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XXXXX mieszkał ostatnio na ul. Puszkina
X/X, a ścigany jest na podstawie listu gończego (sygn. akt VII K497/10) wydanego 14 lipca
2014 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa za przestępstwo z art. 178a §1: Kto, znajdując
się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę
policji. Za ukrywanie go lub pomoc w ucieczce
grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Policja
gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu XXXXXX XXXXXXX, bądź
jego zatrzymania, należy kierować pod numery
telefonu: 32 337 25 37, 32 337 25 38, 32 337 25
00, 997 lub 112, ewentualnie na adres: knurow@
gliwice.ka.policja.gov.pl.
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związku z rozpoczynającym
się nowym rokiem szkolnym
część uczniów po raz pierwszy zacznie regularnie korzystać z komunikacji miejskiej – w tym celu
będą oni musieli wyrobić sobie własne spersonalizowane karty ŚKUP.
Uczniowie już korzystający z tych
kart powinni odnowić uprawnienia
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do zakodowanych ulg. Dzięki temu
podczas kontroli nie muszą posiadać przy sobie dokumentów, a przy
przejazdach jednorazowych system
automatycznie ściąga opłaty ulgowe, co znacznie ułatwia i upraszcza
korzystanie ze ŚKUP.
Szczegółowe informacje na stronie www.kzkgop.com.pl.
/-/
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Zdrowie
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uż ponad tysiąc firm i instytucji
z całej Polski przystąpiło do programu, oferując rodzinom 3+ system
zniżek i dodatkowych uprawnień.
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Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
oznacza to tańsze korzystanie m.in.
z ofert instytucji kultury, ośrodków
rekreacyjnych czy księgarń.

K i l k a d n i temu u mowę z e
Związkiem Dużych Rodzin podpisał Szpital w Knurowie sp. z o.o.,
dzięk i czemu rodziny 3+ mogą
liczyć na 10-procentową zniżkę na
badania komercyjne wykonywane
rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym oraz na
odpłatne usługi świadczone przez
L abor ator iu m Dia g nost ycz ne.
Warunkiem jest okazanie Karty
Dużej Rodziny przy rejestracji na
badania.
Aby ot rz y mać Ka r tę Du ż ej
Rodziny należy złożyć wniosek
w gminie odpowiadającej miejscu
zamieszkania.
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o lecie zwierząt w schroniskach
przyby wa. Porzucone przez
właścicieli, cierpliwie czekają na
nowy dom. Bezdomnym czworonogom pomagają k nurowianie.
Już od kilku miesięcy zbiórki dla
schronisk w Gliwicach-Sośnicy,
Z abr z u-Bi sk upic ach, By tom iu
oraz dla knurowskich kotów wolno
żyjących organizuje Dorota Lora.
Knurowianka kolejny raz prosi
o wsparcie.
– Potrzebujemy karmy mokre
i suche dla piesków i kotków, ryż,
makarony, koce, pościel, ręczniki,
miseczki, legowiska, kołdry (nie
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puchowe), smycze, chemię gospodarczą, obroże, zabawki, kuwety

i żwirki – wylicza wolontariuszka.
Zwierzęta nie poradzą sobie
bez ludzi.
– Napełnijmy ich miseczki, podarujmy ciepłe posłania… – prosi
Dorota Lora. – Proszę, nie bądźmy
obojętni na los czworonogów.
Dary można przynosić na ul.
Wol no ś c i 9 0 w K nu row ie lub
poprosić o ich odbiór – nr tel.
785 955 671.
Jb, foto: Dorota Lora
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Podczas gdy na parterze budynku
KDQGORZRXVáXJRZHJRSU]\
XO1LHSRGOHJáRĞFLUR]ZLMDáDVLĊ
G]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]D
QDSRGGDV]XNZLWáLWRGRVáRZQLH
SU]HVWĊSF]\SURFHGHU7DNE\áR
GRXELHJáHJRSLąWNXJG\RJLHĔ
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dyby ktoś w czwartek powiedział dzieciom z turnusu
kolonijnego, że właśnie jedzą ostatnią pizzę w lokalu „Pizza,
wino i co ino”, nie uwierzyłyby.
Podobnie zresztą jak stołujący się
tam tego samego dnia Gabriela
i Tadeusz Wolfowie. W telefonie
komórkowym wciąż mają zdjęcie
apetycznie wyglądającej pizzy. Kolejne to już zapis tego, co wydarzyło
się w piątek rano.
- Sąsiadka nam powiedziała, że
pali się budynek przy rondzie - wspomina pan Tadeusz. - Pobiegłem tam,
żeby pomóc pracownikom sklepu z kasami fiskalnymi w ratowaniu mienia.
Godna pochwały była też reakcja
przypadkowych kierowców, którzy
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bez zawahania włączyli się do akcji.
Pierwsze zastępy strażaków
dotarły na miejsce o godz. 8.40. Niedługo później zjawili się właściciele
sklepu elektronicznego i pizzerii,
by ratować przed wodą i ogniem
wyposażenie najmowanych lokali.
Tymczasem żywioł coraz bardziej rozprzestrzeniał się na poddaszu budynku. Aby dotrzeć do
zarzewia ognia, strażacy musieli
najpier w rozciąć pok r ycie dachowe, a następnie, korzystając
z w ysięgnika, podali strumień
wody. W sumie z pożarem walczyło 14 zastępów (m.in. z Jednostek
Ratowniczo-Gaśniczych z Knurowa i Gliwic, OSP z Gierałtowic,
Przyszowic, Bojkowa, Wilczy oraz

Pilchowic). Akcja zakończyła się
dopiero o godz. 15.44.
Właściciel budynku i najemcy
lokali handlowych ponieśli straty
oszacowane wstępnie na 100 tys. zł.
W pizzerii, z której w porę udało się
wynieść część sprzętu i wyposażenia, zawalił się podwieszany sufit.
Właścicielka nie wyklucza, że będzie
musiała znaleźć inne miejsce na swoją działalność. Czy starczy jej zapału,
by zacząć wszystko od nowa?
- Najgorszemu wrogowi nie życzę
takich strat - komentuje pan Tadeusz,
zastanawiając się nad przyczyną
pożaru.
- Dla strażaków sytuacja była
na tyle wątpliwa, że nasz dyżurny
poprosił o wsparcie policję - mówi
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP Gliwice, bryg. Dariusz
Mrówka. - Z naszych ustaleń wynika,
że prawdopodobną przyczyną pożaru
na poddaszu budynku było zwarcie
instalacji elektrycznej, która służyła
do oświetlania plantacji konopi indyjskich.
Śledczy z zespołu do walki z
przestępczością narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
dwukrotnie pojawili się w budynku
przy ul. Niepodległości, by przepro-
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o pierwszy raz, gdy Kuba
na tak długo oddalił się
od placówki. Zazwyczaj odnajdywał się na drugi dzień w
Szczygłowicach lub poza Knurowem. Gdzie może być teraz?
W chwili zaginięcia ubrany
był w ciemne spodnie dresowe,
ciemną bluzę sportową i brązowe sandały. Jakub Pietrzyk ma
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wadzić ewidencję tego, co zostało po
pożarze na poddaszu.
Na wnioski trzeba będzie poczekać do czasu, aż wypowie się
biegły. Kto stoi za przestępczym
procederem? Dla dobra śledztwa st.
sierż. Krzysztof Pochwatka z biura
prasowego KMP Gliwice odmówił
komentarza w sprawie.

/g/

Foto: Tomasz Czarnecki

Kolejna informacja o dymie
wydobywającym się z poddasza
budynku handlowo-usługowego
dotarła do strażaków w sobotę. Tym
razem okazało się, że nie wszystko
dzień wcześniej zostało definitywnie wygaszone. Gdzieniegdzie
jeszcze się tliło.
Tomasz Czarnecki, /pg/
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ilkoro nastolatków spacerowało po terenach kolejowych,
na rogatkach Gierałtowic.
- W pewnym momencie od grupki
odłączyło się dwoje 14-latków – relacjonuje st. sierż. Krzysztof Pochwatka z Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
Para wybrała się na romantyczny
spacer wzdłuż nasypu kolejowego.
- W przypływie emocji chłopak
wziął dziewczynę na ręce, by ją przenieść przez wiadukt. Nie zauważył,
że brakuje jednej z kratek, którymi
wyłożony był most – opisuje st. sierż.
Pochwatka. – Nastolatkowie spadli z
wysokości 6 metrów.

K

175 cm wzrostu, jest szczupłej
budowy i nosi okulary korekcyjne.
Ktokolwiek widział chłopaka lub wie, gdzie obecnie
przeby wa, proszony jest o
kontakt z najbliższym komisariatem policji lub numerem
tel. 608 651 625.
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Foto: Tomasz Czarnecki
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Znajomi pary usłyszeli upadek.
Szybko wezwali pomoc. Na miejscu
pojawił się ambulans, policja oraz
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Śmigłowiec zabrał 14-latka z podejrzeniem złamania nogi do Katowic;
dziewczyna, która skarżyła się na
ból głow y i kręgosłupa, została
przewieziona do szpitala w Zabrzu.
- Oboje byli przytomni. Obrażenia nie zagrażają ich życiu – informuje policjant.
Funkcjonariusze ustalają, kto
jest zarządcą terenu i odpowiada za
jego zabezpieczenie.
jb
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Knurów
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ofinasowanie przyznano
z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Śląska na
lata 2014-2020. Gmina wnioskowała o środki dla centrum przesiadkowego w Szczygłowicach i projektu
nowoczesnego oświetlenia miasta.
Otrzymała 2,7 mln zł, z czego
większa część (około 2 mln) trafi
do Szczygłowic.
W ramach planowanej modernizacji oświetlenia ulicznego
wzdłuż ulic 1 Maja, 26 Stycznia i Szpitalnej, gmina wymieni
nieefekty wne i nieekologiczne
oprawy oświetleniowe na nowoczesne typu LED. Znikną również
słupy w złym stanie technicznym,
zastąpią je nowe - znacznie solidniejsze.
- Z uwagi na przebudowę ul. 1
Maja, rozpoczęliśmy realizację projektu od tej właśnie ulicy – tłumaczy
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Knurowie. – W przypadku
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pozostałych dwóch ulic jesteśmy
na etapie przygotowywania przetargów.
Centrum przesiadkowe powstanie w rejonie ulicy Parkowej
i Książenickiej w Szczygłowicach.
Wartość projektu to 3,3 mln złotych: 2 mln pochodzi z RPO, resztę
dołoży miasto.
Centrum będzie nowoczesnym
miejscem przesiadkowym. W planach jest m.in. budowa wygodnej
poczekalni z toaletą oraz elektroniczną tablicą informującą o kursach autobusów, placu manewrowego wraz z peronami, zjazdu i wjazdu na ul. Książnicką oraz ścieżki
rowerowej. Trwa przygotowywanie
przetargu. Umowa powinna zostać
podpisana na przełomie listopada
i grudnia.
- Rozpoczęcie prac będzie zależało od warunków pogodowych
– informuje naczelnik Szczypka.
jb
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niami i nocami łomoczą
samochody przejeżdżające
przez dylatacje. Konstrukcyjnych szczelin jest 16, więc każde
auto tyle razy najeżdża na wypełniające je metalowe przęsła.
- Oszaleć można! – irytuje się
pan Andrzej. – Wieczorem okna nie
otworzysz, bo nie słychać, co w telewizji mówią. A nocą spać się nie da...
Zarządca drogi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
problem zna niemal od jego zarania.
Jednak lata mijają, a na lepsze się nie
zmieniło. Sprawę próbują „popchnąć”
parlamentarzyści i samorządowcy,
w tym prezydent Adam Rams, który
na początku lipca wystąpił do ministra środowiska. Nieoczekiwanie
pojawił się jeszcze jeden sojusznik:
Stowarzyszenie na Rzecz Wiedzy
i Rozwoju WiR-Kopernik z Czarnej
koło Łańcuta.
- Mieszkańców Gminy Czarna,
tak jak mieszkańców Knurowa,
dotknął problem hałasu komunikacyjnego od nowo wybudowanej
autostrady – tłumaczy prezes stowarzyszenia Łukasz Belter w piśmie
do Andrzeja Porady, knurowskiego
radnego, zaangażowanego w starania mające rozwiązać problem. – Takich miejsc w Polsce jest dużo więcej.
Nie jesteście osamotnieni.
Zdesperowani mieszkańcy podłańcuckiej gminy (daje się im we
znaki hałas dobiegający z autostrady
A4) znaleźli sprzymierzeńca w społecznej organizacji. Liczą, że uda
im się wpłynąć na zmianę prawa.
Przede wszystkim powrócić do
zapisów sprzed 2012 roku, bardziej
rygorystycznych dla budowniczych
autostrad. Jak chcą to osiągnąć? Prowadząc zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą
„STOP Hałasowi od Autostrady”.
- Jeśli uda nam się zebrać 100
tysięcy podpisów, złożymy na ręce
Marszałka Sejmu RP projekt nowelizacji prawa, tak, aby normy
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hałasu w Polsce zostały przywrócone
do zaleceń Światowej Organizacji
Zdrowia – wyjaśnia prezes Belter.
– To dla nas szansa na budowę takich
zabezpieczeń akustycznych, które do
pewnego stopnia złagodziłyby szkodliwość hałasu i umożliwiły w miarę
normalne życie.
- Prosimy was o pomoc, pomagając nam, pomożecie sobie. Przyłączcie się do zbiórki podpisów – apeluje
szef Stowarzyszenia WiR-Kopernik.
- To bardzo ważna inicjatywa – nie ma wątpliwości Andrzej

Porada. – Myślę, że powinniśmy się
w nią włączyć. Niebawem rozpocznę
akcję zbierania podpisów. Wierzę, że
wspólnymi siłami i staraniami uda
nam się osiągnąć cel, czyli zmniejszenie hałasu od strony autostrady.
Przewrotnie mówiąc: musimy być
głośni, żeby osiągnąć ciszę...
/bw/
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Knurów
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anów gier zespołowych ze starego K nu rowa z pew nością
ucieszy wiadomość o ogłoszeniu
przetargu na budowę wielofunkcyjnego boiska. Ma ono powstać
w rejonie ul. Koziełka. To zasługa
społeczników, którzy zgłosili taki
pomysł w pierwszej edycji budżetu
obywatelskiego, i mieszkańców,
którzy na niego zagłosowali.
Urząd Miasta czeka na oferty
firm do 7 września. Wtedy powinniśmy poznać wykonawcę boiska
o wymiarach 28 m długości i 15 m
szerokości.
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Tekst i foto:
Tomasz Czarnecki
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l. Parkowa, szczególnie w rejonie działek i garaży, wymagała gruntownego remontu, o co
wielokrotnie zabiegali mieszkańcy
i szczygłowiccy radni. W końcu
ten drogowy problem ma zostać
rozwiązany etapowo.
Najpierw zaplanowano rozbiórkę pł y t betonow ych, krawężników, kostki brukowej, studzienek wpustowych oraz studni

U

kanalizacyjnych, by następnie
drogowcy mogli przystąpić do prac
ziemnych, m.in. korytowania dróg
i zjazdów. Co ważne, powstaną
nowe miejsca parkingowe.
Pierwszy etap robót obejmie
odcinek ul. Parkowej od domu działkowca do końca skweru, i ma się zakończyć 27 grudnia bieżącego roku.
Tekst i foto: Tomasz Czarnecki
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y rok zapadł w piątek.
NSA podtrzymał wyrok
WSA w Gliwicach (wydany 27 lutego), oddalający skargę
Marka Sanecznika na listopadową
uchwałę knurowskiej Rady Miasta
dotyczącej wygaszenia jego mandatu radnego. O sprawie pisaliśmy wielokrotnie. Przypomnijmy
pokrótce. Na przełomie wiosny
i lata 2016 r. do Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego trafiło anonimowe zgłoszenie, w którym Z wiarą
w dobrą zmianę Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn donosili, że radny
mieszka z rodziną w Czerwionce-Leszczynach w jednorodzinnym
domku. ŚUW zwrócił się do Rady
Miasta o zbadanie, czy radny Marek
Sanecznik posiadał w dniu wyborów
i czy nadal posiada prawo wybieralności do Rady Miasta w Knurowie.

W

We wrześniu Komisja Rewizyjna
RM przeprowadziła kontrolę w zakresie legalności sprawowania mandatu przez radnego. Uznała, że Jego
stałe miejsce zamieszkania znajduje
się w Czerwionce-Leszczynach (...),
gdyż tam zlokalizowane jest jego
centrum życiowe (...) .
Apogeum dyskusji w tej kwestii
miało miejsce podczas listopadowej
sesji Rady Miasta. Za wygaszeniem
mandatu radnego opowiedziało się
16 radnych, przy jednym głosie przeciw i trzech głosach wstrzymujących
się (radny Marek Sanecznik wyłączył
się z głosowania).
Podjęcie uchwały nie kończyło procedury. Zainteresowanemu
przysługiwała skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach. Radny skorzystał z tej
możliwości.

27 lutego WSA ogłosił wyrok:
oddalił skargę radnego Marka Sanecznika. W obszernym uzasadnieniu sąd podnosił m.in., iż Rada
Miasta „zasadnie uznała, że pobytowi radnego Marka Sanecznika
w miejscowości Knurów, w której
jest zameldowany na stałe, brakuje
cech koncentracji życia osobistego
i rodzinnego. (...)
Radny odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W piątek NSA podtrzymał dotychczasowe
orzecznictwo. Tym samym Marek
Sanecznik stracił mandat.
Co dalej? Wakat w Radzie Miasta
zostanie uzupełniony po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających
w okręgu nr 16 (ulice: Janty, Mickiewicza, Ogrodowa, Pocztowa, Sienkiewicza, Słoniny i Spółdzielcza).
/b/
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o prawie rocznej przerwie mieszkańcy osiedla Wojska Polskiego
I znowu podjęli próbę zamknięcia
Ministerstwa Śledzia i Wódki. W piśmie do prezesa Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
tłumaczą, że mają dość zakłócania
porządku publicznego i notorycznego naruszania ciszy nocnej przez
klientelę. Właściciele Ministerstwa
odpierają zarzuty, twierdząc, że nigdy nie otrzymali oficjalnej skargi
na działalność lokalu. Co więcej,
żadna z licznych interwencji Straży
Miejskiej czy Policji nie zakończyła
się wystawieniem mandatu.
Podobnie jak przed rokiem, murem za lokalem stanęli jego klienci.
Tyle, że tym razem deklarację poparcia musieli potwierdzić numerami
PESEL i dowodu osobistego. Nie
wiedzieli, że wrażliwe dane będą
widoczne dla innych internautów.

P

Z winy domyślnie włączonej opcji
uwidaczniania numery trafiły do
sieci, stając się łakomym kąskiem
dla handlarzy danymi osobowymi
i oszustów.
Imię, nazwisko, adres i numer
dowodu lub PESEL wystarczą, by
móc się pod kogoś podszyć, zrobić
zakupy na kredyt, a nawet wziąć
pożyczkę.
By internauci nie napytali sobie
biedy specjaliści z portalu niebezpiecznik.pl radzą, by po dodaniu
podpisu pod petycją edytować ustawienia i ukryć wrażliwe dane.
Ministerstwo Śledzia i Wódki nie
czekało, aż klienci naprawią swoje
błędy. Po dwóch dniach usunęło
petycję z internetu.
– Jeśli nadal jesteście przeciwko
zamknięciu Ministerstwa, zapraszamy do lokalu, gdzie będziecie mogli
się podpisać – zachęca właściciel.

SJIRWRQLHEH]SLHF]QLNSO
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ilm dyplomowy studentów Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego będzie nosić
tytuł „Bajka na niespokojny sen”. Po
długich poszukiwaniach to właśnie
Knurów okazał się scenerią idealną
dla filmowej opowieści. We wtorek
filmowcy realizowali zdjęcia do kulminacyjnej sceny filmu – I Komunii.
Do statystowania w niej zaprosili
knurowian. Niestety, chętnych nie
było zbyt wielu. Być może niektórym
na przeszkodzie stanął fakt, że zdjęcia rozpoczynały się o 11.00, czyli
w godzinach pracy?
– Oczywiście, byłoby nam łatwiej, gdyby pojawiło się więcej
statystów, ale jakoś sobie poradzimy
– mówiła na planie reżyser, Nawojka
Wierzbowska. – Kamera skupia się
przede wszystkim na dzieciach, to one
są najważniejsze.
Dla statystów to na pewno ciekawe doświadczenie, zwłaszcza dla

F
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najmłodszych. Mogą osobiście przekonać się, że pojedyncza filmowa
scena to efekt żmudnej pracy wielu
osób. Ostateczny efekt – cały gotowy film – będzie można obejrzeć za
kilka miesięcy.
„Bajka na niespokojny sen” opowiada o Julii, mającej przystąpić do
I Komunii Świętej. Dziewczynka,
niezbyt dobrze rozumiana przez
najbliższych, bardzo angażuje się
w przygotowania do sakramentu.
Słysząc przypowieść o Dobrym Pasterzu i zagubionej owcy, postanawia
trochę nagrzeszyć, aby zwrócić na
siebie uwagę Jezusa. Film reżyseruje
Nawojka Wierzbowska, zaś operatorem jest Robert Lis. W głównej roli
wystąpi 11-letnia Maja Krupińska.
W obsadzie nie brak znanych aktorek – na ekranie pojawią się Anna
Nehrebecka, Edyta Torhan i Olga
Miłaszewska.
MiNa

udżet Oby watelski to demokracja w czystej postaci
i szansa na realne uczestnictwo w życiu miasta. Na realizację
projektów w ramach budżetu miasto
przeznaczyło 809 000 zł. Zasady są
jasne: mieszkańcy wybierają i decydują, urzędnicy realizują.
W maju knurowianie zgłaszali
pomysły, które następnie weryfikowała Komisja Doraźna ds. Budżetu
Obywatelskiego. 23 sierpnia komisja
ostatecznie ustaliła listę wniosków
dopuszczonych do głosowania. Do
budżetu AD 2017 zgłoszono ich
20, to o 11 mniej niż w zeszłym
roku. Weryfikacji nie przeszło 5
projektów, 14 (dwa wnioski zostały
połączone) przyjęto.
Mieszkańcy z Rejonu I, obejmującego tereny osiedli Wojska Polskiego I i II, mają do wyboru dwa projekty. Pierwszy to „Kino pod chmurką
Summer’18”, czyli wakacyjne kino
letnie na placu 700-lecia, drugi –
„Kreatywne warsztaty rodzinne”
w podjednostkach Centrum Kultury
(pomysł przewiduje organizację
warsztatów rękodzielniczych). Do
głosowania nie dopuszczono projektu „Czas spędzony z szkole może być
bardziej kolorowy – gry korytarzowe
z MSP-9 w ZS nr 1”. Komisja uznała,
że umiejscowienie projektu pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi
przepisami.
Z Rejonu II (obszar osiedla
1000-lecia i Redyny) będzie można
oddać głos na „Ferie w szkole – dlaczego nie. Półkolonie w okresie ferii
zimowych 2017/2018 w MSP-2” oraz
„Trenujemy mózgi uczniów knurow-

B

6

skich szkół” (wykorzystanie metody
Biofeedback w pracy z uczniami).
Z Rejonu III (teren Starego
Knurowa) pozytywną weryfikację
przeszły trzy projekty: „Centrum
rozrywki dla dzieci – plac zabaw”
(centrum miałoby powstać przy ul.
Koziełka, między blokami nr 37
i 43), „Knurowskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Błonia” etap I:
Knurów Grill Point” (pomysłodawcy
planują stworzenie miejsca do grillowania w parku między ulicami
Niepodległości, Wilsona i Szpitalną)
oraz „Stop barierom językowym”,
pomysł zakładający doposażenie sali
lekcyjnej i stworzenie multimedialnej pracowni językowej w MSP-1.
Komisja odrzuciła dwa projekty.
Jeden – budowę „Placu rekreacji ruchowej”, uzasadniając, iż na terenie
wskazanym przez wnioskodawcę realizowane będą inne cele w związku
z przebudową Stadionu Miejskiego,
drugi, „Umieszczenie koszy na śmieci wzdłuż chodników”, ze względu
na niewystarczającą liczbą podpisów
popierających wniosek.
W Rejonie IV (Krywałd) mieszkańcy zdecydują między budową
otwartej siłowni zewnętrznej na terenie leśnym należącym do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, a placem
zabaw również na terenie ZSP. Komisja zdecydowała o odrzuceniu
projektu „Czyste powietrze dla Knurowa”- gmina przyznaje już dotacje
na ten cel oraz z powodu tego, iż
dotacje nie są zadaniem własnym
gminy, a wg regulaminu możliwa
jest realizacja tylko projektów, które
są zadaniem własnym gminy.

Przed najtrudniejszym dylematem staną mieszkańcy Rejonu
V, czyli Szczygłowic. Do wyboru
mają aż pięć projektów. Pierwszy na
liście jest pomysł: „Budowa placu
zabaw dla dzieci w Szczygłowicach
przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice-Krzyżówka) ”. Drugi to
„Rozbudowa placu zabaw przy ul.
Staszica”. Kolejno na liście znalazły
się projekty budow y siłowni na
świeżym powietrzu na terenie obok
kościoła, modernizacji parku NOT
(wybrukowanie alejek z wymianą
i dostawieniem koszy i ławek) oraz
budowy toru treningowego do biegów przeszkodowych w parku NOT,
w sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego.
Weryfikacji nie przeszedł projekt „Plac rekreacyjno-zabawowy
Florek”. Powód? Projekt mocno niedoszacowany i większość kosztów
pochłonęłoby wyburzenie istniejących budynków.

Co dalej?
Zgodnie z harmonogramem
prac nad Budżetem Obywatelskim
spotkanie z mieszkańcami dotyczące przedstawienia ostatecznej
listy projektów dopuszczonych do
głosowania odbędzie się 6 września
o godz. 15.30 w ratuszu. Głosowanie
ruszy 13 września, a zakończy się 23
września. Wsłuchując się we wnioski
mieszkańców dotyczące dostępności
głosowania, uchwalono, że głosy będzie można oddawać również drogą
elektroniczną, a nie jak było do tej
pory tylko papierową.
oprac. jb

Foto: Mirella Napolska
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Knurów
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d premier y debiutanckiego
krążka pt. „Szklany sen” minął
już rok. W tym czasie knurowianka
wzięła udział w trasie koncertowej
i promowała płytę na ogólnopolskich antenach, stając się idolką
nastolatek. Sylwia wie, jak ważne
w komunikacji z fanami są media
społecznościowe, dlatego regularnie publikuje filmiki na Facebooku
i YouTube. Tam też obwieściła, że
jej najnowszy album będzie zatytułowany „Fala”.
– Woda jest moją słabością,
ponieważ nie potrafię pływać i topiłam się w morzu, kiedy byłam małą
dziewczynką – tłumaczy genezę tytułu. – W każdej piosence zawarłam
przynajmniej jedno słowo kojarzące
się z wodą, łzami, oceanem, morzem
czy rzeką.
10 piosenek w dwóch wersjach
językowych powstało podczas trasy

O

koncertowej. Sylwia zdradziła, że niektóre zdarzyło jej się napisać na plaży,
a nawet w pociągu czy tramwaju.
Singlem promującym wydawnictwo jest piosenka „Uskrzydlasz
mnie” z angielską wersją „Fly To
Sky”. Oba klipy można już zobaczyć
w serwisie YouTube.
/g/, foto: arch. Sylwii Lipki
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V]NROQHJR&REĊG]LHF]HNDüZU]HĞQLDQDNQXURZVNLHSU]HGV]NRODNLLXF]QLyZ"

1RZHRNQDWRW\ONRMHGQD]ZLHOX]PLDQZEXG\QNXV]NROQHMÄ'ZyMNL´

adchodzący rok szkolny będzie wyjątkowy ze względu
na likwidację gimnazjów. Od
września w Knurowie będzie funkcjonować siedem szkół podstawowych,
w tym dwie mieszczące się w dwóch
budynkach (chodzi o MSP 6 i MSP 1).
W czterech szkołach – MSP 1, MSP 4,
MSP 6 i MSP 9 – przez dwa kolejne lata
będą jeszcze funkcjonować oddziały
gimnazjalne. Mimo zmian w systemie
oświaty, w Knurowie obyło się bez
zwolnień nauczycieli.
– Niektórzy nauczyciele skorzystali w tym roku ze świadczeń kompensacyjnych, umożliwiając pracę
młodszym kolegom, jednak udało
się uniknąć zwolnień – mówi dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie, Anna Misiura.
W kolejnym roku również nie
powinno być zwolnień. Trudniej

N

może być za dwa lata, kiedy odejdą
uczniowie klas gimnazjalnych.
Po wakacjach uczniowie będą
się uczyć z nowych podręczników,
dostosowanych do zmienionego
programu nauczania. Szkoły ciągle
jeszcze czekają na dostawy niektórych podręczników. Według zapewnień wydawnictw, książki dotrą do
placówek najpóźniej 8 września.
Podstawówki, które w związku
z reformą wkrótce będą musiały
pomieścić o dwa roczniki więcej,
stoją przed poważny m w yzwaniem. Aby liczba uczniów w knurowskich placówkach rozkładała
się równomiernie, zmodyfikowano
nieco obwody w szkołach podstawowych nr: 1, 2, 6, 7 i 9. Dotyczą
one tylko tych roczników, które
rozpoczynają edukację. Co prawda
nie wszyscy rodzice są zadowoleni

Dzieci z Miejskiego Przedszkola
nr 2 będą się bawić na wyremontowanym placu zabaw. Remont
przeszły też kuchnia i jadalnia,
które zostały dodatkowo wyposażone. Od tego roku przedszkole
będzie większe – do jego potrzeb
dostosowano pomieszczenia po
żłobku, który przeniósł się do nowej
siedziby. Dzięki temu liczba miejsc
dla najmłodszych dzieci zwiększyła
się o 50. Przybyło nie tylko maluchów, ale i pomocy dydaktycznych,
zabawek, wyposażenia łazienek.
Metamorfoza MP 2 to efekt dwóch
projektów – „Nowa Bajka” i „Witajcie w Nowej Bajce” – dofinansowanych w ramach ZIT. Dzięki temu
drugiemu projektowi przedszkole
zatrudni i przeszkoli nauczycieli
oraz specjalistów, którzy przez
najbliższy rok szkolny będą prowadzić zajęcia, m.in. z bajkoterapii,
arteterapii, terapii behawioralnej,
gimnastyki korekcyjnej.
Z kolei w szkolnej „Dwójce” trwają prace porządkowe kończące ostatni

ze zmian, jednak nabór pierwszaków zgodnie z nowymi zasadami
odbył się bezproblemowo – do klas
I przyszły dzieci ze szkolnych zerówek. Uczniowie z zeszłorocznych
zerówek, którzy według nowych
zasad znaleźli się poza obwodem,
zgodnie z wymogami ustawy musieli przejść rekrutację. Jednak
ostatecznie wszyscy przeszli ją
pozytywnie – żaden tegoroczny
pierwszak nie został zmuszony do
opuszczenia swojej dotychczasowej
klasy.

WŽƌĞŵŽŶƚĂĐŚďħĚǌŝĞ
ĐŝĞƉůĞũ

Szkoły i przedszkola tradycyjnie
wykorzystują lato jako czas mniejszych i większych remontów. Tak
jest i tym razem. Oto najważniejsze
z nich.

3ODF]DEDZSRUHPRQFLHF]HNDQDSU]HGV]NRODNL]03

etap remontu wnętrza budynku (II
piętro). Na lekcjach „wuefu” w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 będzie
cieplej nie tylko z powodu rozgrzewki
– sala gimnastyczna i prowadzący do
niej łącznik są docieplane. Okna są
wymieniane w całym gmachu. Nowe
okna pojawiają się też w budynkach
MSP 4 oraz MSP 6. „Szóstka” doczekała się ponadto wymiany instalacji
centralnego ogrzewania. W obu
placówkach prace są na finiszu,
natomiast w MSP 7 już zakończyła
wymianę instalacji CO, prowadzoną
w ramach termomodernizacji. Na
docieplające remonty we wszystkich
tych szkołach udało się pozyskać
dotacje z WFOŚiGW.

ŝĞůŽŶŽŝĂŬƚǇǁŶŝĞ
:063GRFLHSODQDMHVWVDODJLPQDVW\F]QD
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knurowskich placówkach – MSP 2,
MSP 7 i MSP 9 – uczniom zostaną
udostępnione „zielone pracownie”,
które uatrakcyjnią lekcje przyrody, biologii, geografii, fizyki czy
chemii. Te bogato w yposażone,
nowoczesne sale nie tylko ułatwią
przyswajanie wiedzy, ale i pomogą
rozbudzić drzemiące w młodzieży
pasje. Również te przedsięwzięcia
zostały solidnie dofinansowane
z WFOŚiGW. W „Dwójce” powstała
też inna nowa pracownia – robotyczna (sfinansowana w ramach
budżetu obywatelskiego 2017). Już
we wrześniu będą się odbywać ciekawe zajęcia, dzięki którym dzieci
powinny rozwinąć umiejętności
programowania.
Jest dobra wiadomość dla moli
książkowych z MSP 1, MSP 6 i MSP
7: szkolne biblioteki wzbogacą się
o mnóstwo nowych książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W sumie na
zakup książek, w tym lektur szkolnych, ale przede wszystkim nowości

Pojawią się też nowe narzędzia
i projekty, dzięki którym wiedza
będzie łatwiej wchodzić do głowy.
W nadchodzącym roku w trzech

czytelniczych, jest przeznaczone 45
tys. zł (z tego 36 tys. zł z dotacji).
Co poza tym? W MSP 1, MSP 2
i w MSP 7 do końca grudnia będzie
realizowany rządowy program „Bezpieczna+”. Przez cały najbliższy rok
szkolny w MSP 1, MSP 4 i w MSP 6
będzie kontynuowany projekt „Gdy
po lekcjach eksperymentujesz swoją
przyszłość w mig zbudujesz”. Dzięki
niemu już wyposażono szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
przeszkolono nauczycieli, a od października będą prowadzone ciekawe
zajęcia pozalekcyjne z matematyki
i z przedmiotów przyrodniczych. Jest
tez szansa, że wkrótce w szkołach pojawią się nowe tablice i monitory interaktywne – dyrektorzy wszystkich
knurowskich podstawówek składają
wnioski o dofinansowanie do zakupu w ramach rządowego programu
„Aktywna tablica”.
Tekst i foto: Mirella Napolska
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.QXUyZOHFLH5RG]LQQ\FK2JURGyZ']LDãNRZ\FKÅ-HGQRœþµ

:Å-HGQRœFLµVLãD

6LHMąVDG]ąSLHOąDSyĨQLHM]ELHUDMąRZRFH
FLĊĪNLHMSUDF\±LWDNRGODW:VRERWĊG]LDáNRZF\
]5RG]LQQ\FK2JURGyZ']LDáNRZ\FKÄ-HGQRĞü´
ĞZLĊWRZDOLGRĪ\QNLLMXELOHXV]

T

am, gdzie kiedyś były
łąki i szczere pole, 35 lat
temu założono ogrody
działkowe. Dla mieszkańców
dopiero co powstających osiedli
było to miejsce odpoczynku,
a w czasach sklepowych niedoborów pozwalało wyżywić
całe rodziny.
W ROD „Jedność” jest prawie 50 działkowców, którzy
uprawiają ziemię od samego
początku. Dla nich zarząd
przygotował z okazji jubileuszu
pamiątkowe medale. Szczególnie zasłużonym przedstawiciele gliwickiej delegatury
Polskiego Związku Działkowca
wręczyli złote, srebrne i brązowe odznaki. Doceniono też
właścicieli najpiękniejszych
działek (lista nagrodzonych
i wyróżnionych w ramce).
Tradycja dożynkowa zobowiązuje, toteż i tym razem
prezes Henryk Globisz i sekretarz Barbara Michalska ubrani

w śląskie stroje wręczyli bochen
chleba przewodniczącemu Rady
Miasta Tomaszowi Rzepie. Ten
symbol gościnności spotkał się
z szybką odpowiedzią w postaci
listu gratulacyjnego i pamiątkowych statuetek, wręczonych
gospodarzom przez zastępcę
przewodniczącego RM, Jerzego
Pacha i radnego Franciszka
Szafarza.
Niezwykle wzruszającym
momentem było podziękowanie za wieloletnią współpracę
byłemu gospodarzowi, Józefowi Krzyśce, który rok temu
doznał udaru mózgu. Koledzy
i koleżanki z „Jedności” nagrodzili go gromkimi brawami,
życząc szybkiego powrotu do
zdrowia.
Po oficjalnej części przyszedł czas na grochówkę i tańce. O dobrą zabawę zadbał duet
Iwona i Piotr, zaś o atrakcję dla
fanów motoryzacji postarali się
motocykliści z Knurowa.

-y]HI.U]\ĞNDE\áZ]UXV]RQ\JHVWHPNROHĪDQHN
LNROHJyZ]]DU]ąGX

'RĪ\QNRZ\ERFKHQFKOHEDGODJRĞFL

']LDáNRZLF]HWáXPQLH]MDZLOLVLĊQDGRĪ\QNRZ\FKXURF]\VWRĞFLDFK

7HNVWLIRWR3DZHá*UDGHN

Informacja własna wydawcy

3UH]HV+HQU\N*ORELV]LVHNUHWDU]%DUEDUD0LFKDOVNDSU]\MĊOLJUDWXODFMH
LĪ\F]HQLDRGVDPRU]ąGRZFyZ

Konkurs
ŶĂŶĂũųĂĚŶŝĞũƐǌČ
ĚǌŝĂųŬħ͗
I miejsce – Agnieszka i Józef
%DF]\ĔVF\,,PLHMVFH±*D
EULHOD L (XJHQLXV] +HUG]L
QRZLH ,,, PLHMVFH ± 7HUHVD
L-DQ.XEDWRZLH:\UyĪQLHQLD
RWU]\PDOL:LHVáDZD:LGHUD
8UV]XODL-DQàXJRZVF\RUD]
6WDQLVáDZDL3LRWU6LZ\

KĚǌŶĂĐǌĞŶŝĂ
ĚůĂǌĂƐųƵǏŽŶǇĐŚ
ĚǌŝĂųŬŽǁĐſǁ͗
]áRWHRG]QDNLRWU]\PDOL$QQD
:áRGDUF]\N L +HQU\N *OR
ELV] VUHEUQH ± )UDQFLV]HN
*DMG]LNL-y]HI2V]XVWDEUą
]RZH ± &]HVáDZ .RVWU]DN
%DUEDUD0LFKDOVNDL:DFáDZ
3LHWU]DN

,ZRQDL3LRWU]DGEDOLRGREUą]DEDZĊ
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*UDãRZPXV]ODFKJUDãRZVHUFDFK
&]HVNLHWDĔFHĞOąVNLHSLHĞQLLJRUąFHU\WP\DIU\NDĔVNLH±QLHG]LHOQHSRSRáXGQLHQD
SOHQHURZHMHVWUDG]LHSU]\XO0DMDE\áRVROLGQąGDZNąHQHUJLLHPDQXMąFHM]IRONORUX

$UW\ĞFLSRUZDOLSXEOLF]QRĞüGRZVSyOQHM]DEDZ\

K

oncert, jaki odbył się 27 sierpnia, dzięki knurowskiemu
Centrum Kultury, był okazją
do zanurzenia się w wykonywaną
na żywo muzykę folklorystyczną
z różnych krajów. Impreza została
zorganizowana przy okazji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru,
odbywającego się w Rybniku.
Początkowo w Knurowie miały
pojawić się zespoły z Indii i Czeczenii (i taka zapowiedź znalazła się
na plakatach). W ostatniej chwili
okazało się jednak, że zarówno
jedni, jak i drudzy goście, nie mogą
występować na betonowej scenie –
jest zbyt twarda dla ich tanecznych
ewolucji, podczas których dłonie
czy kolana stykają się z podłożem.
Stąd organizacyjna zmiana. Ostatecznie koncert zainicjował zespół
z Czech, który – dosłownie – porwał
publiczność do tańca. W kulminacyjnych pląsach tancerze wciągali
na estradę kolejnych widzów, tak
że w końcu zrobiło się tam wręcz
tłumnie. Spontanicznie wyłowieni
tancerze-amatorzy dali się porwać

rytmom, dorównując kroku zawodowcom.
Gospodarzy reprezentował chór
Slavica Musa, który wykonał dziesięć tradycyjnych pieśni śląskich,
a na deser – dwa przeboje z repertuaru The Beatles oraz „Hallelujah”
Leonarda Cohena, zbierając, jak
zwykle, serdeczne oklaski.
Finał koncertu był egzotyczny
– zespół z Republiki Zielonego Przylądka porwał publiczność energetyzująca grą na bębnach i ogromnych
muszlach. Po występie wiele osób
prosiło muzyków o wspólne zdjęcie,
na co oni z chęcią się godzili.
Słuchacze niedzielnego koncertu mogli się przekonać, że muzyka
ludowa to nie nisza dla znawców.
Tworzona z pasją, z potrzeby ducha,
często anonimowo, mimo upływu
czasu ma w sobie więcej życia niż
niejeden komercyjny hit. I choć
folklor jest tak bardzo związany
z kulturą regionów, w jakich powstawał, trafia do uszu i dusz słuchaczy
w każdym zakątku świata.

*RVSRGDU]HNRQFHUWX±]HVSyá6ODYLFD0XVD

5DGRĞü]Ī\FLD
UDGRĞü]WDĔFD

MiNa Foto: Mirella Napolska

&KXGyZ

&RZ]LHPLSLV]F]\"

.DĪG\G]LHĔGRVWDUF]DDUFKHRORJRPSUDFXMąF\PZRNyáFKXGRZVNLHJR]DPNX
NROHMQ\FKRGNU\ü±'RZLHG]LHOLĞP\VLĊĪH]DPHNRWRF]RQ\E\áIRVą]H
ZV]\VWNLFKVWURQDQLHW\ONRRGSRáXGQLD±LQIRUPXMąRVZRLFKQDMQRZV]\FK
XVWDOHQLDFK
rupa archeologów przystąpiła
do pracy w połowie lipca. Chcąc
się dowiedzieć czegoś nowego o XV-wiecznej budowli, zrobiła kilka wykopów, odkrywając nieznane do tej
pory kamienne konstrukcje.
Dzięki wykopowi po wschodniej
stronie naukowcy wiedzą już, że zamek otoczony był fosą ze wszystkich
stron, a nie – jak uważano jeszcze do
niedawna – tylko od południa.

G

Kielnia odlewnicza, kęsy żelaza
przeznaczone do dalszej obróbki czy
wilk kominkowy (stojak na drewno
do opału) znalezione w pobliżu zamku mogą świadczyć, że prawdopodobnie działała tam kuźnia.
– Jednym z najciekawszych znalezisk są belki otaczające zamek ze
wszystkich stron w odległości około 3
metrów od muru – informują arche-
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olodzy. – Drewno zachowało się nad
podziw dobrze.
Być może jego wiek uda się precyzyjnie ustalić na podstawie badania
dendrochronologicznego. Po wstępnej ocenie znaleziska naukowcy datują je na pierwszą połowę XVI wieku.
W tym tygodniu ekipa rozpoczyna wykopaliska na północ od zamku.
/g/
Foto: arch. Zamek Chudów

%HONLRWDF]DMąFH]DPHNSRFKRG]ąQDMSUDZGRSRGREQLHM
];9,ZLHNX
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rozrywka nr 35
- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>D/:^</'Kǁ<EhZKt/
Foto: Mirella Napolska, Tomasz Czarnecki

Maja Tkacz z Knurowa

.DUROLQD'XGãR].QXURZD

ur. 22.08.2017 r., 4560 g, 57 cm

ur. 23.08.2017 r., 2980 g, 53 cm

0DMD.RFKDľVND]*OLZLF

)LOLS&\UXV]2UQRQWRZLF

ur. 23.08.2017 r., 3010 g, 51 cm

ur. 24.08.2017 r., 3000 g, 51 cm

/DXUD*ROLľVND].QXURZD

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).

35

31.08.2017 r.
CZWARTEK

10

ur. 24.08.2017 r., 3780 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 33/2017 brzmiało: „ŹDZIERSTWO”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Lucyna
Brozig. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Emilia Marczak z Knurowa

2OLZLHU'\UEXœ]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

ur. 24.08.2017 r., 3310 g, 53 cm

ur. 25.08.2017 r., 3070 g, 52 cm

3DZHã3RSãDZVNL]3U]\V]RZLF

$ODQ5RJRZVNL]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

ur. 25.08.2017 r., 3180 g, 51 cm

ur. 25.08.2017 r., 3498 g, 55 cm

1-6.09.2017 r.
3,Ą7(.ĝ52'$
Gang Wiewióra 2 -2D
- godz. 16.00
Obdarowani
- godz. 18.00

Gang Wiewióra 2 -2D
- godz. 10.00
Gang Wiewióra 2 -3D
- godz. 16.00

Obdarowani
- godz. 18.30, 20.30

0DUW\QD3DQHN]:LOF]\

ur. 24.08.2017 r., 3830 g, 54 cm

0URF]QDZLHĪD
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

-DQ6NORU]]3DQLyZHN

.U]\V]WRI&LFKRľ].QXURZD

Kino
zastrzega
prawododo
zmian
repertuaru
Kino
zastrzegasobie
sobie prawo
zmian
w repertuaru

ur. 26.08.2017 r., 3270 g, 51 cm

ur. 27.08.2017 r., 3690 g, 54 cm

Przegląd Lokalny Nr 35 (1275) 31 sierpnia 2017 roku

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

*LHUDãWRZLFH

-DNVLęGDZQLHMMDGDãR

podpatrzone

Ä6PDNLJPLQ\*LHUDáWRZLFH´QLHVą]Z\F]DMQąNVLąĪNą
NXFKDUVNą7RRSRZLHĞüRĞZLĊWHMFRG]LHQQRĞFL
QDV]\FKEDEüLG]LDGNyZ

S

maki przywołują wspomnienia
o dawnych czasach, są pretekstem do snucia nostalgicznych
opowieści. Przepisy na tradycyjne,
związane z regionem, dania i smakołyki sąsiadują z rodzinnymi historiami. Mieszkańcy gminy podzielili
się kulinarnymi tajemnicami swoich
babć. Opowiadają, jak zrobić ciastka
maślane, co zaserwować na niedzielny obiad lub świąteczne śniadanie.
Pomysł na książkę zrodził się
w Gminny m Ośrod ku Ku ltur y
w Gierałtowicach. Nad całością czuwała Mirosława Mirańska-Baraniuk
(fotografowała potrawy, rozmawiała
z mieszkańcami), projektem graficznym zajęła się Marzena Rakoniewska. Pozycja powstawała od września
2016 roku.
– W ramach przygotowań udało
nam się dotrzeć do Kół Gospodyń Wiejskich, Związków Emerytów i Rencistów
oraz osób prywatnych – czytamy we
wstępie. – Odbyło się kilkanaście spotkań. Uczestnicy dzielili się domowymi
przepisami, przygotowali tradycyjne
potrawy, które następnie zostały uwiecznione na zdjęciach. Oprócz tego przeprowadzono kilkanaście wywiadów.
Książę można nabyć w gierałtowickim GOK-u. Cena – 25 zł.
-EIRWRDUFK*2.*LHUDáWRZLFH

Dla grupy Le Fleur z Knurowa to miłe podsumowanie pracowitych
wakacji. W finale Podbeskidzkiego Przeglądu Muzycznego Rock&Blues
w Bielsku-Białej zespół otrzymał III nagrodę.
Wcześniej stawał w konkursowe szranki na kilku festiwalach i przeglądach, m.in. gliwickim „Nastaw szpulę”, XVI Festiwalu Grzegorza
Ciechowskiego „In memoriam” i Gliwickim Porcie Rocka.
/g/, foto: arch. Le Fleur

6]F]\JãRZLFH

=ZDUV]WDWyZQDVFHQę

7DQLHFĞSLHZLĞZLHWQD]DEDZD±WDNZVNUyFLH
Z\JOąGDá\ZDUV]WDW\ZRNDOQRWDQHF]QRWHDWUDOQH
6WXGLD3LRVHQNLL0XVLFDOX
uż przed rozpoczęciem kolejnego sezonu artystycznego
w Domu Kultury w Szczygłowicach
dzieci chcące śpiewać i tańczyć spotykają się na warsztatach. Spotkanie
to preludium do tego, co będzie
się działo podczas nowego roku
szkolnego. Mali artyści poznają
się nawzajem, przypominają sobie
dźwięki piosenek oraz dowiadują
się o artystycznych planach. A te są
bardzo obiecujące!

T

Warsztaty trwały dwa dni - 30
i 31 sierpnia. Część wokalno-teatralną poprowadziła Agnieszka Bielanik-Witomska (kierująca Studiem
Piosenki i Musicalu), natomiast
część taneczną – Małgorzata Ochabowicz (choreografka i wieloletnia
tancerka Teatru Rozrywki w Chorzowie).
-EIRWR-XVW\QD%DMNR

Więcej o nowym sezonie w Studiu Piosenki i Musicalu w kolejnym numerze

foto-migawka

(PHU\FL].RáDQUZ.U\ZDáG]LHXF]HV
WQLF]\OLZZ\FLHF]FHSR%HVNLG]LH0Dá\P
L%HVNLG]LHĝOąVNLP=GRE\OL*yUĊĩDUZ
NRáRĩ\ZFD'XĪą3ĊWOą% HVNLG]NąGRWDUOL
0LĊG]\EURG]LXĩ\ZLHFNLPRGZLHG]LOLS
GR.RQLDNRZDJG]LH]ZLHG]LOL0X]HXP.R
DUDILĊĞZ0LFKDáD$UFKDQLRáDZ/HĞQHM
URQNL:L]\WDZ&KDFLH.DZXORNDZ,VWHE
±:\FLHF]ND]DNRĔF]\áDVLĊZ:LĞOH±P
QHMSR]ZROLáDWXU \VWRPSR]QDüKLVWRULĊL
yZLSU]HZRGQLF]ąF\.RáDQU7DGHXV]:
Ī\FLHPLHV]NDĔFyZUHJLRQX
ROI±']LĊNXMHP\SU]HZRGQLNRZL*HUDUG
RZL8QJURZVNLHPXLNLHURZF\àXNDV]RZ
L']LHUĪ\

JIRWRDUFK.RáDQU

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

Docieplanie budynków, malowanie, podbitki,
ankrowanie, remonty. Tel. 602 407 190
31-35/17

Docieplenia budynków, tynki mozaikowe,
NDIHONRZDQLH PDORZDQLH JáDG]LH SDQHOH
PRQWDĪ GU]ZL ± RNLHQ SRGZLHV]DQH VXILW\
zabudowy. Tel. 781 020 414
27/17-5/18

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 RSLHNXQN L G O D G] L H F L  O DW G R Ğ Z L D G F ]H Q L D 
Tel. 664 134 399
1/17-odw.

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

*áDG]LH PDORZDQLH VXILW\ SRGZLHV]DQH
SRGGDV]DGRFLHSODQLHHOHZDFMLPDORZDQLH
podbitki. Tel. 785 948 716

'$035$&õ

31-35/17

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

.XFKDU]D SRPRF NXFKHQQą SU]\MPLHP\
Tel. 664 040 345
32-35/17

1-39/17

6HUZLV NOLPDW\]DFML ± SURPRFMD  ]á
Tel. 504 340 521
16-39/17 Y

3UDFRZQLN GURJRZ\ ] GRĞZLDGF]HQLHP
XPRZDRSUDFĊDWUDNF\MQHZ\QDJURG]HQLH
Tel. kontaktowy 502 099 999
34-35/17

),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&,

.XSLĊPLHV]NDQLHZ.QXURZLHPD[SLĊWUR
Tel. 603 844 213
33-40/17

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

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

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDGF]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
itp. oraz przeróbki krawieckie. Knurów
i okolice. Tel. 503 570 366
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\
Tel. 601 654 010
1/17-odw.

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

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
Tel. 501 385 666
1/17-odw.

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
Tel. 664 847 725
1/17-odw.

6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZ VDG]HQLH LWS : ZLHNX RNRáR
 ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH L RNROLF\ 0RĪH WHĪ E\ü SUDFD SU]\
drzewie. Tel. 503 570 366
15-odw.

12

Przegląd Lokalny Nr 35 (1275) 31 sierpnia 2017 roku

SPORT
)RWR3LRWU6NRUXSD

www.przegladlokalny.eu

Grali, kibicowali, pomogli
na sztucznej murawie i na
piasku. Jej wynik był jednak
sprawą drugorzędną, bo gra
toczyła się przecież o lepsze
jutro Nikoli.
PiSk

liczba turnieju

16 619
tyle złotych zebrano
na leczenie Nikoli.

àXNDV]L5DIDá:ROV]W\ĔVF\SR]RZDOLGR]GMĊüUR]GDZDOL
DXWRJUDI\DSU]HGHZV]\VWNLPSRPRJOL1LNROL
)RWR3LRWU6NRUXSD

A kcję swą obecnością
uatra kcy jnili m.in. trener
Górnika Zabrze i założyciel
knurowskiej Akademii Piłki
Nożnej - Marcin Brosz, a także piłkarze beniaminka Lotto
Ekstraklasy i jednocześnie
w ychowa n kow ie C oncordii Knurów - Łukasz i Rafał
Wolsztyńscy.
Rafał przywiózł swoją koszulką z autografem i po emocjonującej licytacji, gadżet znalazł nowego właściciela, który
zapłacił za niego 570 zł.
Wracając do sportowej
rywalizacji, toczyła się ona

)RWR3LRWU6NRUXSD

S

portowa rywalizacja to
przede wszystkim chęć
zwycięstwa. Owej chęci
nie brakowało uczestnikom
turniejów piłkarskiego i siatkarskiego, do jakich doszło w
ramach charytatywnej imprezy „Gramy dla Nikoli”. Niedzielny event był kolejnym zorganizowanym w myśl programu Gram Kibicuję Pomagam,
któremu koordynuje Jacek
Szurgot. Tym razem pomagali
mu przedstawiciele MOSiR-u,
APN-u i TKKF-u oraz szerokie
grono piłkarzy, siatkarzy, kibiców i darczyńców.

1LNROLSRPDJDOLUyZQLHĪVLDWNDU]H

dǇƐŝČĐƉŝħđƐĞƚ
ƉŽƌĂǌƚƌǌĞĐŝ

3LRWU/HELRG]LN
]OHZHM WR
UHNRUG]LVWDSRG
Z]JOĊGHPNZRW\
]DMDNąZ\OLF\WRZDá
NRV]XONĊÄ/HZHJR´

Wiem, że to porównanie na wyrost, ale zaryzykuję stwierdzenie, że Jacek Szurgot to taki knurowski Jurek Owsiak. Cholernie
czuły na cierpienie innego człowieka, szczególnie dziecka. Jacek
podobnie, jak Jurek ma swój projekt, który stara się pielęgnować
i zarażać nim inne osoby. Owsiak ma swoją Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy i Przystanek Woodstock, Szurgot podpisuje
się pod „Gram Kibicuję Pomagam”.
Mieliśmy tego namacalny dowód w minioną niedzielę, w czasie kolejnego już turnieju charytatywnego. Tym razem, grając i kibicując, pomagaliśmy Nikoli. Godne odnotowania jest to, że grali,
kibicowali i pomagali przedstawiciele trzech pokoleń. Ci najmłodsi
rywalizując na zielonej murawie, a ci starsi oklaskując swoje
pociechy i biorąc udział w licytacji wielu atrakcyjnych koszulek.
Cóż jednak znaczyłyby pomysły Jacka Szurgota i Jurka Owsiaka, gdyby nie rzesza osób chcących wesprzeć akcje finansowo.
Ta niedzielna, knurowska licytacja miała kilku bohaterów
i momentami można było żałować, że była tylko jedna koszulka
Rafała Wolsztyńskiego, jeden trykot Messiego, Ronaldo, czy
Lewandowskiego. A skoro już mowa o „Lewym” to należy wymienić Piotra Lebiodzika, który pomaga poprzez sport i ustanowił
rekord licytacji, słysząc tysiąc pięćset po raz trzeci.
Nikola i jej najbliżsi są zapewne wdzięczni.

6\PSDW\F]QHPDVNRWNL
WHĪGREU]HVLĊEDZLá\

)RWR026L5

)RWR026L5

3U]H]ZLĊNV]ąF]ĊĞüWXUQLHMXRF]\NLELFyZ]ZUyFRQHE\á\QD]LHORQąPXUDZĊ
JG]LHU\ZDOL]RZDOLPáRG]LNDQG\GDFLQDSLáNDU]\

Sushi Kushi B Klasa

MAJER A Klasa
2. KOLEJKA:

3. KOLEJKA:

*ZDUHN=DEU]H5XFK.R]áyZ
4:1, Carbo Gliwice - Czarni PyVNRZLFH  7HPSR 3DQLyZNL
%XU]D%RURZD:LHĞ6SR
áHP =DEU]H  6RĞQLFD *OLZLFH
=DPNRZLHF7RV]HN6RNyá
àDQ\:LHONLH$PDWRU5XG]L
QLHF2OLPSLD3áDZQLRZLFH
*ZLD]GD &KXGyZ  1DSU]yG
ĩHUQLFD  =U\Z 5DGRQLD 
0áRGRĞü5XGQR

Czarni Pyskowice - Gwarek
=DEU]H%XU]D%RURZD:LHĞ
 &DUER *OLZLFH  6RĞQLFD
*OLZLFH7HPSR3DQLyZNL
6RNyá àDQ\ :LHONLH  6SRáHP
=DEU]H  2OLPSLD 3áDZQLR
ZLFH=DPNRZLHF7RV]HN
1DSU]yGĩHUQLFD$PDWRU5X
G]LQLHF5XFK.R]áyZ=U\Z
5DGRQLD*ZLD]GD&KXGyZ
0áRGRĞü5XGQR
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6RĞQLFD
àDQ\:LHONLH
3\VNRZLFH
*ZDUHN
3áDZQLRZLFH
%RURZD:LHĞ
5XGQR
&KXGyZ
5DGRQLD
ĩHUQLFD
.R]áyZ
6SRáHP
7RV]HN
&DUER
5XG]LQLHF
3DQLyZNL

9
9
7
7
7
6
5
4
4
4







2. KOLEJKA:
4 XR 9DGLV 0 DNRV ]RZ \
 5XFK ,, .R]áyZ SU]HáR
ĪRQ\ 3LDVW3DZáyZ'UD
PD .DPLHQLHF  :DOND
=DEU]H  6WDUW .OHV]F]yZ
 1DSU]yG àXELH  3R
JRĔ =LHPLĊFLFH  2Uá\
%RMV]yZ  2U]Há 6WDQLFD
 /.6   %XMDNyZ 
1DSU]yG ĝZLELH  6WDUW
6LHUDNRZLFH SDX]D 

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

Klasa C
6













1. KOLEJKA:
0.6 =DERU]H ,, =DEU]H
 . áRGQLFD *OLZLFH 
'UDPD,,.DPLHQLHF*6)
*OLZLFH EUDNZ\QLNX 9LF
WRULD 3LOFKRZLFH  :LONL ,,
:LOF]DĝOą]DN%\FLQD
 .RURQD %DUJáyZND 
/HĞQLNàąF]D*ZLD]GD,,
&KXGyZ
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%DUEDUD)LUOLWZãDœFLFLHONDSHQVMRQDWX,U\VZ:ęJLHUVNLHM*yUFH

-HVWHPNRELHWċLPDWNċ
ůDOPLG]LHFLLURG]LFyZ

Foto: Piotr Skorupa

Haiz 4. liga

']LĊNLZ\UR]XPLDáRĞFLZáDĞFLFLHONLSHQVMRQDWX,U\VPáRG]L
SLáNDU]H&RQFRUGLL.QXUyZQLH]RVWDOLRGHVáDQLGRGRPyZ
SU]HG]DNRĔF]HQLHPRER]XZ:ĊJLHUVNLHM*yUFH
Foto: Piotr Skorupa

P

0DP\OLGHUD
WDNSRVRERWQLP
PHF]XPRJOL
ĞSLHZDüSLáNDU]H
:LONyZ:LOF]D
NWyU]\SRWU]HFK
NROHMNDFK+DL]
/LJLMDNR
MHG\QL]JURPDG]LOL
NRPSOHWSXQNWyZ

0áRG]LHĪ&RQFRUGLLPDZLHOHGR]DZG]LĊF]HQLD
ZáDĞFLFLHOFHSHQVMRQDWX,U\VZ:ĊJLHUVNLHM*yUFH

już jutro pieniądze trafią albo
na konto, albo ktoś przywiezie gotówkę.
Drugi turnus się skończył
i znowu zostałam postawiona przed faktem dokonany m , bo klub przysłał
kolejny autokar wypełniony
młodymi piłkarzami.
W minioną środę przyjechał do mnie prezes Concordii, pan Górka i zobowiązał
się na piśmie, że w ciągu 24
godzin uiści określoną kwotę. Ostatecznie w czwartek
otrzymałam 70 procent wartości zaliczki i zapewnienie,
że przed zakończeniem trze-

ciego turnusu, opłata w całości zostanie uregulowana.
Nie ukrywam, że po tych
kilkutygodniowych nieprzyjemnych doświadczeniach
konsultowałam się z prawnikiem i przygotowuję mu pełną dokumentację dotyczącą
organizacji tego obozu.
Jestem bardzo zaskoczona zaistniałą sytuacją, bo
współpracuję z tym klubem
od kilkunastu lat i wcześniej
nie było żadnych problemów.
Trzeci, ostatni turnus
obozu zakończył się we wtorek. Gdy młodzi piłkarze
Concordii byli w drodze do

Knurowa, jeszcze raz skontaktowaliśmy się z Barbarą
Firlit. - Niestety prezes Górka po raz kolejny nie dotrzymał słowa i nie uregulował
całej należności za pobyt.
W związku z tym jestem
zmuszona podjąć działania
prawne.
O komenta rz do t ych
zdarzeń po raz kolejny poprosiliśmy prezesa Concordii, jednak Wojciech Górka poinformowa ł nas, że
odniesie się do tematu na
naszych łamach za tydzień.

6ODYLD5XGDĝOąVND-HGQRĞü3U]\V]RZLFH
1:0 Strzempek (12), 2:0 Moritz (21), 3:0 Moritz (57), 4:0 Lach (84)
-HGQRĞü *áRJRZVNL =DEDZF]XN 6]DUXJD :ROQLHZLF] 
3U]\E\OVNL%URV]-DQLN*RJRORN-yĨZLN.:DZU]\QLDN
3OHFK6RVQD.DFSU]\N:LGHUD+DMRN
.65DFKRZLFH'UDPD=EURVáDZLFH3U]\V]áRĞü&LRFKRZL
FH0.6=DERU]H=DEU]H6LOHVLD/XERPLD/.61ĊG]D
5\PHU5\EQLN52:,,5\EQLN/.65DV]F]\FH
1DSU]yG5\GXáWRZ\7ĊF]D:LHORZLHĞ8QLD.VLąĪHQLFH
2U]Há0RNUHà76àDEĊG\

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

odopieczni Piotra Gierczaka rozgromili 6:2 Tyski Sport II, a to oznacza, że
po raz pierwszy w historii
k lubu strzelili pół tuzina
goli na szczeblu 4. ligi (w
poprzednim sezonie pięć
razy pokonali bramkarza
Beskidu Skoczów - 5:0).

P

PiSk

1ĊG]D
Slavia
Mokre
5\GXáWRZ\
.VLąĪHQLFH
52:,,
àDEĊG\
Lubomia
=EURVáDZLFH
&LRFKRZLFH
Rymer
:LHORZLHĞ
Rachowice
Zaborze
Przyszowice
Raszczyce

9
9
9
7
7
6
6
3
3
3
3
1
1
1
1
0

w r z e ś n i a br. rozpocznie się kolejna
edyc ja r y wa l i z ac ji o
Grand Prix Knurowa w
skacie sportowym. Rozgrywki toczyć się będą
w klubie „Gama” Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Początek o godzinie 16.30.


















Wilki
&]DQLHF
2GUD&HQWUXP
Skoczów
Bytomski Sport
/DQGHN
Gaszowice
%HáN
Racibórz
*RF]DáNRZLFH
8VWURĔ
5DG]LHFKRZ\
-DVLHQLFD
3RGEHVNLG]LH,,
Tyski Sport II
/ĊG]LQ\

9
6
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
1
1
1

Po sobotnim meczu Wilków Wilcza z Tyskim SporWHP,,]ZUyFLOLĞP\XZDJĊ
QD SRVWDZĊ NDSLWDQD JR
spodarzy - Dawida GaMHZVNLHJRNWyU\QLPSRG
V]HGá GR VZRLFK NROHJyZ
E\FLHV]\üVLĊ]RND]DáHJR
]Z\FLĊVWZD SRGELHJá GR
U\ZDODNWyU\SRWU]HERZDá
SRPRF\ 7R VLĊ QD]\ZD
postawa fair play.

Skat
sportowy

















3. KOLEJKA:
Wilki Wilcza - Tyski Sport II 6:2
1:0 Buchalik (24), 2:0 Gruszka
(30), 3:0 Gajewski (44), 4:0
Gajewski (47), 5:0 Szymura
(68), 5:1 Wróblewski (71), 5:2
%RMDUVNL  =LHOLĔVNL  
:LONL0DWUDV*UXV]ND.DU
ZRZVNL /HV]F]\ĔVNL  %R
czar, Steuer, Rajca, RylukowVNL  2U]HV]\QD -yĨZLN
 6]\PXUD 6DERURZVNL
*DMHZVNL%XFKDOLN=LHOLĔVNL
*.6 5DG]LHFKRZ\ :LHSU] 
2GUD&HQWUXP:RG]LVáDZĝOą
VNL  'ąE *DV]RZLFH  /.6
&]DQLHF  %HVNLG 6NRF]yZ
3RGEHVNLG]LH,,%LHOVNR%LDáD
/.6*RF]DáNRZLFH'HFRU
%HáN%\WRPVNL6SRUW'U]H
ZLDU]-DVLHQLFD0.6/ĊG]L
Q\8QLD5DFLEyU]6SyMQLD
/DQGHN.XĨQLD8VWURĔ

foto-migawka

PiSk

=,1$.ODVDRNUöJRZD
3. KOLEJKA

0DMċ
OLGHUD

6\JQDá
do strzelania
GDá3LRWU
Buchalik
SU]\SLáFH 

5

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

rzed tygodniem - zaa la r mowa ni prz ez
trenerów Concordii
- informowaliśmy o sytuacji związanej z pobytem
młodych piłkarzy na obozie
w beskidzkim pensjonacie
Irys. Młodzież zgodnie z
umową stawiła się w Węgierskiej Górce, ale w ślad
za tym nie poszły środki
finansowe. Gdy pierwszy
turnus dobiegł końca, a należność za pobyt nie została
uregulowana, właścicielka
ośrodka zaniepokoiła się
brakiem reakcji ze strony
klubu.
- Prosiłam, by zgodnie
z umową klub dokonał zapłaty za trzy turnusy. Informowałam też, że w innym
przypadku nie będę mogła
przyjąć uczestników drugiego turnusu - mówi Barbara
Firlit. - Niestety klub postawił mnie przed faktem dokonanym i w wyznaczonym
terminie przyjechał autokar z kolejnymi drużynami
Concordii. Niemal w tym
samym czasie otrzymałam
informację, że w ciągu kilku godzin prezes osobiście
przywiezie mi gotówkę. Tak
się jednak nie stało. Jestem
kobietą i matką, więc żal mi
było dzieci i ich rodziców.
Postanowiłam cier pliwie
czekać i były momenty, że
łzy miałam w oczach, gdy
dzieci przychodziły po kolacji i dziękowały za posiłek.
Byłam w kontakcie z klubem i wiele razy słyszałam, że

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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Awans jest efektem 14
meczów bez porażki (13 zwycięstw, 1 remis, bramki 58:12).
– W imieniu swoim jak
i drużyny dziękuję za nieocenioną pomoc i wsparcie ze

strony kierownika drużyny
Mariusza Nowaka oraz naszych kibiców, którzy dopingowali nas w każdym spotkaniu
– podkreśla trener Michał
Grodoń.

5R]PRZD]WUHQHUHP0LFKDãHP*URGRQLHP

'UXů\QDMHVW
MDNIRUWHSLDQ

Foto: prywatne

±=DZRGQLF\VąJRWRZLSRSHáQLDüEáĊG\LZ\FLąJDü
]QLFKZQLRVNLZ\W\F]DüVRELHNROHMQHFHOHLGRQLFK
GąĪ\üFRGODPQLHMDNRWUHQHUDMHVWZ\]QDF]QLNLHP
ĪHWRMDNSUDFXMHP\PDVHQV±PyZL0LFKDá*URGRĔ

– Gratulując awansu ciekawi mnie, który sukces lepiej smakował, ten pierwszy
historyczny przed rokiem,
czy ten obecny?
– Oczywiście zdobycie mistrzostwa i awans do wyższej
klasy rozgrywkowej zawsze
niesie ze sobą wiele pozytywnych emocji. Jednak na tym
etapie przygody ze sportem
moich podopiecznych, jako
miarę sukcesu, traktuję ich
podejście do treningów, wytrwałość, chęć nauki, gotowość
na poświęcenie, entuzjazm
i przede wszystkim miłość do
tego, co robią. Zawodnicy są

gotowi popełniać błędy i wyciągać z nich wnioski, wytyczać sobie kolejne cele i do nich
dążyć, co dla mnie jako trenera jest wyznacznikiem, że to
jak pracujemy ma sens. Moim
zdaniem tylko w ten sposób
mogą w przyszłości odnieść
sukces, nie tylko w sporcie.
– Mocno zmieniła się
kadra zespołu, porównując
te dwa bardzo dobre sezony
zakończone awansem?
– Można powiedzieć, że
poza Dominikiem Jakubowskim, który już w barwach
Gór nika Zabrze świętuje
awans do I Ligi Wojewódzkiej
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Na murawie sukces wywalczyli: Bartosz Barczyk,
Szymon Kaliszewski, Oliwier
Famuła (2 asysty), Marcin
Nowicki (1 asysta), Krzysztof Mechliński (1 bramka,

6 asyst), Kacper Imiołek (11
bramek, 3 asysty), Olivier
Wiora (13 bramek, 2 asysty),
Szymon Soberka (6 bramek,
1 asysta), Sebastian Szewczyk
(2 bramki, 2 asysty), Kacper

Guzera (6 asyst), Eryk Piszczek (11 bramek, 5 asyst),
Maciej Olesiński (3 bramki),
Tomasz Sokalla, Igor Rybicki
(1 asysta), Mateusz Żylski
(4 bramki, 5 asyst), Bartosz

Surówka (1 asysta), Daniel
Szkatuła, Kacper Brosz, Jakub
Krawczyński, Jakub Szczepanik (1 bramka, 2 asysty) i Igor
Szurgot.

w tym sezonie, trzon drużyny
pozostał niezmieniony. Oczywiście dołączyło kilku zawodników, jak Olivier Wiora,
Bartek Barczyk, Krzysiek Mechliński czy Marcin Nowicki,
którzy wnieśli nową jakość do
zespołu. Zawsze powtarzam
jednak, że siłą tej drużyny jest
kolektyw. Poziom sportowy
to jedno, ale dobra atmosfera
i duch zespołu jest równie
ważny, a muszę przyznać, że
ci zawodnicy to już coś więcej
niż drużyna.
– Twoi podopieczni są
o rok starsi, co oznacza, że
są bardziej doświadczeni.
Czy są jednak na tyle lepsi,
by na dłużej zadomowić się
w II lidze?
– Bez wątpienia. Poprzedni sezon w II lidze był dla nas
bardzo trudny, ale cały okres
poprzedzający tegoroczny sukces to zbieranie kolejnych doświadczeń i nauka właśnie po
to, aby zadomowić się w elicie.
Myślę, że jesteśmy obecnie na
zupełnie innym etapie, zawodnicy zrobili duży krok w przód
pod kątem techniki, motoryki
czy świadomości taktycznej,
ale realnie zweryfikuje nas dopiero liga. Osobiście nie mogę
doczekać się kolejnych spotkań
z jednymi z najlepszych drużyn na Śląsku i jestem pewien,
że moi zawodnicy podchodzą
do tego podobnie. Natomiast
czas pokaże czy to wystarczy,
aby utrzymać się w 2. lidze
na dłużej.
– Którzy zawodnicy byli
w minionym sezonie moto-

rem napędowym zespołu?
– W tym sezonie miałem
do dyspozycji bardzo wyrównaną kadrę, każdy zawodnik
wchodzący na boisko dawał
z siebie naprawdę wszystko,
dlatego tak jak wspominałem
wcześniej, siłą tej drużyny jest
kolektyw. Choć jak mawiał Bill
Shankly: „Drużyna piłkarska
jest jak fortepian. Potrzebujesz
ośmiu, żeby go nieśli i trzech,
którzy umieją na nim grać.”
Również w naszym zespole, kilku zawodników moglibyśmy wyróżnić za strzelone
bramki, asysty czy parady
bramkarskie, ale myślę, że
wszyscy w równym stopniu
zasłużyli na słowa uznania.
– Jak przebiegał okres
przygotowawczy, który przypadł na czas wakacji?
– Okres przygotowawczy
był stosunkowo krótki i dynamiczny, ponieważ w lipcu
chłopcy udali się na zasłużone
wakacje, aby zregenerować się
i odpocząć po trudach całego
sezonu. Każdy z zawodników
otrzymał jednak indywidualny plan treningowy tak by
z pełnym zaangażowaniem
stawić się w sierpniu na pierwszym treningu grupowym.
Rozegraliśmy kilka meczów
sparingowych i byliśmy na
obozie w Gosław Sport Center
w Wodzisławiu Śląskim, gdzie
mieliśmy do dyspozycji doskonałą bazę treningową.
– Zastanawiam się, czy
14-latek, którego otacza wiele pokus, jest świadomy sukcesu i nowych wyzwań, jakie

ów sukces niesie za sobą?
– P rawd ą j e s t , ż e t o
„trudny” wiek. Zdarza się,
że zawodnicy przychodzą na
trening z ładunkiem negatywnych emocji zupełnie niezwiązanych ze sportem. Dlatego dużą rolę przykładamy
do pracy nad sferą mentalną,
podnoszeniem poziomu świadomości i umiejętności radze-

nia sobie w trudnych sytuacjach, również tych związanych z sukcesem sportowym.
Staramy się często rozmawiać
z zawodnikami i reagować na
wszelkie niepokojące sygnały.
Jednak obserwując swoich zawodników, muszę przyznać, że
jestem pozytywnie zbudowany
ich motywacją do stawiania
sobie kolejnych wyzwań.
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