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Napisz do powstańców
Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie zapraszają
do udziału w ogólnopolskiej akcji pisania
kartek do powstańców

P

Świat Joasi Mierzwy zmienił się w kilka
sekund. Zdrowa, wesoła dziewczynka nagle
upadła i już nie wstała. Joasia zapadła
w śpiączkę. W klinice „Budzik” czeka na
przebudzenie

18

maja 2016 roku, zwyczajny
dzień. Joasia podpatrywała
tatę, który naprawiał rower.
- Nagle upadła. Uderzyła głową
w betonowy chodnik i zaczęła tracić
oddech - opisuje mama Joasi.
Tata i babcia dziewczynki do czasu
przyjazdu karetki prowadzili akcję
reanimacyjną.
- Na szczęście karetka była ekspresowo. Przyjechała po 4 minutach.
Walczyli o nasze dziecko około 15
minut, bo tyle trwał masaż serca, aż
Joasia wróciła do żywych - opowiada
mama.
Dziewczynkę helikopterem przewieziono na oddział intensywnej tera-

Ważne

omysł jest prost y: w ystarczy
skreślić kilka słów do powstańców, by przypomnieć im, że o nich
pamiętamy. Plonem ubiegłorocznej
akcji są relacje zadzierzgnięte między
nadawcami a powstańcami. Organizatorzy wierzą, że w tym roku będzie
podobnie.
- Zapraszamy w piątek, 23 września, do Zespołu Szkół Zawodowych nr
2 w Knurowie - zachęca nauczycielka

pii katowickiego szpitala. Lekarze próbowali obudzić Joasię. Nie udało się.
Nie wiadomo, dlaczego zdrowa
dziewczynka nagle straciła przytomność, dlaczego jej serduszko się zatrzymało. W czasie walki o oddech doszło
do niedotlenienia mózgu. Dziewczynka, gdy się obudzi, będzie na nowo
musiała się nauczyć chodzić, mówić,
samodzielnie jeść... W sierpniu rodzice
przenieśli Joasię do kliniki „Budzik”.
- Tam codziennie pracuje na powrót do zdrowia - mówi mama Joasi.
- Dziecięcy organizm ma duże możliwości regeneracji... i na to czekamy, aż
Joasia do nas wróci...

Ruszyła akcja zbierania nakrętek dla Joasi Mierzwy. Pieniądze
uzyskane z ich sprzedaży będą
przeznaczone na rehabilitację
dziewczynki. Więcej informacji
oraz lista punktów, gdzie można
przynosić nakrętki na stronie
akcji „Serduszko Joasi Mierzwa”
- www.facebook.com/JoasiaMierzwa/.

jb

Na pomoc

Rusza kolejna akcja pomocy zwierzętom,
organizowana przez Dorotę Lorę.
Wolontariuszka współpracująca ze
schroniskami liczy, że i tym razem
knurowianie nie zapomną o tych
wszystkich bezbronnych i bezdomnych
istotach

Foto: Archiwum

P

ani Dorota już teraz myśli i
działa na zapas. Nie ma się jej
co dziwić - zima za pasem. Dlatego
warto już teraz włączyć się w zbiórkę
na rzecz zwierząt ze schronisk i tych
wolno żyjących.
- Potrzebne są karmy suche i
mokre dla kotów i psów, kasza, ryż,
makaron, koce, ręczniki, detergenty,
smycze, szelki, obroże, miski, transportery oraz wszystko, co zawadza
w domach, a przyda się zwierzętom
- wylicza knurowianka, zachęcając
wszystkich do kontaktu telefonicznego (785 955 671) w celu uzgodnienia sposobu odbioru darów.
/g/

Rybnik, Gliwice. Na symulatorze przeżyjesz

Zderzysz się i dachujesz... bez szwanku
N

ie narazisz zdrowia i życia, a doświadczysz przeżyć jak w prawdziwym wypadku. Pozwalają na to
nowoczesne symulatory. Okazja do
sprawdzenia się w ekstremalnych
warunkach nadarzy się w czwartek
(22 września - Rybnik) i piątek (23
września - Gliwice). Jeśli masz odwagę,
spróbuj. Zdaniem fachowców wrażenia z tego doświadczenia są skuteczną
przestrogą. Wiedząc, co może ich
czekać, kierowcy rzadziej ryzykują
podczas realnej jazdy.
To nie wszystko. Prawdziwą plagą
polskich dróg są kierowcy „na podwójnym gazie”. Pijacy za kółkiem sieją
2

śmierć. Łatwo się przekonać dlaczego,
zakładając alkogogle. Takie specjalistyczne okulary służą do demonstracji
upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu: dekoncentracji, spowolnienia
czasu reakcji, zniekształcenia widzenia, błędnej oceny sytuacji i pogorszenia zdolności fizycznych. Podczas Dni
Otwartych będzie sposobność założenia alkogogli i naocznego sprawdzenia
jak wygląda świat w oczach kierowcy
z 1 promilem alkoholu we krwi. Oj,
nie będzie to budujący widok, ale za
to trafiający do serc i umysłów zmotoryzowanych.
To nie wszystko, co przygotowują

Foto: swiadomykierowca.pl

Symulatory zderzenia czołowego i dachowania znajdą się wśród
atrakcji Dni Otwartych Crossoverów, organizowanych przez Nissana
w Rybniku i Gliwicach

Symulator dachowania

organizatorzy. Polecają również poczęstunek, konkursy i atrakcje, które
sprawią, że wizyta w salonach idealnie
połączy przyjemne z pożytecznym.
/bw/

Książenice

Gdzie podział
się Max?

Od kilku tygodni to pytanie zadają sobie właściciele ponadrocznego
kundelka. Być może któryś z naszych
Czytelników wie, gdzie podział się
pies?
Łagodny kundelek zgubił się w
okolicy Książenic. Dotychczasowe poszukiwania, niestety, nie przyniosły
efektu. Właściciele są do Maxa bardzo
przywiązani, dlatego dla uczciwego
znalazcy przewidzieli nagrodę (tel.
721 598 265).
/g/

Katarzyna Szwarczyńska. - Między
godz. 9.00 a 12.00 każdy, kto do
nas przyjdzie, będzie mógł napisać
pocztówkę i ją wysłać. Organizatorzy
przypominają, żeby przynieść ze sobą
znaczek pocztowy. Pocztówki będą
dostępne na miejscu.
Lista powstańców, do których
można napisać, oraz zasady akcji na
stronie www.bohateron.pl
/g/

Foto: Arch. prywatne

Joasia walczy
o zdrowie

Knurów

Foto: Arch. prywatne

Knurów. Kto może, niech pomoże...

Max (po lewej) zgubił
się w okolicy Książenic

Nie przegap!

Odbierz
viaAUTO

23-25 września

To już ostatni dzwonek,
by odebrać w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach
bezpłatne urządzenie
viaAUTO do sprawnego
pokonywania punktów
poboru opłat,
zlokalizowanych na
wybranych odcinkach
płatnych autostrad

T

ermin zakończenia akcji przypada na 30 września. Jeśli posiadasz dowód rejestracyjny pojazdu
wydany przez starostę gliwickiego
– nie zwlekaj z odbiorem urządzenia
viaAUTO! Wystarczy krótka wizyta
w punkcie wydawania i aktywacji
urządzeń viaAUTO - pokój 119 na
I piętrze w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach – zainwestowany czas
zwróci się po kilku płynnych przejazdach przez bramki autostradowe.
Ze specjalnych pasów, nad którymi umieszczono znak viaTOLL,
umożliwiających elektroniczne
uiszczanie płatności za przejazd,
może korzystać kierowca posiadający w swoim pojeździe zamontowane
urządzenie viaAUTO, doładowane
w chwili przejazdu przez bramkę
kwotą minimalną wynoszącą 20 zł.
Powiat Gliwicki zakupił 5000 takich
urządzeń, które obecnie są bezpłatnie wydawane zainteresowanym
posiadaczom pojazdów zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach. Więcej informacji
można odnaleźć pod adresem www.
starostwo.gliwice.pl/viaauto.html
/sisp/

Zlot motocyklowy w Chudowie
W piątek zagrają: Mjusiq, Stonage
Full of Sun, Tequila, w sobotę: Tom
Sawyer, Wyrwani, Incluz, Boanerges
Bikers Band, Znaki Czasu, a w niedzielę: Cienie i Kolbyskray.

24 września

Żernicki Bierfest
Piwna biesiada rozpocznie się o
godz. 17.00 na placu za Domem Kultury w Żernicy. O godz. 18.00 zagrają
Jorgusie, o 21.00 rozpocznie się zabawa
taneczna przy akompaniamencie zespołu Adamo.
Targi Wolnego Czasu
Zespół Szkół w Pilchowicach zaprasza do siebie między godz. 12.00 a
18.00. Na gości czeka mnóstwo atrakcji, m.in. kąt młodego inżyniera-robotyka, planetarium, pokazy naukowe,
konkursy z nagrodami. Szczegóły na
www.pilchowice.krpa.info

30 września

Halama w Grzejniku
Grzejnik Cafe (ul. Szpitalna 8) zaprasza na stand up Grzegorza Halamy
i Marcina Zbigniewa Wojciecha. Start
o godz. 18.00. Bilety w cenie 25 zł do
nabycia w lokalu.
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DK-78. Kierowca skutera na zakazie
dał w gaz, trafił do szpitala

Popił,
pojechał,
poleży...

59

Foto: Justyna Bajko

motorowerz ysta - dozna ł u ra zu
twarzoczaszki, złamał kręg piersiowy i miednicę. Trafił do szpitala. W
trakcie badań przyczyn zdarzenia
policja, która przybyła na miejsce,
wykryła, że kierowca motoroweru
miał zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów. Okazało się również, że
gliwiczanin był nietrzeźw y - w ydmuchał 0,3 promila.
Miejsce wypadku zabezpieczali
strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.
- Do naszych działań należało

Gierałtowice, Knurów

Złodzieje rowerów

K

również zorganizowanie ruchu wahadłowego, neutralizacja płynów
eksploatacyjnych oraz uprzątnięcie
jezdni - tłumaczą strażacy z JRG.
Postępowanie w sprawie 59-letniego motorowerz yst y prowad zi
Wydział Kryminalny KMP Gliwice.

D

o wypadku doszło w pokładzie 408/3, na poziomie 850
m. O godz. 5.30, w trakcie
urabiania kombajnem w ścianie 3,
45-letni kombajnista został uderzony bryłą węgla w głowę.
Ze wstępnych ustaleń Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach wynika, że bryła odspoiła się
i przemieściła po trasie przenośnika zgrzebłowego ścianowego,
wpadając do przedziału przejścia
dla ludzi w sekcjach obudowy zmechanizowanej.
Ciężko ranny 45-latek został
w y w ie ziony na pow ier z ch n ię ,

skąd helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary
w Sosnowcu. Stwierdzono u niego
poważny uraz głowy wraz z uszkodzeniem ga ł k i ocznej. Lekarze
utrzymują rannego w stanie śpiączki farmakologicznej.
45-letni kombajnista pracuje
w górnictwie od 26 lat.
Okoliczności ciężkiego wypadku
bada Okręgowy Urząd Górniczy
w Gliwicach.
/g/

ogłoszenie

jb

Knurów

Ukradł
i zepchnął

W

pojazdu wartego 800 zł.
Z kolei w piątkowy wieczór, 16
września, nieznany sprawca ukradł
dwa rowery stojące przed blokiem
przy ul. Kapelanów Wojskowych. Ich
właściciel poniósł stratę szacowaną
na 1600 zł. Postępowania w obu sprawach prowadzi Komisariat Policji w
Knurowie.
MiNa

niedzielę, 18 września, około
1 w nocy knurowscy policjanci zatrzymali na ul. Michalskiego
23-latka. Czym mężczyzna sobie
na to zasłużył? Otóż ukradł telefon
marki LG, a gdy bezpośrednio po
kradzieży właścicielka chciała odzyskać komórkę, złodziej zepchnął
dziewczynę ze schodów (kradzież
została dokonana w mieszkaniu).
Wskutek przemocy 20-latka doznała
urazu nogi, a brutalnym złodziejem
zajmuje się policja.
MiNa

reklama

olejni cykliści padli ofiarą przestępców mających słabość do
jednośladów. W środę wieczorem, 14
września, nieznany sprawca skradł
górski rower marki Mistral, który
stał zaparkowany przed barem przy
ul. Powstańców Śląskich. Rower
był, co prawda, przypięty do stojaka linką, ale nie uchroniło to jego
19-letniego właściciela przed utratą

W kopalni doszło
do wypadku

Piątkowy ranek przyniósł złą
wiadomość z Ruchu Knurów KWK
„Knurów-Szczygłowice”: helikopter
zabrał do szpitala ciężko rannego
kombajnistę

W poniedziałek, około godz. 11, na ul. Rybnickiej
w gliwickim Bojkowie doszło do groźnego wypadku.
Zderzyły się dwa pojazdy: motorower marki Zipp
oraz fiat cinquecento. Kierowca skutera trafił do szpitala

-letni gliwiczanin, k ier ując y motorowerem,
próbował włączyć się do
ruchu na DK 78.
- Jednak nie zachował należytej
ostrożności i uderzył w fiata cinquecento - informuje Marek Słomski, rzecznik
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Kierowca fiata, 34-letni mieszkaniec Knurowa, nie miał szans,
aby uchronić się przed zderzeniem.
Siła uderzenia była na tyle duża, że
skuter wylądował w rowie. W wypadku ucierpiał przede wszystkim

Knurów

foto: youtube.com/Grzegorz Skowron

Alkohol i nieostrożność przyczyniły się
do poniedziałkowego wypadku
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Remont
na stop-klatce
Knurów. Wykonawca robót zawiódł mieszkańców i inwestora

O

toczenie bloku nr 2 przy
ulicy Reymonta przedstawia widok typowy dla dróg
w trakcie remontu. Tyle tylko, że brak
tu ekipy remontowej. Kilka tygodni
temu prace stanęły w miejscu – wyłoniony w przetargu wykonawca po
prostu przestał je prowadzić.
Boczna odnoga ulicy Reymonta,
łącząca się z ulicą Puszkina jest nieprzejezdna. Chodnika też brakuje,
więc przeprawiając się piechotą przez
rozkopany teren trzeba się skupić.
Chwila zamyślenia może skutkować
potknięciem się choćby o wystającą
studzienkę ściekową. Najtrudniej
mają osoby starsze i rodzice z dziećmi
w wózkach. Wiadomo – z wszelkimi
remontami wiążą się pewne utrudnienia, które po prostu trzeba znieść.

Ale kiedy na placu budowy nic się nie
dzieje, cierpliwości zaczyna brakować.
– Z bloku nr 2 nie można normalnie
wyjść – ubolewa jeden z mieszkańców.
- Po opadach chodzimy w błocie, a jak
jest sucho, w kurzu.
Ponieważ wykonawca nie wywiązał
się ze zobowiązań, miasto odstąpiło od
umowy z wykonawcą i stara się doprowadzić remont do szczęśliwego końca.
– Jesteśmy w trakcie rozliczenia
dotychczasowych robót – informuje
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału Inwestycji. – W międzyczasie chcemy jak
najszybciej podjąć pewne prace, aby zabezpieczyć to, co już zostało wykonane,
a jednocześnie zmniejszyć uciążliwość
tej sytuacji dla mieszkańców.
Na czym będą polegać prace zabezpieczające? Poprzedni wykonawca zrobił podbudowę części jezdni,
chodnika i parkingu. Teren ten będzie
wyłożony kostką, odtworzony zostanie
też zdemontowany wcześniej fragment
chodnika, łączący nową część traktu
dla pieszych z dotychczasową.
Według informacji z magistratu,
procedura wyboru wykonawcy prac
zabezpieczających już została uruchomiona. W tym tygodniu powinny
wpłynąć oferty. Miasto liczy, że prace
zostaną wykonane w październiku.
Natomiast sprawa dalszej części
prac i doprowadzenia remontu do
końca jest bardziej skomplikowana
formalnie – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych trzeba ogłosić
nowy przetarg, który wyłoni wykonawcę. Procedury przetargowe wymagają czasu, toteż trzeba liczyć się z tym,

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Uskoki
zostały

- Wykrakałem. Przed tygodniem
zamieściliście moje żale do drogowców remontujących nawierzchnię ul. Książenickiej. Psioczyłem,
że zostawili uskoki na wjeździe do
Biedronki i na styku kostki z asfaltem. Wieszczyłem, że mogą to
zostawić bez naprawy. No i stało
się. Robotnicy zniknęli, a te dwie,
moim zdaniem, niedoróbki zostały.
Szkoda, bo poza tym cała robota
została należycie wykonana, a asfalt przy skrzyżowaniu z al. Piastów
jest wręcz idealny.
K.

Blaszkowych
nie ruszać

- Przeczytałem wasz artykuł o
grzybach [„Jaki grzyb, nie każdy widzi” – PL nr 37/2016, dop.
red.]. I mam swoje przemyślenia.
Grzyby zbieram od lat, a nawet
dziesięcioleci, ale nadal nie odważę się powiedzieć, że jestem
znawcą. To tak różnorodny świat,
że pomylić się może nawet ktoś,
kto się dość dobrze orientuje.
Zwłaszcza w przypadku grzybów
blaszkowatych. To tak jak być
saperem – można się raz pomylić i to będzie o ten jeden raz za
dużo. Dlatego popieram głos, by

4

że w razie niesprzyjającej aury remont
zostanie dokończony nie w tym,
a w przyszłym roku kalendarzowym.
Mieszkańcy Reymonta mają jeszcze w pamięci zeszłoroczne prace
kanalizacyjne.
– Firma, która robiła kanalizację,
nagle się wycofała i czekaliśmy w bałaganie kilka miesięcy na nowego wykonawcę – wspomina nasz Czytelnik.
– Teraz jest to samo.
Jak dowiadujemy się w magistracie, nic nie zwiastowało, że z remontem drogi na Reymonta będą jakiekolwiek problemy. Co więcej, firma,
która wygrała przetarg, zapowiadała
nawet, że zakończy prace już w połowie wymaganego terminu. Jak się
potem okazało, ilość pracowników na

Robotnicy rozgrzebali plac... i zniknęli...

budowie była znikoma, remont toczył
się w powolnym tempie. Wykonawca
przyznawał, że ma kłopoty finansowe,
jednak zapowiadał, że doprowadzi
remont do końca. Jak się okazało, były

to „obiecanki-cacanki”. Teraz trzeba
jak najszybciej doprowadzić sprawę
do końca, licząc, że kolejny przetarg
wyłoni solidniejszego wykonawcę.
MiNa

Foto: Bogusław Wilk

- Po opadach
chodzimy
w błocie, jak
jest sucho
w kurzu – skarży
się mieszkaniec
bloku przy
Reymonta.
Co jest powodem
zastoju i kiedy
remont ruszy
znowu?

Foto: Mirella Napolska
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Punkt głosowania znajduje się w budynku
Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5

32 332 63 77
zbierać wyłącznie okazy rurkowe:
borowiki, podgr zybki, kozaki.
W tej grupie faktycznie nie ma
śmiertelnie trujących. Popularny
„ szatan” (gor yc zak żó ł c iow y)
krzywdy nie zrobi, bo jest tak
gorzki, że wykręci gębą i zjeść
się go nie da. Byle nie napalać
się i nie pakować do koszyka starych, bo takie mogą zamulić. Tyle
chciałem powiedzieć. No i jeszcze
jedno: w tej chwili grzybów nie
ma. Szkoda...
Marek

Co to za ciecz?

- Chcę ponownie wrócić do sprawy rowu przy ul. Granicznej. Fajnie, że coś się robi, choć akurat w
tym przypadku nie jestem do końca przekonany. Wybierzecie się,
proszę, tutaj ponownie i zobaczcie
co w tym rowie jest. Jakaś ciecz,
o której nie da się powiedzieć, że
ma coś wspólnego z wodą. Skąd się
wzięła, skoro przez ostatnie tygodnie mamy suszę? Dopowiedzcie
sobie sami... Oczywiście mogę,
jeśli zechcę, zlecić badania tej
cieczy odpowiednim instytucjom.
Ale wystarczy popatrzeć, niestety
także powąchać, by stwierdzić, że
coś tu śmierdzi. Dosłownie...
Mieszkaniec
Not. bw

Knurów. Budżet obywatelski

Masz głos, użyj go...
Jeśli skończyłeś 16 lat, skorzystaj z możliwości
i poprzyj najlepsze – twoim zdaniem – pomysły
w ramach budżetu obywatelskiego. Na zagłosowanie
masz czas do 7 października

W

Knurowie na potrzeby
budżetu oby watelskiego zagwarantowano dokładnie 797 235 zł. Miasto zostało
podzielone na pięć rejonów. Na
każdy z nich przypada identyczna
kwota: 159 447 zł.
Pod głosowanie trafiło 18 propozycji. Zostały wyselekcjonowane
z 31, które zgłoszono na wiosnę.
Pełny w ykaz można zna leźć na
stronie internetowej Urzędu Miasta
(www.knurow.pl w zakładce „budżet
obywatelski”; warto też zaglądnąć
na naszą witrynę www.przegladlokalny.eu i wczytać się w artykuł pt.
„Znamy projekty do budżetu obywatelskiego”).

Głosowanie rozpoczęło się w
poniedziałek, 19 września. Potrwa
do 7 października 2016 roku. Prawo
głosu ma każdy mieszkaniec Knurowa, który w dniu oddania głosu
ukończył 16 lat.
Punkt głosowania znajduje się w
budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5. Jest otwarty w godzinach pracy
urzędu (pamiętajmy, że w środy UM
jest czynny dłużej, do godz. 17.30).
Z myślą o tych, którzy w tygodniu
nie są w stanie znaleźć wolnej chwili,
punkt głosowania będzie też czynny w
sobotę, 1 października, w godz. 10-15.
Zostały przygotowane odpowiednie karty do głosowania. Głosowanie
odbywa się poprzez ich wypełnienie

(postawienie znaku „X” przy maksymalnie dwóch wybranych projektach) i wrzucenie do urny (sprawdzana jest tożsamość głosujących, adres
zamieszkania i data urodzenia).
Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości do 12
października 2016 roku.
Projekty wyłonione w wyniku
głosowania zostaną ujęte w ramach
środków przeznaczonych na budżet
obywatelski do projektu budżetu
Knurowa na 2017 rok. W każdym
rejonie do wykonania trafi zwycięski
projekt. Pieniądze niewykorzystane
w rejonie w danym roku kalendarzowym pozostaną w budżecie miasta.
/bw/
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Kraksa z motocyklem
Szczygłowice

Dwóch rannych – kierowca junaka i jego pasażer
– trafiło do szpitali po zderzeniu z oplem
wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej

W

ypadek wydarzył się w zeszły piątek, około południa. 40-letni kierowca
opla astry wyjeżdżał z ul. Górniczej.
Wjeżdżając na ul. Lignozy (drogę
z pierwszeństwem przejazdu), skręcał
w lewo, kiedy zderzył się z nadjeżdżającym od strony osiedla motocyklem.
- Stałam tam, na przystanku – relacjonowała kobieta spotkana na miejscu zdarzenia. – Widziałam tylko ten
samochód, motocykla nie zauważyłam.
A potem nagle usłyszałam huk.
Według informacji policji, prowadzący junaka 37-latek bezpośrednio
przed skrzyżowaniem z ul. Górniczą
wyprzedzał jadący przed nim, skręcający w prawo samochód dostawczy.

Można się domyślać, że mknący prosto
motocykl nie został w porę zauważony
przez kierowcę opla. W wyniku zderzenia pojazdów ucierpiał motocyklista oraz jego 16-letni pasażer.
Na miejsce wypadku przybyła policja, straż pożarna, karetka oraz śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Ruch
na ul. Lignozy został wstrzymany.
Obaj ranni byli przytomni. Jak
podaje policja, kierowcę motocykla
przetransportowano śmigłowcem do
szpitala w Sosnowcu. Jego pasażer ze
złamanym obojczykiem i wstrząsem
mózgu został przewieziony karetką
do szpitala w Gliwicach. Jak wykazały
badania, wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Sprawą zajmuje się

Komenda Miejska Policji w Gliwicach.
Wypadek w y wołał poruszenie
wśród przechodniów.
- Co ci ludzie na motorach wyprawiają! – mówił jeden z mężczyzn. – No,
temu akurat samochód wyjechał z drogi
podporządkowanej. Ale tędy motocykliści pędzą czasem i po 250 kilometrów na
godzinę. Szaleją po Lignozy, zwłaszcza
nocami, w soboty czy niedziele jest hałas, jak nie wiem co. W mieszkaniach to
słychać, że spać nie można.
- A ja niedawno widziałam, jak
motocykl, zupełnie taki sam, pędził
tędy na jednym kole, w biały dzień –
dodała stojąca obok kobieta. – Ostatnio dużo się w dzieje w tych naszych
Sz czygłow icach – pod su mowa ła

z przekąsem. – Szkoda tylko, że takie
nieszczęścia.
To kolejny z serii knurowskich
wypadków z udziałem jednośladów.
W ubiegł y m t ygodniu pisa liśmy
o zdarzeniu, do jakiego doszło 12
września na ul. Witosa. Wówczas
62-letni kierowca volkswagena passata wyjeżdżający z parkingu obok
Biedronki nie ustąpił pierwszeństwa

przejazdu mężczyźnie kierującemu
motorowerem, któr y jechał ulicą
Witosa od strony skrzyżowania z ul.
1 Maja. Z kolei w poniedziałek, tuż
obok Knurowa – na DK78 przy zjeździe w ul. Szpitalną – również doszło
do zdarzenia, którego sprawcą i zarazem ofiarą był motorowerzysta (o tym
wypadku piszemy na str. 3)
Tekst i foto: Mirella Napolska

Motocyklista został przetransportowany do szpitala
śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego

Opel wyjeżdżający z ul. Górniczej zderzył
się z jadącym ul. Lignozy motocyklem

Domki
aż się trzęsą

Foto: Paweł Gradek

Knurów. Problem mieszkańców domków fińskich

Jak tu spokojnie mieszkać, kiedy każdy
przejazd ciężarówek i autobusów po
ul. Szpitalnej powoduje wstrząsy
w pobliskich domkach fińskich? - Zarząd
Dróg Powiatowych twierdzi, że nic na to nie
poradzi - panu Czesławowi trudno ukryć żal.
Jak się dowiedzieliśmy, coś w tej sprawie
jednak drgnęło...

P

an Czesław (nazwisko
do wiadomości redakcji)
dostał w schedzie po
rodzicach fiński domek przy
ul. Szpitalnej. Radość z jego
użytkowania nie trwała długo.
Ocieplony 2 lata temu domek
zdążył już popękać, na dodatek
każdy przejazd ciężkiego samochodu po zapadniętej kratce

ściekowej powoduje wstrząsy.
- Odczuwam je ja, odczuwa
też sąsiadka, ponieważ nasze
domy sąsiadują z zapadniętymi
studzienkami - tłumaczy pan
Czesław. - Jak tu mieszkać, kiedy
kuchnia lata, a meble się trzęsą?
Sąsiedzi próbowali zainteresować problemem Zarząd
Dróg Powiatowych w Gliwi-

Przegląd Lokalny Nr 38 (1227) 22 września 2016 roku

cach. Krótko po tym na miejsce
przybył przedstawiciel, mający
ocenić, czy drgania faktycznie
występują.
- Postał nad zapadniętą
kratką, popatrzył i stwierdził,
że nic nie czuje - wspomina
knurowianin. - Kiedy sąsiadka
zaprosiła eksperta do domu,
żeby przekonał się, jak w środku

Przejazd po zapadniętych kratkach
mąci spokój mieszkańcom

wszystko się trzęsie, nie zgodził
się. Usłyszeliśmy, że to pechowa
ulica, a oni nic na to nie poradzą.
Najlepiej, żebyśmy sobie kupili
i zamontowali takie urządzenia,
które będą mierzyć wstrząsy.
Pan Czesław wspomina, że
na wiosnę ekipa ZDP remontowała zapadnięte kratki na ul.
Szpitalnej w dość osobliwy spo-

sób. Zamiast podnieść zapadnięty wpust do poziomu drogi,
wymieniła jedynie asfalt wokół
niego. Jak łatwo się domyślić,
wstrząsy wcale nie ustały.
W końcu drgnęło też coś
w ZDP. Dyrektor Jan Osman
przyznał w rozmowie telefonicznej, że poprawianie w nieskończoność zapadnięt ych

studzienek straciło sens.
- W przyszłym roku wymienimy wpusty na krawężnikowe informuje. - To powinno poprawić komfort życia mieszkańców,
ale czy wyeliminuje uciążliwość? Nie wiem. Gliniaste podłoże, na którym powstała droga,
przenosi fale uderzeniowe.
/pg/
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Knurów, Pilchowice, Gierałtowice

Knurów, Bojków

Awanse i nagrody
dla policjantów

Udar i co dalej?

W

urocz ystej odpraw ie w
Komisariacie Policji w
Knurowie wzięli udział:
Komendant Miejsk i w Gliwicach
nadkom. Marek Bajcer, kapelan policji
diecezji gliwickiej ks. Joachim Gondro,
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie mł. insp. Janusz Słowiński,
prezydent Knurowa Adam Rams, wójt
Gierałtowic Joachim Bargiel, przewodniczący gminy Józef Buchczyk i
wójt Pilchowic Maciej Gogulla. Nikt
nie krył, że tego dnia najważniejsi są
jednak stróże prawa z Knurowa.
Decyzją śląskiego komendanta
wojewódzkiego awansowali: na stopień aspiranta sztabowego - Krzysztof
Kaczorowski i Dariusz Kutzman,
starszego aspiranta - Marek Fatyga,
aspiranta - Aneta Malik, młodszego
aspiranta - Bartłomiej Ulma, sierżanta sztabowego - Mateusz Kania i
Grzegorz Klatka, zaś sierżantem został
Krzysztof Sikora.

Foto: KMP Gliwice

Co się odwlecze, to nie uciecze - także w przypadku
stróżów prawa z Knurowa. Z prawie dwumiesięcznym
poślizgiem odebrali w ubiegłym tygodniu awanse
i nagrody z okazji Święta Policji
St. asp. Wojciechowi Kazule gratulacje
złożył prezydent Adam Rams

Komendant miejski awansował
na stopień starszego posterunkowego
Andrzeja Ulążka.
Nagrodę pieniężną z rąk prezydenta Ramsa odebrał wyróżniony st. asp.
Wojciech Kazula. Wójt Bargiel wręczył
gratyfikacje asp. Piotrowi Powale i mł.
asp. Justynowi Kostowskiemu, a wójt

Ci bili, tamci mieli

W piątek, 16 września, policjanci
z katowickiego oddziału prewencji zatrzymali
sprawców pobicia oraz posiadaczy marihuany

W

Knurów

Znalezione

nie kradzione?
Knurowska policja
zatrzymała mężczyznę,
który 14 września
przywłaszczył sobie
znalezioną kartę
bankomatową i opłacał
nią zakupy

K

rótko po wizycie w sklepie właściciel karty zorientował się, że
nie ma jej przy sobie. Nie udało mu
się jej odnaleźć. Szybko za to zorientował się, że ktoś korzysta z jego
karty. Sprawca został zatrzymany
przez policję, a przedtem pięciokrotnie zdążył użyć karty płacąc zbliżeniowo za drobne zakupy (łącznie
wydał około 180 zł). Jak twierdzi,
znalazł kartę przed supermarketem,
w którym wcześniej kupował właściciel karty.
MiNa

6

U

dar mózgu rokrocznie przydarza się ponad 6 milionom
ludzi na świecie. Dotyka wszystkich
- nieważny wiek, płeć czy zasobność
portfela. O tym, jak radzić sobie ze
skutkami udaru, będzie można się
dowiedzieć w czasie konsultacji w
„Fizjoficie” (Gliwice, ul. Szmaragdowa 19).
Konsultanci odpowiedzą na
pytania o zaburzenia ruchu i mowy
czy spastyczność. Opowiedzą również o możliwościach nowoczesnej
neurorehabilitacji, warunkach prawidłowej pielęgnacji oraz sposobach
doboru i wykorzystania zaopatrzenia ortopedycznego.

- Większa świadomość i wiedza
pacjenta, zaangażowanie rodziny w
proces rehabilitacji oraz wykorzystanie nowoczesnych metod neurorehabilitacji to szansa na osiągnięcie
bardzo dobrych efektów terapii oraz
samodzielność pacjenta - mówią
organizatorzy.
Celem konsultacji jest stworzenie dla pacjenta spersonalizowanego
programu fizjoterapii.
Akcja trwa od 3 października do
31 listopada. Konieczna rezerwacja
terminu wizyty - nr tel. 32 234 07
25. Więcej informacji na www. fizjofit.pl.
jb

Jak rozpoznać udar?

Szczygłowice

piątkowy wieczór, około godz.
22 na A lei Piastów dwóch
23-latków zostało pobitych przez
grupę czterech młodych mężczyzn
(jeden z napastników miał 22 lata,
pozostali – po 19). Według ustaleń
policji, powodem pobicia była... od-

W dniach od 3 października do 31 listopada
Centrum Fizjoterapii „Fizjofit” w gliwickim
Bojkowie zaprasza na bezpłatne konsultacje
fizjoterapeutyczne dla pacjentów dotkniętych
udarem i ich rodzin

mowa wspólnego biesiadowania. Dwaj
mężczyźni, w towarzystwie kobiety,
wracali ze sklepu z alkoholowymi
zakupami. Przechodzący obok czterej
młodzieńcy spostrzegli ów trunek,
który widocznie wydał im się bardziej
atrakcyjny od tego, którym sami
dysponowali. Zaproponowali więc, że
przyłączą się do towarzystwa. Tamci
odmówili – widać nie mieli ochoty na

Gogulla wyróżnił mł. asp. Bartłomieja
Ulmę i st. sierż. Jacka Zapałę.
Komendant gliwickiego garnizonu podziękował mundurowym za
dobre wyniki, życząc im dalszych
sukcesów.

W przypadku udaru liczy się każda minuta. Szybkie rozpoznanie i wezwanie
pomocy może uratować życie. Najczęstsze objawy to: niedowład jednej połowy
ciała, zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy i równowagi, więc jeśli podejrzewamy udar u bliskiej nam osoby, wykonajmy prosty test neurologiczny.
Poprośmy, aby się uśmiechnęła - jeśli widzimy, że podnosi tylko połowę twarzy,
druga część może być porażona; aby jednocześnie podniosła nad głowę obie
ręce - jeśli nie może tego zrobić, mamy dowód, że niedowład objął połowę
ciała; powtórzyła proste zdanie, np. „Dziś jest ładna pogoda” - jeśli mówi
niewyraźnie lub nie może wykrztusić słowa natychmiast wezwijmy pogotowie!
Źródło: poradnikzdrowie.pl

oprac. /g/

przypadkowe towarzystwo. A wtedy
„urażeni” napastnicy ruszyli z pięściami i butami. Bijąc i kopiąc spowodowali u obu zaatakowanych obrażenia
głowy. Trójka napastników została
zatrzymana tego samego wieczoru, w
pobliskim barze. Czwarty – następnego dnia. Za uszkodzenie ciała grozi
im od 3 miesięcy do 3 lat pozbawienia
wolności.
Po godz. 23 katowiccy policjanci,
również przy Alei Piastów, zatrzymali
dwóch posiadaczy marihuany – jeden z
nich, 19-letni, miał jej 0,37 grama , zaś
23-latek dysponował niewiele mniejszą
porcją (0,3 grama).
Postępowania w obu sprawach
prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
MiNa

foto-migawka
W miniony piątek
do akcji „Sprzątanie
świata” włączyły się
k nur ows k ie s zko ł y
ponadg imnazja lne:
Zespół Szkół im. I.
J. P a d e r e w s k i e g o,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespół
Szkó ł Spec jalnych .
O odpowie dni sprzęt
ochronny i worki zadbało gliwickie Star ost wo Powiato we,
natomia st młodzie ż
“zainwestowała” czas
i chęć. Uczniowie
oczyścil i teren przy
szkolnyc h budynkach, zgrabili liście i
pozamiatali chodniki.
W zamian zostali nagr odzeni dr obnymi
upominkami.

Knurów. Prozdrowotne akcje w miejskich szkołach

Lepiej zapobiegać
niż leczyć

Zagrożenia czyhają na dzieci zarówno w świecie
realnym jak i wirtualnym. Aby ustrzec uczniów
przed niebezpieczeństwami, w knurowskich
szkołach ruszają programy profilaktyczne:
„Debata”, „Zresetuj się” oraz „Archipelag
cudów”

A

kcje profilaktyczne w ramach
„Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii w 2016 roku” skierowane są uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Potrwają do grudnia.
W zeszłym roku w działaniach profilaktycznych wzięło udział około
1000 dzieci i młodzieży, w tym - liczba będzie podobna.
W programie „Zresetuj się” będą
uczestniczyć piątoklasiści. Dzieci
usłyszą o zagrożeniach wynikających z korzystania z komputera czy
telefonu komórkowego oraz dowiedzą się, jak radzić sobie z cyberprzemocą.
Okres dojrzewania to pierwsze niebezpieczne eksperymenty
z używkami. Program „Debata”,

przeprowadzany w klasach VI, wyjaśni dzieciom, jak ustrzec się przed
popadnięciem w nałóg i dlaczego
warto być abstynentem.
Dla gimnazjalistów z klas II
przygotowano akcję „Archipelag
cudów|”. Program obejmuje szeroką
tematykę: od profilaktyki korzystania z substancji psychoaktywnych po
odpowiedzialność za własną seksualność. Prowadzący zajęcia poruszą
problem zapobiegania przemocy,
profilaktyki HIV oraz opowiedzą
młodzieży, jak być asertywnym i
odpornym na manipulacje.
Programy prof ilaktyczne są
finansowane z budżetu gminy Knurów. Ich koordynatorem jest Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji
Zdrowia.
jb

informacja własna

Tekst i foto:
Szymon Kędzierski
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Knurów. Mercedes Atego oficjalnie w służbie OSP Knurów

Do boju z nowym wozem

W sobotnie popołudnie strażacy-ochotnicy z knurowskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej oficjalnie przejęli wart
niemal 800 tys. zł nowy wóz bojowy. Uroczystość
przekazania kluczy i dokumentów strażackiego
Mercedesa Benz Atego odbyła się przed ratuszem

M

imo ulewnego deszczu w
krótkiej uroczystości udział
wzięło kilkadziesiąt osób.
Przede wszystkim strażacy: nie tylko
druhowie OSP Knurów i okolicznych
jednostek, ale także zawodowcy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z szefostwem Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Gliwicach. Silną
reprezentację stanowili samorządowcy - radni miejscy i powiatowi – oraz
społecznicy i urzędnicy. Nie zabrakło
przedstawicieli służb mundurowych
– Policji i Straży Miejskiej. Uroczystej
asysty udzieliły strażackie poczty
sztandarowe.
Symboliczny akt przekazania dokumentacji i kluczyków do wozu
bojowego stał się udziałem prezydenta
Knurowa Adama Ramsa i prezesa
OSP Knurów Benedykta Wróża, a
także Piotra Dudło – w podwójnej roli:

sekretarza miasta, a zarazem Prezesa
Zarządu Miejskiego Związku OSP
w Knurowie. Świadkami też ważnej
dla miejscowej społeczności chwili
byli m.in. dyrektor generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Adam
Ostalecki, komendant miejski PSP w
Gliwicach st. bryg. Janusz Przybylski,
wiceprzewodniczący knurowskiej Rady
Miasta Jerzy Pach, wicestarosta Powiatu
Gliwickiego Ewa Jurczyga, komendant
JRG Knurów Wojciech Gąsior.
W krótkim wystąpieniu prezydent
Rams podkreślił znaczenie wspólnych
starań samorządowców (zwłaszcza
radnych z Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych), strażaków i pracowników
magistratu o nowy pojazd.
Komendant Przybylski docenił
wsparcie, jakiego miasto nie szczędzi
służbom ratowniczym, zarówno forma-

cjom państwowym, jak i jednostkom
ochotniczym.
Pojazd poświęcił ks. Mirosław
Pelc, proboszcz parafii pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego.
Czując satysfakcję z nowego nabytku, obecni byli zgodni: dobrze, że
jest, ale jeszcze lepiej, jeśli... nie byłby
potrzebny.
Nowoczesny Mercedes-Benz Atego zastąpi wysłużonego Jelcza. Nowy
samochód posiada na wyposażeniu
m.in. zestaw do wyważania drzwi,
pozwalający uczestniczyć w akcjach
ratunkowych przy wypadkach drogowych. Jest również wyciągarka,
zbiornik na 4,5 tys. litrów wody, specjalistyczny sprzęt ratowniczy i medyczny,
drabina oraz wiele innych udogodnień,
pozwalających sprawnie nieść pomoc.
Pojazd ma możliwość pomieszczenia
sześciu strażaków (w jego poprzedniku,
Jelczu, były cztery miejsca).
Koszt zakupu wozu został sfinansowany z budżetu miasta.
/bw, um/

Foto: Bogusław Wilk

Dla Przeglądu

Ulewny chwilami deszcz nie zmącił uczestnikom uroczystości
satysfakcji z sukcesu, jakim jest pozyskanie Mercedesa Atego
na potrzeby OSP Knurów
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J a n u s z
Szydło,
pr zewodniczący Komisji B ezpieczeństwa
Publicznego, Porządku i Spraw
S o c jalnyc h
RM Knurów: - Jak koniec wieńczy
dzieło, tak sobotnia uroczystość
była miłym finałem długotrwałych
zabiegów o polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców. Nie tylko
przeciwpożarowego, bo to pojazd
uniwersalny i może być wykorzystywany w różnych sytuacjach.
Jako komisja optowaliśmy za pozyskaniem wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Popieramy
inicjatywy służące doposażeniu
jednostek w specjalistyczny sprzęt.
Myślę, że koledzy radni mają podobne, pozytywne odczucia widząc,
że wspólne działanie przyniosło
oczekiwany skutek.
Not. bw

Kluczyki i dokumenty
trafiają do strażaków –
druhowie przejmują wart
800 tys. zł wóz bojowy

Pojazd poświęcił ks. proboszcz Mirosław Pelc

Dla Przeglądu
Piotr Dudło, sekretarz miasta, prezes Zarządu
Miejskiego Związku OSP w Knurowie: - Nowy wóz
bojowy cieszy środowisko strażaków, dając zarazem satysfakcję wszystkim, którzy podejmowali
starania o jego pozyskanie. Przypomnę, że rozpoczęliśmy je jeszcze w trakcie poprzedniej kadencji
samorządu. Czyniliśmy to trójtorowo: zabiegając
o pojazd z Państwowej Straży Pożarnej, rozważając jego pozyskanie z zagranicznego powiatu,
partnera Powiatu Gliwickiego, jak też monitorując
możliwości dofinansowania poprzez Regionalny
Program Operacyjny województwa śląskiego.
W budżecie Knurowa na 2016 rok zostały ujęte
pieniądze z przeznaczeniem na bojowy wóz. W
międzyczasie miasto nie szczędziło funduszy ze
środków samorządu i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na doposażenie OSP i szkolenia strażaków. W minionym
pięcioleciu z budżetu miasta na ten cel przeznaczyliśmy około pół miliona
złotych. Dzięki temu na stan jednostek trafiły m.in. zestawy hydraulicznego
ratownictwa i medyczny, wentylator oddymiający czy specjalistyczne bojowe
ubrania, a druhowie-ochotnicy mogli podnosić swoje kwalifikacje. Sprzęt był
dobierany z myślą o nowym wozie bojowym, został na nim zamontowany.
Tym samym wartość pojazdu przekroczyła milion złotych. To znaczący koszt,
jednak zdecydowanie wart poniesienia. Dzisiaj jesteśmy bezpieczniejsi - samochód z wyposażeniem oraz kwalifikacje druhów z OSP stanowią istotny
element ochrony przeciwpożarowej w Knurowie.
Not. bw
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Foto: Mirella Napolska

Krywałd

Nadzieja z namaszczenia

Wspólnie proszą o zdrowie na ciele, na duszy, albo po prostu o siły, by radzić sobie
z cierpieniem – w środę wierni modlili się na mszy świętej z sakramentem namaszczenia
chorych, odprawionej w kościele parafii p.w. św. Antoniego w Krywałdzie

M

sza za chorych jest już tradycją krywałdzkiej parafii.
Zapoczątkował ją przed
laty poprzedni proboszcz, ks. Stefan
Gruszka. Co roku gromadzi sporą grupę wiernych. Wrześniowa data nabożeństwa jest nieprzypadkowa – 12-go
przypada wspomnienie Matki Bożej
Piekarskiej, patronki archidiecezji katowickiej. 15-go Matki Bożej Bolesnej,

a 14-go Święto Podwyższenia Krzyża
– to dni sprzyjające kontemplacji, w
której cierpienie miesza się z nadzieją.
Dawniej sakrament namaszczenia chorych (o którym nawet mawiano: „ostatnie namaszczenie”), był
postrzegany jako sprawa ostateczna,
przeznaczona dla umierających. Dziś
chrześcijanie wiedzą już, że to sakrament potrzebny na różnych etapach

życia. Może go przyjąć każdy, kto
boryka się z dolegliwościami, czy to
na ciele, czy na duchu. W Krywałdzie
z roku na rok rośnie liczba przyjmujących namaszczenie chorych. Tym
razem było to około dziewięćdziesięciu osób.
- Najwięcej jest starszych, ale przychodzą też osoby 50-letnie i 20-letnie –
mówi ks. Marek Kamieński, proboszcz

parafii p.w. św. Antoniego. – Co roku
pojawia się też grupa kilkunastu osób
spoza naszej parafii. Zapraszamy
wszystkich.
Wś ró d s t a ł yc h uc z e s t n i ków
wrześniowych modlitw za chorych
są osoby, które rzadko z powodu
rozmaitych dolegliwości opuszczają
dom. Dla nich to dzień, na który
zawsze z utęsknieniem czekają – im

szczególnie potrzeba nadziei, siły. To
także okazja do spotkania. Co roku,
po mszy, jej uczestnicy spotykają
się w przykościelnej salce, aby porozmwiać przy wspólnym kołoczu
i kawie, ufundowanym przez Jana
Furgoła (parafianina i miejskiego
radnego).
MiNa

Knurów, Ząb. Emeryci na Podhalu

Słońce, deszcz? Tatry zawsze piękne...

Skąpani w tatrzańskim słońcu, ogrzani w termalnych wodach, wypoczęci i zadowoleni wrócili na Śląsk
knurowscy emeryci. – Pięć dni na pięknym Podhalu przemknęło nam jak z bicza strzelił... – przyznali,
solennie przy tym zapewniając, że jeszcze tam wrócą

Z

ąb to jedna z najwyżej położonych miejscowości w Polsce.
- Leży dokładnie 1013 m nad poziomem morza – precyzuje Tadeusz
Wolf, prezes Koła nr 2 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i In-

walidów. – I z pewnością zalicza się
do najpiękniejszych w okolicy.
W taki urokliwy zakątek Podhala
na początku września wybrała się
29-osobowa grupa seniorów z Knurowa.

- To taka stała baza wypoczynkowa i wypadowa krywałdzkich emerytów – podkreśla prezes Wolf.
Na „dzień dobry” Tatry przywitały gości deszczem i mgłą. Górskich
szczytów nie sposób było dojrzeć.

Na podhalańskiej wycieczce
seniorom towarzyszyło aktualne
wydanie Przeglądu Lokalnego
– w tle piękny widok z Zębu na Tatry

Knurowianie przed Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – wotum wdzięczności
za ocalenie papieża Jana Pawła II w zamachu 13 maja 1981 roku

8

- Ale to przecież nie problem. Z
miejsca udaliśmy się do Bukowiny
Tatrzańskiej, by skorzystać ze zdrowotnych kąpieli w wodach termalnych
– mówi pan Tadeusz. – Następne dni
w pełni zrekompensowały nam mokrą
aurę pierwszego dnia.
Emeryci wzdłuż i wszerz przemierzyli Zakopane. Spacerowali po
Krupówkach, zajrzeli na Krzeptówki.
Odwiedzili sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej i świątynię pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej
na Bachledówce. Podziwiali piękne
widoki, upajając się tatrzańskim zachodem słońca.
- Humor nas nie opuszczał – zapewnia prezes Wolf. – Była wspólna

zabawa i grill. Gospodarze postarali
się, by nikt głodny nie chodził.
Wszystko co dobre, szybko się
kończy. Pobyt pod Tatrami też dobiegł końca. Wracając na Śląsk knurowianie nie odmówili sobie odwiedzenia Wadowic i posmakowania
słynnych miejscowych kremówek.
- To była wspaniała wycieczka
– nie ma wątpliwości Tadeusz Wolf.
– Serdecznie dziękujemy pani Krystynie i jej córce Marzenie za domową
atmosferę, a naszemu kierowcy, panu
Januszowi, za bezpieczną jazdę. Na
Podhale oczywiście wrócimy...
/bw/

Foto: Tadeusz Wolf
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Knurów, Katowice, Warszawa. Pielgrzymka do grobu ks. Popiełuszki

Biegacze złożyli hołd ks. Jerzemu

Zło dobrem zwyciężaj – słowa św. Pawła przyświecały uczestnikom pielgrzymki
do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Po raz jedenasty biegnący pielgrzymi
ofiarowali swój wysiłek, by uczcić męczeńską śmierć kapelana Solidarności

P

ielgrzymowanie trwało dwa
dni – w miniony wtorek i środę (13-14 września). Wzorem
ubiegłych lat pielgrzymka rozpoczęła
się od nabożeństwa w kościele pod
wezwaniem Podwyższenia Krzyża
Świętego w Katowicach Brynowie. Po
mszy jej uczestnicy sformowali korowód, który pod przewodem orkiestry
dętej KWK Wujek – udał się przed
pomnik poległych górników. Tutaj
biegacze złożyli dziewięć róż, symbolizujących ofiary pacyfikacji kopalni
w grudniu 1981 roku. Wraz z nimi
hołd poległym górnikom oddali m.in.
wojewoda śląski Jarosław Wieczorek,
prezydent Katowic Marcin Krupa,
starosta gliwicki Waldemar Dombek,
a także samorządowcy, społecznicy,
przedstawiciele Instytutu Pamięci
Narodowej, Policji i Straży Miejskiej.
Na sygnał dzwonka biegacze ruszyli. Wśród nich wojewoda Wieczorek,
który przebiegł z pielgrzymami kilkukilometrowy odcinek trasy po Katowicach. Celem akcji był kościół pod

wezwaniem św. Stanisława Kostki na
warszawskim Żoliborzu. To tam spoczywa bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Choć
upał dawał się we znaki, biegacze nie
odpuszczali, wytrwale znosząc wysiłek.
- W pamięci mieliśmy przesłanie
wypowiedziane na starcie jednej z poprzednich pielgrzymek przez biskupa
Gerarda Kusza, że życie to bieg. Że wymaga wysiłku, obfituje w chwile zwątpienia i słabości. Ale też, że powinniśmy
na przekór przeciwnościom starać się w
nim uczestniczyć nie tracąc z oczu celu,
bo ten z nawiązką wynagrodzi trud –
podkreśla Marian Gruszka.
- W Jankach czekała na nas grupa
rowerzystów z warszawskiej Akcji Katolickiej – mówi. – W zwartej grupie,
pilotowanej przez Policję, przemierzyliśmy ostatnich 19 km do samego grobu
błogosławionego ks. Jerzego.
Kwiaty na grobie złożyli Urszula
Furtak – prezes Akcji Katolickiej w
Polsce, Marian Gruszka i Grzegorz
Wójcik z grupy śląskiej.
– Potem, zgodnie z coroczną, uświę-

Dla Przeglądu

Ks. Andrzej Wieczorek (drugi z lewej) towarzyszy biegaczom
od pierwszej pielgrzymki – nie inaczej było i tym razem...

coną już tradycją, spotkaliśmy się w
Domie Pielgrzyma Amicus, by wspólnie
podsumować nasze dzieło w hołdzie ks.
Jerzemu – dodaje pan Marian. Spotkanie stało się też okazją do wręczenia
dyplomów i koszulek, m.in. biegacze
ze Śląska obdarowali pamiątkami

Biegacze złożyli hołd ofiarom stanu wojennego: w Katowicach przed
pomnikiem poległych górników, w Warszawie przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki
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pielgrzymów z Warszawy i Olsztyna.
- Niezwykłe wzruszenie towarzyszyło wspomnieniom księży Czesława Banaszkiewicza i Stanisława
Małkowskiego, kolegów ks. Jerzego,
którzy przypomnieli trudne czasy i
bardzo ciekawe wątki z życia kapelana
Solidarności – mówi nasz rozmówca.
– Obydwaj kapłani zostali zaproszeni
przez Elżbietę Olejnik.
Warto podkreślić, że tegorocznej
pielgrzymce towarzyszyła dodatkowa
motywacja. Posiadacze smartfonów
wgrali aplikację Honorowego Dawcy
Energii Fortum. Powód?
- Biegnąc, zbieraliśmy energię na
konta miasta Zabrze (Bytom, Częstochow, Płock, Wrocław). Jeśli Zabrze wygra rywalizację, to nagrodę finansową
przeznaczy na pomoc dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie – wyjaśnia
Marian Gruszka, który od początku
sierpnia nabiegał już ponad 550 km
(odpowiednik około 45 tys. Wh). – A
szanse są spore, bo obecnie Zabrze
przewodzi tej szczególnej rywalizacji.
/bw/
Foto: Arch. organizatorów

Marian Gruszka, pomysłodawca
i współorganizator biegowej pielgrzymki: - To już jedenasta pielgrzymka biegowa związana z osobą
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Wszystko zaczęło się w 2006
roku uroczystym postanowieniem,
że corocznie 14 września - w dzień
urodzin ks. Jerzego - będziemy się
spotykać na modlitwie przy Jego
mogile. Wierni temu zobowiązaniu
spełniliśmy je i teraz.
Ogromna wdzięczność należy się
przede wszystkim biegaczom, którzy wykazali się niezłomną wolą
w bardzo trudnych warunkach, w
naprawdę mocno doskwierającym
upale. Ale też nie sposób pominąć
życzliwości i wsparcia, których zaznaliśmy ze strony Urzędu Miasta
Knurów, a zwłaszcza prezydenta
Adama Ramsa - honorowego patrona pielgrzymki od zarania jej
dziejów. Szczere słowa wdzięczności
kierujemy do dyrekcji KWK Knurów-Szczygłowice i jej dyrektora
Grzegorza Michalika. Serdecznie
podziękowania należą się Stowarzyszeniu Moja Gmina Nasz Powiat, a szczególnie jego prezesowi
Włodzimierzowi Gwiżdżowi, który
od lat osobiście zaangażuje się w
organizację pielgrzymki, dzięki czemu z każdym rokiem zyskuje ona
znaczeniu.
Not. bw

Uczestnicy
pielgrzymki:
Ireneusz Niezgoda, Leszek Duży,
Piotr Nowak, Ireneusz Czapiga,
Grzegorz Wójcik, Wojciech Szwed,
Sylwia Machnik, Wioletta Świętochowska, Blanka Dzierżanowska,
Sławomir Gruszka, Krzysztof Dziadek, Marian Gruszka, Zbigniew Kołodziejczyk, Czesław Kostrzak, Michał Piwoński, Filip Nowak, Tomasz
Szafron, Rafał Michalski, Adam
Gryman, Jan Rużycki, Mirosław Borsuk, Maria Borsuk, Mariola Górecka,
Natalia Sochaj, Stanisław Kołodziej,
Dawid Chalupa, Piotr Piontek.
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rozrywka nr 38
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Olivier Nazaruk z Knurowa

Joanna Kachel z Knurowa

ur. 14.09.2016 r., 4080 g, 55 cm

ur. 14.09.2016 r., 3360 g, 53 cm

Aleksandra Przybyła z Czerwionki-Leszczyn
ur. 14.09.2016 r., 3190 g, 51 cm

Gabriel Tomala z Knurowa

ur. 15.09.2016 r., 3850 g, 56 cm

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).

Zuzanna Melcz ze Stanowic

ur. 15.09.2016 r., 3370 g, 50 cm

Jagoda Dyrbuś z Książenic

ur. 18.09.2016 r., 3360 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
36/2016 brzmiało: „KOŹLARZ”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Krystyna Kowol.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Kamil Shykhalizade z Czuchowa
ur. 15.09.2016 r., 2560 g, 48 cm

Filip Lewicki z Knurowa

ur. 20.09.2016 r., 3390 g, 52 cm

22-28.09.2016
CZWARTEK- ŚRODA
Bridget Jones 3
- godz. 16.00, 18.15, 20.30

38

Milena Renke z Gliwic

ur. 20.09.2016 r., 4060 g, 56 cm

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Syn państwa Waniek z Czerwionki-Leszczyn
ur. 20.09.2016 r., 3720 g, 56 cm

Zoﬁa Seroczyńska z Knurowa

ur. 21.09.2016 r., 3160 g, 51 cm
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Leboszowice

foto-migawki
Foto: Justyna Bajko

Miodowe popołudnie
Festiwal był dobrą okazją
do zaopatrzenia się w miód
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pijskich w Rio de Janeiro w turn
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W jego organizacji wsparły pszczelarzy Gmina Pilchowice i miasto
Knurów. Jak zapowiadają pszczelarze, w przyszłości chcieliby częściej
organizować podobne imprezy. A

póki co, przygotowują swoje stoisko na jesienną wystawę drobnego
inwentarza, która ma się odbyć w
knurowskim MOSiR-ze.

Foto: Mirella Napolska

S

obota pod wiatą leboszowickiej
Młynówki upłynęła pod znakiem miodu. Mimo nienajlepszej
pogody festiwal przyciągnął wielu
gości w różnym wieku. Jedną z atrakcji
była wystawa sprzętu pszczelarskiego
– można było porównać akcesoria używane przed laty z tymi najnowszymi.
Okazuje się, że w pszczelarstwie, jak
wszędzie – technika odgrywa niemałą
rolę. Najmłodsi uczestnicy festiwalu
otrzymali drobne upominki, a w finale wszyscy – bez względu na wiek
– ruszyli w tany. Do miodowej zabawy
przygrywał zespół Holidays.
- Bardzo nas cieszy, że ludzie byli
tak zainteresowani, pytali co, gdzie,
jak – mówi Andrzej Kopernik, prezes
Rejonowego Koła Pszczelarzy z siedzibą w Knurowie. – Sporo osób zakupiło
też miód na zimę. Ci, którzy przyszli,
dobrze się bawili.
To drugi Festiwal Miodu zorganizowany przez Rejonowe Koło
Pszczelarzy z siedzibą w Knurowie.

Foto: Adam Wienchol

Można było przyjrzeć się z bliska pszczelarskiemu
sprzętowi, zaopatrzyć się w zapasy na zimę
i po prostu miło spędzić czas – w sobotę
w Leboszowicach odbył się Festiwal Miodu

MiNa

Knurów

Ani mru mru...

17 listopada (czwartek) o godz. 17.30 w Domu Kultury w Szczygłowicach wystąpi kabaret Ani Mru Mru. Panowie zaprezentują
program „Skurcz”.
- Przedstawienie oparte jest na tym, co w kabarecie najlepsze, czyli
pomysłowych skeczach, zabawnych pointach i zaskakujących zwrotach
akcji. Bez udziwnień i zbędnego efekciarstwa. Półtorej godziny czystej
zabawy! - zapraszają kabareciarze.
Bilety w cenie 60 złotych do nabycia w kasie DK (nr tel. 32 332 63 84).

N a s i C z y t e lni c y
nie zawodzą – regula rnie przy nos z ą d o r e dak c ji
plastikowe nakręt ki. Two rzywo
zost anie pon ownie użyte, a suma
ze sprzedaży
nak r ę tek p owę druj e na fundusz
r ehabilit ac y jny
niep ełno sprawnej
Laur y. Kilka dni
temu odwiedził
nas czteroletni
Daniel Siudowski. – Wsz yscy w
domu zbieramy te
nakr ętki – mów i
m a m a c h ł o p c a,
Agnieszka.
MiNa

informacja własna wydawcy

jb, foto: arch. zespołu

Vysoké Tatry pozdrawiają...

...czyniąc to słowami zapisanymi na pięknej widokówce przez Czytelnika Romka. – Pogoda piękna, a widoki
cudowne – zapewnia autor serdeczności kierowanych do wszystkich Czytelników Przeglądu, zapalony turysta.
– Tym razem byłem na Jagnięcym Szczycie (2229 m npm.) – dodaje, zachęcając do górskich wycieczek.
Za pamięć i miłe słowa dziękujemy.

reklama

/bw/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK . Tel. 32 236 57 0 6 Knurów,
793 181 986.

37-49/16

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943
24-51/52/16

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

27-39/16

www.przegladlokalny.eu

Sprzedam mieszkanie M-3, dwa pokoje
(jeden z wnęką), I piętro, Mieszka 1-go.
Tel. 663 086 152, 783 294 000

38-41/16

S p r z e d a m m i e s z k a n i e w ł a s n o ś c i o we
49 m 2 , U ł anów, I pi ęt ro, dw ust ronne.
Tel. 601 873 368

38/16

Wynajmę mieszkanie w centrum Knurowa,
36 m2. Tel. 515 181 584

16-43/16

DAM PRACĘ

38-39/16

EDUKACJA
English lessons. Tel. 792 237 177

Wróżę. Tel. 513 271 156

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel.792 848 084

35-43

Język niemiecki – korepetycje, matura, egzaminy – muttersprachler. Tel. 693 685 420
38-43/16

Złota rączka – usługi dla domu.
Tel. 793 826 042

38-43/16

38-39/16

Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 02 78 17

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
I) Mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,75 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Kosmonautów 10C/8 – II piętro.
Cena wywoławcza – 79.500,00 zł. Kwota ta stanowi 85% wartości
mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum – 1000,00 zł.
Termin przetargu - 29.09.2016 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 7.950,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę przystąpienia
do przetargu w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia
28.09.2016 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 26.09.2016 r.
od godz. 16.00 do 17.30.
II) Mieszkanie o powierzchni użytkowej 36,36 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Pocztowej 12D/18 – IV piętro.
Cena wywoławcza – 61.500,00 zł. Kwota ta stanowi 85% wartości
mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum – 1000,00 zł.
Termin przetargu - 29.09.2016 r. o godz. 11.00.
Wadium w wysokości 6.150,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę przystąpienia
do przetrgu w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia
28.09.2016 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 26.09.2016 r.
od godz. 15.00 do 16.30.

35-40/16

Postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/. Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych
i Obrotu Nieruchomościami, telefon 235-14-25 wewn.34.
Dociepleniowców, pracowników budowlanych zatrudnimy. Tel. 509 675 020

36-38/16

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarzy, murarzy, stolarzy i ogrodników. Mile widziani emeryci. Tel. 696 413 216
lub 660 795 216
37-41/16

POSZUKUJEMY Kolportera ulotek reklamowych, praca na terenie Śląska. Wysokie wynagrodzenie. Telefon kontaktowy:
501 676 679 (godz. 08:00-16:00)

36-39/16

SZUKAM PRACY
Emer y tka szuka pracy – mycie okien,
sprzątanie. Tel. 793 953 727
30-51/52/16

M ę żc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

1/16-odw.

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666

FINANSE
P O Ż YC Z K I K RÓT KOT E R M I N O W E .
Tel. 32 348 61 68, 504 819 404. Pośrednik
CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

36-39/2016 BOLD

MOTORYZACJA
Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
31-39/16

Praca Serwisant-Instalator sieci teleinformatycznych - umowa o pracę, dobre zarobki.
Tel. 505 089 859

37-40/16

Zatrudnię barmankę. Tel. 32 445 06 71

32-39/16

Zatrudnię kelnerkę z doświadczeniem. Mile
widziana studentka studiów zaocznych.
Tel. 664 040 345

38-39/16

13-39/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą w
sobotę i niedzielę oraz posprzątam. Tel.
501 385 666

13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę. Tel.
664 847 725
1/16-odw.

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

30-51/52/16

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 721 292 214

14-39/16

NIERUCHOMOŚCI

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399
1/16-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968

1/16-odw.

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Powierzchnia
około 80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12.
Tel. 696 444 726
34-40/16Y

Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 12 0 0 m 2 n a te r e ni e K nur owa. Te l.
699 076 330

38-40/16

12

Przegląd Lokalny Nr 38 (1227) 22 września 2016 roku

SPORT

www.przegladlokalny.eu

Moc spartańskich
koszulek zadziałała
T
ego w Knurowie chyba jeszcze nie było. Co mamy na
myśli? To, że klub pomógł
k lubowi. A konk retnie Spartan
ufundował stroje młodym piłkarzom Concordii.
- Zwrócił się do mnie Leszek
Ogon, trener jednej z młodzieżowych

drużyn z zapytaniem, czy byłbym w
stanie, i czy jestem zainteresowany
udzieleniem pomocy jego podopiecznym – mówi nam założyciel Spartana, Sławomir Tokarz. – Porozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że
drużynie przyda się nowy komplet
strojów. No i jak widać, sprawę

doprowadziliśmy do pozytywnego
zakończenia. Byłem już nawet na
meczu i mogę powiedzieć, że spartańska moc koszulek zadziałała, bo
chłopcy wygrali 3:1 – uśmiecha się
pan Sławek i nie wyklucza, że na
tym współpraca się nie zakończyła.

Leszek Ogon (z lewej) zagadał Sławomira Tokarza (z prawej)
i w efekcie młodzi piłkarze dostali nowy sprzęt z herbem Spartana

PiSk
Foto: Spartan

informacja

informacja

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Pierwsze
przetasowania

P

o drugim turnieju Grand
Prix Knurowa w skacie
sportowym odnotowano kilka przetasowań w czołówce.
Pierwszy lider - Jerzy Makselon został zepchnięty na

siódme miejsce, natomiast na
fotel lidera awansował Stefan
Wroblowski (po pierwszym
turnieju na 4 miejscu).
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WYNIKI
Z 13 WRZEŚNIA:

1. Zdzisław Mral
2. Stefan Wroblowski
3. Piotr Pakura
4. Kazimierz Fąfara
5. Michał Foit
6. Jerzy Hadrawa
7. Zbigniew Ciszewski
8. Konrad Sobieraj
9. Dariusz Skowron

- 2.524
- 2.338
- 2.049
- 1.966
- 1.724
- 1.723
- 1.716
- 1.700
- 1.673

KLASYFIKACJA
GENERALNA
1. Stefan Wroblowski - 4.368
2. Zdzisław Mral
- 4.066
3. Zbigniew Ciszewski - 3.689
4. Kazimierz Fąfara
- 3.612
5. Józef Antończyk
- 3.474
6. Jerzy Pluta
- 3.431
7. Jerzy Makselon
- 3.410
8. Piotr Pakura
- 3.395
9. Wojciech Napierała - 3.342
10. Tadeusz Wodziczko - 3.340

Miting im. Emila Kiszki
W
najbliższy poniedziałek
(26 września) na obiektach sportowych Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 i Miejskiego
Gimnazjum nr 2 odbędzie się
druga edycja mitingu lekkoatletycznego im. Emila Kiszki.

Zawody, w których wystąpią
reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego,
odbędą się pod patronatem
starosty Waldemara Dombka.
Początek o godzinie 9.00.
PiSk

Informacja własna wydawcy

Kolejny turniej odbędzie się 27 września o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Jatta Puchar Polski

Sensacyjna
pierwsza połowa

Szóstka

Do półfinałów Jatta Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu
Zabrze awansowały m.in. zespoły Concordii Knurów
i Wilków Wilcza

Zadecydowały karne

Najdłuższy bój o awans
do półfinału stoczyli piłkarze Wilków Wilcza i rezerw
Piasta Gliwice. Na co dzień
oba k luby r y wa lizują w 4.
lidze, zatem można się było
spodziewać wyrównanego pojedynku. W obozie Wilków zastanawiano się co prawda, ilu
przyjedzie piłkarzy znanych
z występów w ekstraklasie, ale
ostatecznie jedynym rozpoznawalnym zawodnikiem był
Sasa Zivec.
Spotkanie rozpoczęło się
po myśli niżej notowanych Wilków, którzy objęli prowadzenie
po golu Jakuba Steuera. Później
na listę strzelców wpisywali
się „rezerwiści” wicemistrzów
Polski, którzy jednobramkowe
prowadzenie utrzymywali do
89 minuty. Wtedy to Mateusz
Rajca doprowadził do remisu
i dogrywki, która nie przynio-

Półfinały 28 września

Maciej Kiełtyka przez kilka lat bronił barw Górnika Zabrze,
teraz jako zawodnik Jedności 32 Przyszowice strzelił gola
grając przeciwko swojemu byłemu klubowi

sła rozstrzygnięcia. A skoro tak,
to rozpoczęto strzelanie rzutów
karnych. Rywalizacja trwała aż
do siedemnastego gola, po którym z awansu cieszyli się podopieczni Jacka Wiśniewskiego.

Dwie różne połowy

Jedynym 3-ligowcem w tej
fazie rozgrywek był Górnik II
Zabrze, więc w Przyszowicach
mogli mówić o pechowym losowaniu, bo tamtejsza Jedność
mogła przecież trafić na teoretycznie łatwiejszego rywala, np.
Burzę Borowa Wieś.
Spadkowicz z 4. ligi uznał
jednak, że nie ma co psioczyć
na los i grać tak, by po ostatnim
gwizdku sędziego móc zejść
z boiska z podniesioną głową.
No i tak właśnie Jedność
zagrała. W pierwszej połowie,
schodząc na przerwę przy wyniku 2:0. Sensacja wisiała w po-

W czwartym ćwierćfinale Burza Borowa Wieś uległa Gwarkowi
Ornontowice 2:7.
Pary półfinałowe tworzą Wilki Wilcza – Gwarek Ornontowice i
Concordia Knurów – Górnik II Zabrze.
Spotkania te zaplanowano na 28 września. Początek o godzinie
16.00.
Przypomnijmy, że obrońcą trofeum na szczeblu Podokręgu
Zabrze jest Górnik II Zabrze.
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wietrzu, bo „górnicy” mimo, że
mieli w swych szeregach byłych
piłkarzy ekstraklasy Armina
Cerimagicia i Rafała Kosznika,
nie potrafili poradzić sobie
z odważnie grającym rywalem.
Nieporadność przeciwnika
wykorzystali Maciej Kiełtyka
i Rafał Hajok, którzy wyprowadzili gospodarzy na pewne
prowadzenie.
Nie wiemy, co wydarzyło
się w przerwie meczu w szatniach, ale na drugą połowę wyszły jakby inne drużyny. Efekt.
Górnik potrzebował 16 minut,
by nie tylko odrobić straty, ale
i wyjść na prowadzenie 5:2.

jedną bramkę. Przy dwóch też
nikt nie będzie marudził, ale przy
sześciu może ktoś zostać wywalony
z roboty. Tak, jak trener Legii - Besnik Hasi. Chłop stracił posadę, ale
powie ktoś, co to za strata, skoro
klub musi mu wypłacić odszkodowanie w wysokości pół miliona
euro (mówiło się nawet o dużo
wyższej kwocie). Takiej kasy nie
widzieli nawet ci, którym maszyna wylosowała szczęśliwe liczby.
A taki trener z Albanii popracował
chwilę w Warszawie, przyjął szóstkę od rywala z Dortmundu i żona
już mu nie będzie narzekać, że nie
ma na waciki.
Można powiedzieć, że Hasi
przychodząc do Legii wygrał los
na loterii. Zupełnie inaczej, aniżeli Marek Motyka, który swym
doświadczeniem, a i nazwiskiem
postanowił wspomóc Concordię.
To oczywiście moje subiektywne spostrzeżenie zza biurka.
Za tydzień, za miesiąc, może
za kwartał pan Marek odciśnie
piętno na knurowskiej drużynie.
Jedno jest pewne, na podobne
odszkodowanie, jak jego kolega
po fachu nie może liczyć. I gdzie
tu sprawiedliwość?
Piotr Skorupa

Żonglowali
i zrywali…
pajęczynę

Potrzebna karetka

W pierwszej połowie meczu Jedności 32 Przyszowice
z Górnikiem II Zabrze kontuzji doznał bramkarz 3-ligowca – Mateusz Michalski.
Wychowa nek k nu rowsk iej
A kademii Pił k i Nożnej po
zderzeniu z Rafałem Hajokiem został przetransportowany do szpitala, po czym
ojciec bramkarza – Tomasz
Michalski poinformował nas,
że wyniki badań są dobre, ale
Mateusz zostaje na 2-dniowej
obserwacji.
PiSk

WYNIKI:

T

urbokozak to piłkarsk a z abawa, k tóra
w zbud z a z a i nteresowanie i emocje zarówno
u kibiców, jak i zawodników.
I to tych, których możemy
oglądać na stadionach ekstraklasy, jak i w rozgrywkach
dzieci i młodzieży. Dowodem
na to jest popularny program
telewizyjny, jak i wydarzenia
z naszego podwórka, gdzie
o miano Turbokozaka rywalizowali ostatnio podopieczni
Krzysztofa Nieradzika z Akademii Piłki Nożnej.
Foto: APN

Zawodnicy KS 94 Rachowice byli o krok od w yeliminowania Concordii Knurów. Niespodzianki jednak
nie było, chociaż gospodarze
prowadzili do ostatniej minuty meczu. Gdy niektórzy
piłkarze i kibice z Rachowic
myśleli już o kolejnym meczu,
za sprawą Michała Nowosielsk iego od ż ył y nad zieje na
awans w ek ipie Concordii.
Jego gol w 90 minucie ustalił wynik meczu na 3:3, a to
oznaczało, że sędzia zarządzi
dogry wkę. W dodatkow ym
czasie gry skuteczniejsi okazali się knurowianie, a konkretnie Przemysław Stebel,
którego bramka dała awans
do półfinału.
Warto dodać, że Concordia
trzy razy w tym meczu przegrywała i za każdym razem
doprowadzała do remisu, by
ostatecznie zwyciężyć w dogrywce.
Na uwagę zasługuje również obroniony przez Mirosława Kuczerę rzut karny (przy
stanie 1:1).

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Nowosielski
dał nadzieję

Szykuje się kolejna reforma
w rodzimym szkolnictwie. Pani
minister opowiadała przed kilkoma dniami, że cały ten zabieg
jest przemyślany i dobrze przygotowany. Brzmiało to podobnie do
wypowiedzi trenera, który przed
meczem zawsze mówi o doborze
odpowiedniej taktyki i dobrym
przygotowaniu drużyny.
Reforma oświaty to przede
wszystkim powrót do tego, co już
kiedyś przerabialiśmy. W podstawówce znowu będzie osiem
klas, a gimnazja zostaną zlikwidowane, czy jak kto woli,
wygaszone.
O zmianach w skali ocen
na razie nie słysz ałem , ale
skoro kiedyś nie było „jedynek”
i „szóstek”…
Jak już wspomniałem o „szóstkach” to mam wrażenie, że częściej
padają na boisku, aniżeli w lotto.
W środę Legia dostała ocenę celującą od Borussii Dortmund,
a w sobotę śladem mistrzów Polski
poszła Concordia, przyjmując
„6” w Lędzinach. Niestety, ale
takie szóstki niczego dobrego nie
zwiastują. Wręcz przeciwnie,
napędzają krytykę, bo każdy kibic
powie, że można dać sobie strzelić

- Do zabawy przystąpiło 13
zawodników, którzy brali udział
w kilku konkurencjach – mówi
trener Krzysztof Nieradzik. –
Punkty były przyznawane m.in.
za wykorzystanie sytuacji sam
na sam, za zdobycie gola z rzutu karnego, czy trafienie piłką
w poprzeczkę. Była też żonglerka
oraz zrywanie pajęczyny.
Turbokozakiem został Jan
Cieślar (126 punktów), a kolejne miejsca zajęli Szymon Sternal (116 punktów) i Tomasz
Smugaj (83 punkty).
PiSk

Turbokozak Jan Cieślar
z trenerem Krzysztofem
Nieradzikiem

Jedność 32 Przyszowice – Górnik II Zabrze 2:5
1:0 Kiełtyka (6), 2:0 Hajok (22), 2:1 Teichman (46), 2:2 Konieczny
(53), 2:3 Teichman (54), 2:4 Teichman (59), 2:5 Trubeha (62).
Jedność: Trzciński, Fiedel 72. Beker, Mandok, Szołtysek, Wolniewicz, Mucha 60. Zabawczuk, Pastor 65. Widera, Piewko, Przybylski, Kiełtyka 82. Bogumiło, Hajok.
Wilki Wilcza – Piast II Gliwice 2:2, w karnych 9:8
1:0 Steuer (10), 1:1 Gola (32), 1:2 Jonda (47), 2:2 Rajca (89).
Wilki: Pietrek, Jóźwik 60. Rajca, Kaczmarek, Kopczyński, Kravtsiv, Kruk, Mąka 60. Mnochy, Saborowski, Steuer 46. Żyrkowski,
Tabiś, Zalesiński.
KS 94 Rachowice – Concordia 3:4
1:0 Piechocki (24), 1:1 Nowosielski (42), 2:1 Sosna (60), 2:2 Lipka
(63), 3:2 Sosna (69), 3:3 Nowosielski (90), 3:4 Stebel (112)
Concordia: Kuczera, Michał Mikulski 46. Walkowski, Lewandowski
63. Gajek, Mateusz Mikulski, Karwowski, Pilc, Gałach, Sikora 58.
Lipka, Idziaszek 53. Stebel, Czajka, Nowosielski.
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IV liga

Zmontuj ekipę
i zagraj w KLPS

III Liga kobiet

Zieliński
już strzela
zukając jakiegoś pozytywnego akcentu po wysokiej
porażce 2:6 Concordii w Lędzinach, należy wspomnieć
o bramce Michała Zielińskiego. 32-letni napastnik wrócił
do K nu rowa po 10 -let niej
przerwie związanej z grą na
w yższym, a nawet najw yższym ligowym szczeblu. Powrót, w kontekście wyniku,
trudno uznać za udany, ale
jako napastnik zrobił to, cze-

go wsz ysc y będą od niego
oczekiwać - wpisał się na listę
strzelców.
Niedosyt po sobotnim meczu mogą też czuć piłkarze
Wilków Wilcza. Podopieczni
Jacka Wiśniewskiego gościli
niepokonany na w y jeździe
GKS Radziechowy Wieprz i do
86 minuty prowadzili, by ostatecznie podzielić się punktami
z wyżej notowanym rywalem.

Rekord II Bielsko-Biała - LKS
II Goczałkowice Zdrój 4:4,
Wisła Skoczów - Concordia
Knurów 0:9, AKS Mikołów
- Gimnazjum Istebna 0:2, Polonia Tychy - ROW Rybnik 0:3,
Gwarek Ornontowice - UKS
Gamów 1:0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ROW
Istebna
Concordia
Tychy
Ornontowice
Goczałkowice II
Gamów
Mikołów
Rekord II
Skoczów

12
9
9
6
6
4
3
3
1
0

M

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

S

4. KOLEJKA:

iejsk i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zaprasza miłośników gry
w siatkówkę do udziału w rozgrywkach ligi amatorskiej.
- Jednym z głównych celów
Knurowskiej Ligi Piłki Siatkowej jest umożliwienie udziału
w niej osobom, które nie zawsze
mają czas na regularne treningi.

Zapisy do ligi trwać będą do
30 września br., a spotkanie
organizacyjne odbędzie się 5
października. Dodatkowych
informacji udzielamy pod numerem telefonu 32 335 20 14
- mówi Zbigniew Rabczewski
z knurowskiego MOSiR-u.
PiSk

informacja

PiSk

8. KOLEJKA
MKS Lędziny - Concordia 6:2
1:0 Karlik (13), 2:0 Śliwa (16), 3:0 Śliwa (20 - karny), 4:0 Turczyński
(25), 5:0 Mateja (76), 5:1 Zieliński (79 - karny), 6:1 Malik (80), 6:2
Lipka (83).
Concordia: Kuczera, Pilc 46. Michał Mikulski, Bąk 62. Idziaszek,
Mateusz Mikulski, Karwowski 46. Bartoszewicz, Stebel 58. Lipka,
Gałach, Przesdzing, Buchalik, Czajka, Zieliński.
Wilki Wilcza - GKS Radziechowy Wieprz 1:1
1:0 Rajca (24), 1:1 Rozmus (86).
1. Jasienica
19
Wilki: Matras, Steuer, Lesz2. Radziechowy
17
czyński, Saborowski, Kaczma3. Landek
17
rek, Rajca, Kravtsiv, Żyrkow4. Łaziska Górne
16
ski, Gierczak 72. Tabiś, Mno5. Czaniec
16
chy 82. Sewerin, Zalesiński.
6. Bełk
14
Beskid Skoczów - Granica
7. Skoczów
13
Ruptawa 3:1, Podbeskidzie
8. Lędziny
13
II Bielsko-Biała - LKS Bełk
9. Ornontowice
13
10. Racibórz
12
1:1, Gwarek Ornontowice 11. Szczakowianka
10
Szc zakowianka Jawor zno
12. Ruptawa
10
3:1, LKS Czaniec - O r ze ł
13. Podbeskidzie II
8
Mokre 1:1, Krupiński Suszec
14. Concordia
7
- Spójnia Landek 1:2, Unia
15. Wilki
7
Racibórz - Iskra Pszczyna
16. Pszczyna
5
3:2, Drzewiarz Jasienica 17. Mokre
5
Polonia Łaziska Górne 1:2.
18. Suszec
1

- Było nas trzech w każdym z nas inna
krew, ale jeden przyświec ał nam cel - to słowa Autobiograf
ii zespo łu Perfe ct.
Pasują jak ulał do tego zdjęcia. Celem
tych trzech panów
były zwycięstwa Concordii, ale to już przes
złość, bo Solomon
Mawo, Micha ł Budny i Tomasz Młyne
k z różnych powodów
znaleźli się poza tym klubem.

Biegi
KB Endurance
Solidarni

Reprezentanci knurowskiego klubu startowali w V Nocnym
Biegu Ulicznym w Czerwionce-Leszczynach. Rywalizacja
odbywała się na dystansie 10 km.
Czesław Kostrzak w swojej kategorii wiekowej zajął 8 miejsce
z czasem 46 minut 40 sekund,
z kolei Zbigniew Kołodziejczyk
był dziewiąty w swojej kategorii
wiekowej, uzyskując czas: 56.32.

Ten sa m duet w ystąpi ł
w VI Biegu Ulicznym im. ks.
Konstantego Damrota w Pilchow icach, gd zie biegacze
mieli do pokonania 5 km. Czesław Kostrzak uzyskał czas 19
minut i 14 sekund (71 miejsce
w open i 7 w kategorii wiekowej), a Zbigniew Kołodziejczyk
miną ł linię met y z czasem
22.13 (104 miejsce w open i 4
w kategorii wiekowej).
PiSk

Sushi Kushi B Klasa

informacja

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej
espoł y z Borowej Wsi
i Stanicy nie zwalniają
tempa, legitymując się po
pięciu kolejk ach kompletem punktów. Teoretycznie
łatwiejsze zadanie mieli do
wykonania zawodnicy Orła
Stanica, którzy wszyst k ie
mecze rundy jesiennej rozgrywają na własnym obiek5. KOLEJKA:
Orzeł Stanica - Pogoń Ziemięcice 5:1, Quo Vadis Makoszowy - Concordia II Knur ów 1:3 , N ap r zó d Ś w ib i e
- LKS 45 Bujaków 1:2, Leśnik
Łącza - Sośnica Gliwice
0:15, Wilki II Wilcza - Burza
Borowa Wieś 0:6, Ruch II Kozłów - Start Sierakowice 2:3,
Start Kleszczów - Naprzód
Łubie 4:0.

cie (wiosną wystąpią w roli
gości, bowiem na ich boisku
przeprowadzany będzie remont).
Orzeł zna komicie w ykorz yst uje at ut wła snego
stadionu i w miniony weekend odpraw i ł z k w it k iem
Pogoń Ziemięcice. Kolejne
dwie bramki strzelił Damian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice

Burza
Stanica
Sośnica
Concordia II
Sierakowice
Bujaków
Świbie
Kleszczów
Quo Vadis
Łubie
Ziemięcice
Wilki II
Kozłów II
Łącza

15
15
13
12
12
9
6
6
4
4
3
3
1
0

Kozdroń, jeden gol padł po
strzale samobójczym, a ponadto do siatki rywala trafiali Dawid Jedziniak i Adrian
Jędrasik. W efekcie tego snajperskiego popisu, w Stanicy
gospodarze wygrali 5:1.
Pewne zwycięstwo odniosły również rezerwy Concordii, które zagrały na wyjeź-

Orzeł Stanica

dzie z Quo Vadis Makoszowy.
Po dwóch bramkach Michała
Nowosielskiego i jednej Patr yka Hałasa podopieczni
Mirosława Dreszera wygrali
3:1, a Nowosielski z siedmioma golami jest wiceliderem
klasyfikacji strzelców.
PiSk

Foto: Orzeł Stanica
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Wychowawca: Magdalena Górka.
Roksana Chełminiak, Paulina Czajka, Natalia Dwulatek, Antonina Główka, Maja Jękner, Jagoda Kaletta, Eleonora
Kijas, Filip Klimek, Filip Kosno, Sonia Kozak, Paweł Koziołek, Zuzanna Nagiecka, Julia Rydzewska, Maja Sala, Jacek
Salamandra, Julia Szatanik (nieobecna), Wiktoria Wieczorek, Amelia Wujcik.

Foto: Mirella Napolska

Wychowawca: Maria Pyszny.
Zofia Dzierniejko, Blanka Dziok (nieobecna), Nina Kantorska, Michał Kozak, Julia Król, Dawid Krysiak, Anna Łącka,
Nikola Macuba, Nicola Madalińska, Marcel Mentlewicz, Stanisław Michalski, Szymon Mostowski, Alan Niedziela, Paulina
Paleczny, Filip Pieńkosz, Marcin Sekuła, Albert Sosinka, Anna Stafiniak, Julian Wagner.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie

Wychowawca: Daria Michalczyk.
Kinga Bielas, Julia Grabowska, Maciej Grzesik, Zofia Janas, Anna Janiga, Hanna Klein, Olaf Kopek, Zuzanna Kozielska,
Szymon Lewicki, Laura Mazurek, Igor Nowak (nieobecny), Amelia Ocieczek, Zuzanna Piwowarska, Filip Pyrcioch,
Bartosz Smolka, Dawid Stodolnik, Adam Stradomski, Zofia Strumidło, Dawid Szczepaniak, Dominika Szczygieł,
Weronika Wartecka (nieobecna), Maja Wąsowicz.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie

Wychowawca: Aleksandra Graboś
Maja Bajer, Bartłomiej Brodziński, Zuzanna Gawron, Kamila Gmyz, Kevin Grutzmacher, Sebastian Hanke, Szymon
Jaworek, Michał Jendryczko (nieobecny), Wiktor Jurkiewicz, Wiktor Kędzierski, Serafin Klatecki, Julia Korczak, Jakub
Płuciennik, Wiktoria Rotter, Sandra Scharmach, Krystian Schwyrz, Emilia Szpak, Weronika Szymanik, Mateusz
Szymanowski, Emilia Wawrzyniak, Patryk Zagożdżon.
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