
pomoc rodzinom w trudnej sytuacji
materialnej. To bardzo konkretna
pomoc: dopłaty do świetlicowych
obiadów dla dzieci, zakup szkolnych
przyborów czy paczki żywnościowe
na święta, a czasem także jednorazowe wsparcie w nagłych, trudnych

Ä'REU]HĪHMHVWHĞ´

– Kupujcie bubliczki...±QDPDZLDMą
$JQLHV]ND%LHODQLN:LWRPVNDL³VSyáND´

sytuacjach życiowych. Poza tym
część funduszy zebranych podczas
festynu będzie przeznaczona na
wsparcie misji w Afryce.
Być może świetna atmosfera na
knurowskich parafialnych festynach bierze się właśnie stąd, że w tę
zabawę wpisana jest pomoc. Charytatywny aspekt nie byłby możliwy
bez zaangażowania, osobistego
i finansowego, wielu osób.
– Organizatorzy, wdzięczni Bogu
za dar pięknej pogody, pragną podziękować wszystkim zaangażowanym
w festyn osobom, sklepom, firmom,
zakładom – mówi Joachim Machulik
ze Wspólnoty Rodzin Domowego
Kościoła. – To ich pomoc, wsparcie
pieniężne i rzeczowe sprawiają, że
najmłodsi, dzieci, dorośli mogą się
wspólnie spotkać, bawić przy wielu
przygotowanych atrakcjach festynowych. Im wszystkim, jak i prezyden-

towi miasta Adamowi Ramsowi za
pomoc i objęcie patronatem honorowym festynu serdecznie dziękujemy.
Podziękowania pojawiły się
również w kulminacyjnym punkcie
festynu, kiedy na scenie pojawili się:
proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej ks. Krzysztof Tabath,
zastępca prezydenta Knurowa Piotr
Surówka, dyrektor knurowskiego
Ośrodka Caritas Marcin Chroszcz
i Joachim Machulik ze Wspólnoty
Rodzin Domowego Kościoła.
– Wszyscy jesteście ważni – podsumował Tomasz Rzepa, prowadzący festyn. Bo, rzeczywiście, każdy
– od sponsorów, poprzez organizatorów, rozmaitych pomocników aż
po uczestników – dołożył mniejszą
lub większą cegiełkę, dzięki której
niedzielny festyn okazał się sukcesem, niosąc i radość, i konkretne
wsparcie.
MiNa
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