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aktualności
knURÓW

Krawężnik był
rozjeżdżany,
więc zapadła
decyzja, by go
zdemontować

Foto: Dawid Ciepliński

po krawężniku
nie ma śladu

Kłopotliwy
pasażer

– Na razie został usunięty – informuje Ryszard Pacer, rzecznik
prasowy ZDW. – Otrzymywaliśmy
sygnały, przede wszystkim od prasy, że
ogranicznik przeszkadza kierowcom
ciężkich pojazdów. Otrzymywaliśmy
też podziękowania od mieszkańców
pobliskich domów, którzy docenili
większe bezpieczeństwo ruchu, bo
ogranicznik zmuszał kierowców ciężarówek do zmniejszenia prędkości.
Jak widać nie zmusił wszystkich i
został zniszczony.
Co dalej? – Teraz musimy ponownie przeanalizować sytuację i znaleźć
takie rozwiązanie, które będzie trwałe
i zmusi kierowców do przestrzegania
przepisów ruchu drogowego – mówi
Pacer.
DC

SZachY

Mistrzostwa
Szkół podstawowych
Stowarzyszenie „Moja Gmina
Nasz Powiat” oraz Prezydent Knurowa zapraszają szkoły podstawowe z
województwa śląskiego do udziału w
Drużynowych Mistrzostwach Szkół
Podstawowych w szachach.
Turniej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Moja Gmina Nasz Powiat”

/bw/

knURÓW

Budzący wiele kontrowersji dodatkowy
krawężnik zniknął ze skrzyżowania ulic
Zwycięstwa i Michalskiego
Plastikowy ogranicznik budził
emocje. Przez trzy tygodnie opisywaliśmy reakcje kierowców i pobliskich
mieszkańców.
Pierwsi złorzeczyli drogowcom.
– Jest za wąsko, nie ma jak wykręcić
– skarżyli się, drwiąc z pomysłu i
wieszcząc, że nie przetrzyma zbyt
długo. Drudzy przyklaskiwali ogranicznikowi przekonując, że dzięki
niemu piesi są bardziej bezpieczni.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Katowicach z początku obstawał przy
swoim. Przekonywał, że miejsca jest
wystarczająco, a inwestycja się sprawdzi. Wystarczyło kilka tygodni, by
zmienił zdanie. Okazało się, że krawężnik jest rozjeżdżany, a robotnicy
nie nadążają z jego naprawą.
We wtorek zniknął z jezdni.

W poniedziałkowe popołudnie
uwagę funkcjonariuszy Straży Miejskiej zwrócił samochód osobowy,
który zablokował wyjazd autobusu
z przystanku przy ul. Dworcowej.
Niefrasobliwy kierowca osobówki nie
będzie dobrze wspominać interwencji strażników. Za wykroczenie został
przezeń ukarany mandatem.

W sobotni wieczór patrol Straży
Miejskiej interweniował w autobusie
PKM. Powód dał im awanturujący się
pasażer. Jak się okazało, mężczyzna
był pod wpływem alkoholu. Został
przewieziony do Komisariatu Policji,
gdzie – po potwierdzeniu danych osobowych – ukarano go mandatem.
/bw/

GieraŁtowice

X Koncert
muzyki
organowej

ad Gloriam hrabina
Deiparae... tańczy
GLiWicE

Sylwia Lipka z Knurowa znalazła
się w gronie laureatów XX Festiwalu
Piosenki Maryjnej w Bochni. 53 kandydatów z całej Polski chciało śpiewać
„na chwałę Bogarodzicy”. Do ścisłego
finału trafiło 25. Jurorzy mieli twardy
orzech do zgryzienia, bo poziom artystyczny poszczególnych prezentacji był
naprawdę wysoki. W kategorii solistów
(młodzież) II nagrodę (700 zł) otrzymała Sylwia Lipka, triumfatorka wielu
ogólnopolskich festiwali.
Gościem imprezy, która odbyła się
w odpust Matki Bożej Bocheńskiej, był
zespół Anti Babylon System.
/g/

knURÓW

Siódme:
nie kradnij

/bw/

14 października o godz. 15 w
kościele Matki Boskiej Szkaplerznej
w Gierałtowicach zabrzmią najpiękniejsze utwory zagrane na organach
w towarzystwie skrzypiec, trąbki czy
akordeonu. To już X edycja corocznego Koncertu Muzyki Organowej. Na
organach zagrają m.in. Daniel Kuchta z Gierłatowic czy Rafał Majowski
z Paniówek. Gościem specjalnym będzie laureat programu „Mam Talent”
Marcin Wyrostek.

kankana

Hrabia Tassilo Endrödy-Wittenburg, chcąc ratować rodzinny
majątek, zatrudnia się pod przybranym nazwiskiem jako zarządca
dworku hrabiny Maricy. Pięknej
panny, która właśnie planuje swoje
zaręczyny z niejakim Kolomanem
Żupanem. W trakcie przygotowań
hrabina nieoczekiwanie zakochuje
się... w młodym rządcy. A to wszystko w rytm kankana, charlestona
i muzyk i cygańsk iej. Operetka
„Hrabina Marica” zagości na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego 12 i 13 października o godz.
18 oraz 14 października o 17. Ceny
biletów od 26 do 41 zł do nabycia w
kasie GTM.
jb

jb

odbędzie się 19 października w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 w Knurowie (w godzinach 16.00-20.30).
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: www.chessarbiter.com
w zakładce „Turnieje szachowe”.

− Uwaga ewakuacja! − usłyszały dzieci z Miejskiego Przedszk
ola nr 2 im. Jana
Brzechwy oraz ze Żłobka Publicznego w Knurowie. Ale żadnej
paniki! To tylko
ćwiczenia! Przedszkolaki w towarzystwie strażaków z Jednostk
i Ratownic zoGaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie nie
tylko brały udział w
próbnej ewakuac ji, ale także zgłębiały tajniki sprzętu gaśnicze
go. Okrzyków
zachwytu było co nie miara, a strażacy obiecali, że wrócą
za rok.

PiSk

Pijani w sztok

jb

W piątkowe popołudnie strażnicy miejscy
zwrócili uwagę na mężczyznę leżącego na
ławce na skwerze przy ul. Niepodległości.
Jak się okazało, pan był w stanie upojenia
alkoholowego. Do tego stopnia, że konieczna
była interwencja lekarska. Mężczyzna został
przewieziony do szpitala

2

Bochnia

W niedzielną noc (godz. 2:45) w
pobliżu kościoła Matki Bożej Częstochowskiej patrol Straży Miejskiej zatrzymał mężczyznę, który chwilę wcześniej
skradł rower z ul. Kapelanów Wojskowych. Sprawca został przewieziony do
Komisariatu Policji. Odpokutuje...

knURÓW

Tego samego dnia wieczorem
funkcjonariusze Straży Miejskiej
stawiali do pionu – i to dosłownie
– pana, który był tak pijany, że nie
potrafił o własnych siłach utrzymać się na nogach. Mężcz yzna
„zaniemógł” obok lokalu przy ul.
Szpitalnej. Został przewieziony do

12 X – Mię dzy nar
od ow y Dz ień
Reumatyzmu
15 X – Mię dzy nar
od ow y Dz ień
Niewidomych
16 X – Światowy Dzi
eń Żywności
17 X – Mię dzy nar
od ow y Dz ień
Walki z Ubóst wem

ich
- Grzyby są, tylko nie idzie
knuznale źć – maw ia znaj omy
ych
rowianin. Nie dotyczy to nasz
pują
C z y teln ików, k tór z y zasy
e
r edak c ję info r mac jami , gdzi
y, się
warto, a może wręc z należ
ami
w ybra ć, by wr ócić z kosz
ków,
pełnymi prawdziwków, koza
r al ip o d gr z y b ków . – My w yb
ckiej
śmy się aż do Puszczy Note
tyna
– zdradzili nam Hubert i Krys
.. Na
Piekoszowscy. – Warto było.
yku
zdjęc iu dorodne okaz y w kosz
pani Krystyny.

Czy wybierze się
Pani na „Bitwę
pod Wiedniem”?

Policyjnej Izby Zatrzymań Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
W to samo miejsce trafił też nietrzeźwy, który w niedzielę wieczorem
polegiwał na ul. Dworcowej. I w tym
przypadku na wznak położył go nadmiar wypitego alkoholu.

/bw/

Małgorzata Golec z Knurowa:
− Szczerze mówiąc, filmy historyczne mnie nie interesują. Widziałam poprzednie nasze „wysokobudżetowe” produkcje, np. „Ogniem i
mieczem” i średnio mi się podobały.
Raczej nam nie wychodzą takiego
typu filmy, są zbyt nużące, rażą
niedociągnięcia. Pewnie na „Bitwę
pod Wiedniem” pójdą uczniowie
gimnazjum albo liceum. Może pomoże im to w zrozumieniu historii.
Ja się nie wybiorę. Szkoda czasu.

Not. jb

/bw/

Foto: Hubert Piekoszewski

knURÓW

nie zapomnij

co auto,
to nie bus
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śmiertelny manewr

aktualności
Deszcz, śliska jezdnia, nienajlepsza
widoczność czynią jazdę
niebezpieczną, wystarczy chwila
nieuwagi, by stracić życie...

33-letni knurowianin, kierowca
renault megane, nie miał szans, by
wyjść cało z czołowego zderzenia
z cysterną. Prawdopodobną
przyczyną wypadku była śliska
nawierzchnia i nadmierna prędkość
Co jakiś czas na Drodze Krajowej nr 78 dochodzi do tragicznych
wypadków. W niedzielę około godz.

11.00 między Nieborowicami a Wilczą zdarzył się kolejny. Jadący prostą
drogą od strony Gliwic renault me-

Kierujący ciężarówką
wyszedł z wypadku
bez szwanku

gane zaczął wyprzedzać inny samochód. W
trakcie manewru stracił panowanie nad kierownicą i wjechał wprost pod nadjeżdżającą
z przeciwka cysternę. Siła uderzenia była tak
duża, że renault dosłownie złożył się jakby
był z papieru. Ciężarowy mercedes zjechał
wraz z pustą cysterną do rowu.
33-letni knurowianin zginął na miejscu.
Rok młodszy rybniczanin, kierowca ciężarowego mercedesa wyszedł z wypadku bez
szwanku, był trzeźwy.

W wyniku zderzenia samochód osobowy
uległ niemal całkowitemu zniszczeniu,
a jego kierowca zginął na miejscu

knURÓW

W piątek na ulicach powiatu gliwickiego trwała akcja „Prędkość”. Około godz.

za pięć dwunasta
6 pa ździerni ka około
godziny 23.55 w lokalu gastronomicznym przy ulicy
Szpitalnej doszło do sprzeczki. Dwaj sprawcy pobili 49latka, powodując u niego
obrażenia głowy. Krewkim
napastnikom grozi od 3 do 8
lat pozbawienia wolności. Ta

noc była zbyt gorąca... Do podobnego zdarzenia doszło dwa
dni wcześniej. Około godz. 13
na klatce schodowej w bloku
przy ul. Jagiełły dwóch knurowian zaatakowało 48-latka.
Jednemu z napastników udało
się zbiec, jest poszukiwany.
Drugi oczekuje na proces.
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odpowiedzialności, wręczył
funkcjonariuszowi stuzłotowy banknot. Ten łapówkę

knURÓW

chciał skorumpować
11.45 w Knurowie policjanci
zatrzymali volkswagena, który przekroczył dozwoloną
prędkość o 20 km/h. Kierowca
(55-letni mieszkaniec Rybnika), chcąc wywinąć się od

zabezpieczył, a delikwenta
zatrzymał. Kierowcy za usiłowanie wręczenia korzyści
majątkowej grozi teraz do 8 lat
pozbawienia wolności.

/g/

Tego dnia padał ulewny deszcz, co zdaniem policji wpłynęło na fatalne warunki
na drodze. DK-78 na wysokości Kuźni Nieborowskiej była nieprzejezdna do czasu, aż
strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
ją zabezpieczyli i uprzątnęli.
Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach wyjaśniają okoliczności wypadku.
/g/, foto: JRG Knurów

knURÓW

telefon poszukiwany!
Ostatnio wśród złodziei
sporą popularnością cieszą
się telefony marki Samsung.
4 pa ź d zier n i k a n iezna ny
sprawca włamał się do szafki
pracowniczej w budynku przy
ul. Zw ycięstwa, zabierając
telefon komórkowy samsung
wave o wartości 500 zł. Poszkodowanym jest 20-latek.

Dzień później, 5 października z szafki na terenie KWK
„K nurów” za k ładu przemysłowego zniknął dowód
osobisty i komórka marki
Samsung. Straty − 560 zł.
Sprawcy obu tych kradzieży na razie pozostają nieuchwytni.
jb
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Foto: www.hospicjum.gliwice.pl

zBIeRAJ BlAszKI

dorzuć się
do tlenu

Otrzymałeś list z przypiętą
blaszką? Nie wyrzucaj jej. A jeśli
już, to do specjalnej puszki. Dzięki
temu dorzucisz się do zakupu...
koncentratora tlenu
Urządzenie dostarcza pacjentowi
powietrze ze zwiększoną zawartością
tlenu. Jest stosowany zwykle w takich
schorzeniach jak rak płuc, astma,
przewlekła obturacyjna choroba
płuc, niewydolność krążenia czy mukowiscydoza.
Nieduże, wielkości walizki, urządzenie kosztuje około 2500 złotówek.
Gdy brak monet, wystarczy... 39000
blaszek-obciążników do listów. I
właśnie tyle chce zebrać Hospicjum
Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.
Potem zamienić je na złotówki, a te z
kolei na nowy sprzęt.
Pomożesz? To proste. Wystarczy
wrzucić blaszki do któregoś ze specjalnych pojemników (wykaz miejsc

w ramce) na terenie Knurowa. Można
też udać się do siedziby hospicjum w

Foto: Dawid Ciepliński

rozmaitości

KNuRÓw. NIedzIelNA AKCJA KRwIOdAwCÓw
Gliwicach (ul. Daszyńskiego 29) - od
poniedziałku do piątku w godz. 15-22
lub w weekend o dowolnej porze.
W Knurowie akcję „Blaszki na
wagę życia, czyli pomoc ukryta w
listach” prowadzi Miejska Szkoła
Podstawowa nr 2. Jeden z pojemników znajduje się w redakcji Przeglądu
Lokalnego.
/bw/

W tych miejscach zdasz blaszki:
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Słoniny 1);
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Wilsona 22 - organizator akcji
w Knurowie);
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Kilińskiego 6);
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Jedności Narodowej 5);
• Miejskie Gimnazjum nr 2 (ul. Batorego 7);
• Agencja Reklamowa „Oferta” (ul. Szpitalna 8, I p., pok. 110);
• Pływalnia Kryta aQuaRelax w Knurowie – kasa (ul. Szpitalna 23)
• Basen w Szczygłowicach – kasa (ul. Górnicza 2);
• Dom Kultury w Szczygłowicach (ul. Górnicza 2);
• Redakcja „Przeglądu Lokalnego” (ul. Niepodległości 5)

Kontakt z organizatorami
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach – Aneta Korzuśnik-Nowak (koordynator akcji), e-mail: a.korzusnik@hospicjum.gliwice.pl.
Więcej informacji na stronie: www.hospicjum.gliwice.pl.

oj, dziura, dziura, co za pech!

− Naprawiali kanalizację już w
zeszłym roku w listopadzie i zostawili
nam dziurę w spadku − opowiada
knurowianin. − Jeżdżę tam często na
rowerze i już dwa razy bym się wyrąbał.
Coś trzeba z nią zrobić! Jakoś zasypać,
wyrównać, cokolwiek!
Inni mieszkańcy ulicy Kopernika
zauważają, że nie tylko to „zagłębienie” daje się we znaki.
− Pani chce pisać o jednej dziurze
w drodze? − pyta pan Jan. − Przecież
cała Kolonija to dziura na dziurze!
Jadę samochodem i tylko patrzę, by
felg nie stracić!
− Kolonija to miejsce zapomniane
przez Boga i ludzi − dodaje przechodząca nieopodal pani. − Gdyby tu wille
stały... wtedy taka dziura raz dwa by
zniknęła. A tak...
Sprawą kłopotliwej dziury zainteresowaliśmy Annę Lewandowską z
Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
− Wcześniej nikt nie zgłaszał nam
takiego problemu − mówi naczelnik
Lewandowska. − Jak najszybciej zajmiemy się tą sprawą.
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Aż 30 osób odpowiedziało na apel „Oddaj
krew” – niedzielną akcję Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. – W sumie
zebraliśmy ponad 11 litrów krwi – informuje
Adam Pobłocki, prezes knurowskiego Klubu
Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana
zapisane są numery telefonów, co
pozwala służbom ratunkowym na
szybki kontakt z bliskimi osoby
poszkodowanej.
To ostatnia tego typu akcja w
Knurowie w tym roku. Następna
odbędzie się w styczniu 2013 r.
- To był dla nas dobry rok – ocenia
prezes Pobłocki. - Zebraliśmy więcej
krwi niż w poprzednim. Zwiększyła
się też liczba krwiodawców. Serdecznie dziękujemy wszystkim honorowym dawcom krwi. Cenna jest każda
kropla. Nawet niewielka jej ilość
może komuś uratować życie.
DC

reklama

Foto: Justyna Bajko

Niestety pod latarnią najciemniej;
dziura przeszkadzała wszystkim,
ale drogowcy nie mieli o niej
pojęcia - po interwencji PL
błyskawicznie naprawili jezdnię

Oddali krew,
darują życie
Specjalistyczny ambulans zatrzymał się w przy parafii Matki
Bożej Częstochowskiej. Zgłosiło się
30 osób. Kilka z nich to krwiodawcydebiutanci.
- Zebraliśmy dokładnie 11,25
litrów krwi – mówi prezes Pobłocki.
– Warto dodać, że dwie osoby wyraziły chęć zarejestrowania się jako
dawcy szpiku kostnego.
Ka ż dy uczest ni k ot rz y ma ł,
oprócz podziękowań, kartę ICE (In
Case of Emergency – „w nagłym
wypadku”), sfinansowaną przez
knurowski magistrat. Na plastikowej karcie, wielkości wizytówki,

KNuRÓw

Może niezbyt duża, ale
skutecznie uprzykrzała
życie mieszkańcom
ulicy Kopernika
w Knurowie. Dziura
w drodze. Zmora
rowerzystów
i kierowców

– Oddając krew, można uratować życie niejednej osobie
– przekonują krwiodawcy

Na efekty działań Wydziału Gospodarki nie trzeba było długo czekać.
Dziura na Kopernika już nie straszy,
a rowerzyści mogą być spokojni o
swoje koła.

Jb

reklama
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Dam ci życie bez trosk,
zabiorę wolność
Knurów. Szczęście w marzeniach , koszmar na jawie

Specjaliści dzielą sekty na religijne
(mające za podstawę Biblię, wschodnie
systemy religijne czy okultyzm), terapeutyczne (które na licznych warsztatach i seminariach obiecują za setki
złotych otrzymanie oświecenia) oraz
finansowe (wykorzystujące ludzką
chciwość i żądzę posiadania).
− W naszym regionie działa około
60 sekt, najwięcej jest tych religijnych.
Pojawiają się też ruchy związane z ideologią New Age − mówi Dariusz Pietrek
ze Śląskiego Centrum Informacji o
Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych
W Knurowie na razie nie słychać
o sektach. Pytani o to knurowianie
reagowali z uśmiechem.
− Znam tylko jedną sektę. Żona z
teściową codziennie robią mi pranie
mózgu. Ale na to nie ma rady − śmieje
się pan Marcin.
Ksiądz Andrzej Wieczorek, proboszcz parafii pod wezwaniem Cyryla i
Metodego zaznacza, że Knurów nie jest
wolny od zagrożeń duchowych.
− Nie jesteśmy samotną wyspą.
Po prostu ludzie nie wiedzą, dlaczego
ich dzieci tak a nie inaczej się zachowują. Pewnie ostatnią myślą, jaka im
przyjdzie do głowy jest to, że ich podopieczni weszli w sektę − uważa ksiądz
proboszcz.
− Ja zetknąłem się z sektami w
Bieruniu, w czasie posługi duszpasterskiej − opowiada ks. Andrzej
Wieczorek. − To była trudna sprawa. Ciężko o tym mówić, nawet po
l atach . Co dwa tygodnie młod zi
ludzie się wieszali. W tych samych
okolicznościach, o tej samej godzinie,
w taki sam sposób. Jeden z moich
uczniów na katechezie napisał listę
z nazwiskami, sam umieścił się na
trzecim miejscu. Dzieci z tej listy po
kolei odchodziły. On też popełnił samobójstwo. Skojarzyłam to, zgłosiłem
na policję. W czasie pogrzebu grupa
otoczyła chłopca, który był następny
na liście, nie pozwalając nawet z nim
porozmawiać.

Czy to sekta?

Zazwyczaj wejście do sekty zaczyna się niewinnie, od przypadkowego
spotkania, krótkiej rozmowy o sensie
życia, duchowości.
− To nie jest tak, że ktoś podejdzie
do nas na ulicy i powie: „Część jestem
Darek! Werbuję do sekty”. Ludzie, którzy należą do sekty, nie wiedzą, że do
niej należą − uważa Dariusz Pietrek.
Z tym zdaniem zgadza się ksiądz
proboszcz.
− Sekta w swej naturze jest tajemnicą, enklawą − dodaje ks. Wieczorek. −
Z zewnątrz nie musi wyglądać na sektę
religijną, nie musi mieć klubu, kościoła.

To grupa ludzi, grupa kolegów, którymi
ktoś przewodzi, kto manipuluje umysłami, narzuca system wartości.
W internecie roi się od historii
poświęconych werbunkom do sekt.
Wszystkie są podobne. Paula ma 16 lat,
przez rok była w sekcie.
„Miał na imię Adrian, nie wiem
czemu, ale zaufałam mu, zaczęłam
opowiadać co się stało, o kłótni z
rodzicami, o samotności. Słuchał
mnie bardzo uważnie . Mów ił do
mnie dziwnie, pytał się, czy chcę się
przenieść w miejsce bez problemów.
Oderwać się od rzeczywistości. Raj
na ziemi. Od razu pomyślałam, że
gościu chce mi wcisnąć dragi. Ale jak
się później okazało był on z jakiegoś
zgromadzenia.”

Foto: Dawid Ciepliński

O takich historiach słyszy się od dalekich koleżanek, czasami przeczyta się w gazecie albo
zobaczy w telewizji. Mało kto dopuszcza do siebie myśl, że zagrożenie może być tuż obok,
niezauważalne, bo zakamuflowane miłym uśmiechem czy obietnicą szczęścia. A raport Śląskiego
Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych bije na alarm. W ciągu kilku lat
zauważano wzmożoną działalność sekt
W szpony sekty
najłatwiej wpaść
osobom podatnym
na wpływy, ale
to nie reguła
- trafiają tam też
osoby dojrzałe
z uregulowaną
sytuacja rodzinną
i finansową

Zakochani

wiają? — pyta ks. proboszcz. — Jeden
z moich parafian wszedł w medytację
transcendentalną. Po pewnym czasie
zauważył, że coś jest nie tak, bo oprócz
tego, że potrafił nad sobą panować,
regulować oddech, spowalniać serce,
to stawał się coraz bardziej agresywny
wobec rodziców. Zaczął szukać pomocy
i znalazł ją u egzorcysty. To trwało kilka
lat. Przez niby dobre nic nieznaczące
zachowania otwieramy się na działanie
Złego.
Zło potrafi się kamuflować, miewa
piękne oblicze.
— Gdyby zło okazało się w całej
swojej brzydocie, to byśmy je odrzucili.
Zło zazwyczaj się jawi jako coś dobrego
i pięknego — zauważa ks. Wieczorek.
— To tak jak w Piśmie Świętym, Adam i
Ewa widzieli piękne jabłko nadające się
do spożycia, gdyby było brzydkie i odrażające, to nie sięgnęliby po nie. Dopiero
później dostrzegli, że są nadzy.

Da r iusz Piet ra k z auwa ż a , ż e
nowo zwerbowany członek sekty żyje
w stanie podobnym do zakochania.
Wróżka prawdę ci powie
Jest bezkrytyczny, oczarowany żyZagrożenia duchowe nie muszą
ciem, które mu proponują, czuje się w
pr z y bier ać t a k spek t a k u la r nych
pełni akceptowany i gotowy na wiele,
rozmiarów. Coraz częściej wystarby zadowolić swoją nową „rodzinę”.
czy włączyć telewizję, by natknąć
Nie jest dla niego problemem oddać
się na programy ezoteryczne, które
majątek, w końcu to dla nas, na nasze
posługując się naukowym językiem,
piękne duchowe istnienie, rozwieść
się z żoną, która nie obiecuje życia
— To np. uzdrowiciele, bioenergo- na jedno), coś tam szeptał. W końcu czytają z gwiazd przeszłe i przyszłe
bez trosk. Z czasem sekta dąży do od- terapeuci, a dla mnie to zwykli szarlata- poprosił, abym stanął przy oknie i zapy- losy. Są ludzie, którzy każdą swoją
izolowania swojego nowego członka ni, którzy żerują na chorych ludziach.
tał, jak mam na imię. Odpowiedziałem decyzję konsultują z tarocistkami czy
od reszty społeczeństwa.
Wszelkiej maści uzdrowiciele nie (w końcu odległość była niewielka, a wróżkami, pozwalając, by horoskop
— Dlatego ważne jest, aby ro- budzą raczej podejrzeń. Swego czasu na jedno ucho słyszę). Nagle się ze- miał tak realny wpływ na ich dalsze
dzina i przyjaciele stale utrzymywali po Polsce jeździł Harris, który był rwał, wyskoczył na korytarz, krzycząc: posunięcia.
— Człowiek został stworzony jako
kontakt z osobą zwerbowaną, nale- przyjmowany nawet w kościołach.
„Uzdrowiony, Jakub słyszy!”. Moja
istota
wolna — podkreśla ks. Wieczoży okazywać zainteresowanie, nie
— Od dzieciństwa nie słyszałem na mama i siostra, które czekały na mnie
krytykować, nie zrywać relacji, nie jedno ucho — mówi Jakub. — Dowie- na korytarzu zaczęły płakać, padać rek. — Z jednej strony tej wolności
bronimy, a drugiej stajemy się ludźmi,
nazywamy grupy sektą
Co dwa tygodnie działem się, że w Bytomiu sobie w ramiona, a ja stałem pod tym
którzy uważają, że są zdeterminowani,
— mówi Dariusz Pietrek.
młodzi ludzie się przyjmuje bioenergote- oknem i naprawdę nie miałem pojęcia
no bo przecież gwiazdy mają wpływ na
Wszystko po to, aby
rapeuta
i
podobno
leczy
co
się
stało.
Wyszedłem,
odprowadzany
wieszali. W t ych
moje zachowanie. Bóg dał nam wolność,
członek sekty w momensamych okolicznoś- z każdej choroby. Warto przez pełen nadziei wzrok kolejnych
która jest zobowiązaniem i odpowiecie kryzysu i zwątpienia
było
spróbować,
skoro
mepacjentów „doktora”.
ciach, o tej samej
wiedział, że ma do kogo
Jakub stracił 100 zł, nie wrócił, bo dzialnością.
go dzinie, w t ak i dycyna była bezradna.
Wróżki, sekty uderzają przede
wrócić, że ktoś czeka i
Gabinet wyglądał bardzo nie było widocznych efektów. Zdarza
sam sposób
istnieje alternatywna do
profesjonalnie, na ścianie się jednak, że efekty są. Człowiek czuje wszystkich w ludzkie prawo do samożycia w sekcie.
wisiał krzyż i obraz Matki Boskiej. się lepiej, a choroba się cofa. Co wtedy, stanowienia, do istnienia na własnych
Pokutuje stereotyp, że do takich Wokół kręciły się miłe, uśmiechnięte jeśli ktoś robi coś dobrego, to nie może warunkach, pozbawiają poczucia, że
człowiek poradzi sobie poza przegrup należą głównie ludzie młodzi, panie. Wizyta — 100 zł, niewielka cena być zły?
nieodporni na manipulację, wyalie- za zdrowie. Wszedłem, kazał mi usiąść
— Już sama nazwa „bioenergote- strzenią sekty czy koniunkcją gwiazd.
nowani, poszukujący wsparcia i wspól- i zdjąć aparat słuchowy. Potem dotykał rapeuta” mówi o tym, że jest to energia Łatwe odpowiedzi i miraże szczęścia
noty. To mit. Obecnie obserwuje się, że moich uszu (obu, choć nie słyszę tylko nieokreślona. Czyją więc mocą uzdra- mają jednak swoją cenę — wolność.
Justyna Bajko
coraz częściej członkami zostają osoby
dojrzałe, z uregulowaną sytuacją rodzinną i finansową. Nie ma znaczenia
wykształcenie, poziom inteligencji czy
Sekta Aum Shinrikyô (polska nazwa Aum - Najwyższa Prawda) w marcu 1995 r. przeprowadziła jeden z najokrutzasób portfela. Sekta potrafi znaleźć
niejszych ataków na tokijskie metro, rozpylając śmiercionośny gaz. Zginęło 12 osób, 6 tysięcy odniosło poważne
słabe strony i je wykorzystać. Pod
obrażenia.
płaszczem rozwoju duchowego maniW Stanach Zjednoczonych w majestacie prawa działa Kościół Scjentologiczny, sekta założona przez pisarza fanpulować tak, że manipulowany nawet
tasy L. R. Hubbarda. Według nauk założyciela człowiek posiada nieśmiertelną duszę zwaną tetanem, która na Ziemi
nie zdaje sobie sprawy, że jego decyzje
przybiera formę ciała. Pod wpływem traumatycznych przeżyć zaszczepionych przez władcę galaktyki − Xenu, tetany
tracą swoją moc. Celem sekty jest stworzenie boskiego człowieka, wyzwolonego od wpływu złego galaktycznego
nie są samodzielne.

Manipulują, grożą, zabijają

Zostać uzdrowionym

Dariusz Pietrak zauważa, że istnieje też tzw. syndrom sekty.
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władcy. Scjentolodzy oskarżani są o manipulacje umysłami oraz ataki na byłych członków.
W Polsce działa sekta Bractwo Zakonne Himavanti założona przez Ryszarda Matuszewskiego. Nauka sekty to
mieszanina wierzeń religijnych i okultystycznych. Najwyższy przewodnik duchowy (Matuszewski) uważa się za
syna Bożego. Członkowie sekty są zmuszani do zrywania kontaktów ze światem zewnętrznym oraz straszeni karą w
przypadku opuszczenia grupy. Zasłynęła z listu do przeora Jasnej Góry, grożąc wysadzeniem sanktuarium.
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ruina grozi katastrofą

Do środka zrujnowanego budynku
można wejść bez problemu

Rozbiórka czwartego „beamcioka”, położonego przy
ul. Dworcowej, nie była możliwa, ponieważ właściciele
ostatniego lokalu nie chcieli go dobrowolnie opuścić.
Kiedy już się wyprowadzili, pustostanem zainteresowali się
złomiarze, a ostatnio bezdomni
„Beamcioki” stoją przy ul. Dworcowej od przeszło 100 lat. Lokalizacja
kilku kamienic kolidowała jednak z
planem budowy zjazdu dróg z pobliskiej autostrady A1, dlatego zapadła
decyzja o ich rozbiórce. W 2009 roku
zburzono – trzy z czterech „beamcioków”. Prawie wszyscy ich mieszkańcy
zostali wykwaterowani do bloku
przy ul. 26 Stycznia, który wybudowała dla nich Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad. Prawie
wszyscy, bo zgody na przeprowadzkę
nie wyrazili właściciele ostatniego
lokalu, który lata temu wykupili od
Kombinatu Koksochemicznego w
Zabrzu.

Podłogi w kilku
pomieszczeniach
zapadły się
do piwnicy

PRZEPYchanki

- Decyzja o wywłaszczeniu i odszkodowaniu została wydana już w
2010 roku, jednak właściciele złożyli
odwołanie - wyjaśnia rzecznik prasowy GDDKiA - oddział Katowice, Marek Prusak. - Sprawa zakończyła się
oddaleniem skargi właścicieli przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny we
wrześniu 2011 roku.
Knurowianie nie złożyli jednak
broni i wnieśli skargę kasacyjną
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uruchomienie procedury
odwoławczej pozbawiło ich możliwości otrzymania odszkodowania za
nieruchomość.
Po długotrwałych negocjacjach
GDDKiA udało się nakłonić knurowian do wycofania skargi kasacyjnej,
a w efekcie wypłacić im odszkodowanie. Do wydania lokalu doszło
dopiero w drodze czynności egzekucyjnych w sierpniu 2012 roku. Od
tego czasu opuszczony „beamciok” z
zabudowaniami gospodarczymi straszy przy zjeździe z autostrady.
Kiedy w ubiegły poniedziałek
wybraliśmy się na miejsce, naszym
oczom ukazała się niezabezpieczoinformacja własna wydawcy

na ruina. Już od wejścia napisy na
ścianach ostrzegają o prądzie pod
napięciem. Gdzieniegdzie zwisają
pourywane przewody elektryczne.
Schody prowadzące na piętro zawaliły się, ale nie ze starości, a dzięki
złomiarzom. Podłogi zapadły się do
piwnic, gdzie jeszcze można zobaczyć prowizoryczne podpory z desek.
Przebywanie w takich warunkach
grozi katastrofą. To ryzyko każdego
dnia podejmuje bezdomny, którego
legowisko znaleźliśmy w jednym z
pomieszczeń.
Przy sąsiednim „beamcioku” stoi
mężczyzna i obserwuje przejeżdżające samochody. Pytamy go o fatalny
stan pustostanu. - To, że jest rozwalony, to wina złomiarzy. Cały czas ktoś
się tam kręci - odpowiada.
Nie ukrywa, że chciałby znaleźć
się w gronie szczęśliwców, których

wykwaterowano do bloku przy ul.
26 Stycznia. - Pewnie, że żałuję, że to
na nas nie trafiło. Tam mają ciepłą
wodę i wszystko, a u nas wilgoć, sufity
wysoko, ciężko takie stare mieszkanie
ogrzać...

Koniec paŹDzierniKa
czy roKu?

W jednym
z pomieszczeń
legowisko
urządził sobie
bezdomny

Od połowy września Straż Miejska śle monity do GDDKiA - Rejon
Gliwice w sprawie konieczności zabezpieczenia budynku przy ul. Dworcowej. - Z naszego doświadczenia
wiem, że zabicie okien i drzwi deskami pomaga na krótki czas. Kierownik
Rejonu Gliwice GDDKiA obiecał,
że do końca października budynek
zostanie wyburzony. Wcześniej postara się go odpowiednio zabezpieczyć
- mówi komendant Straży Miejskiej
Andrzej Daroń.

Wiekowe „Beamcioki” przy ul. Dworcowej to jedyne w swoim rodzaju osiedle
urzędnicze, zdaniem niektórych dorównujące wartością Giszowcowi i Nikiszowcowi. Podobno zaprojektował je Karl Henrici (inna wersja mówi o jego
uczniach), niemiecki profesor politechniki w Akwizgranie. Osiedle wzorował
na idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda, brytyjskiego urbanisty. Koncepcja zakładała przywrócenie przyrody miastom przemysłowym. Knurowskie
osiedle wyróżniało się cechami zabudowy wiejskiej z dużą ilością zieleni.

Katowicki Oddział GDDKiA
daje sobie na rozbiórkę „beamcioka”
znacznie więcej czasu. - Aktualnie
GDDKiA podpisała umowę na prace
rozbiórkowe i po uzyskaniu wymaganej dokumentacji budynek powinien
zostać rozebrany do końca roku - czytamy w odpowiedzi rzecznika prasowego Marka Prusaka. - Do czasu rozbiórki budynek będzie monitorowany
przez służby autostradowe.
Po naszej interwencji komendant Daroń ponownie wystąpił do
kierownika Rejonu Gliwice o zabezpieczenie do czasu rozbiórki ruiny

Po schodach nie ma śladu...

przy ul. Dworcowej. Ten skierował
pismo do swoich przełożonych w
Katowicach...
GDDKiA powinna zdawać sobie sprawę, że „beamciok” przy ul.
Dworcowej to bomba z opóźnionym
zapłonem. Otwarty dostęp do ruiny
przyciąga kolejnych śmiałków, którym
ciekawość przysłania zdrowy rozsądek,
i stwarza zagrożenie dla ich życia. Oby
GDDKiA zdążyła z rozbiórką, zanim
„beamciok” sam się zawali.
Tekst i foto:
Paweł Gradek
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rozmaitości
z Kart hiStorii Knurowa. ulica KozieŁKa

przed półwieczem ulica żyła z roli
Świat się zmienia. Bardzo szybko.
Żyjąc z dnia na dzień nie zawsze
to sobie uświadamiamy. Ale
wystarczy zajrzeć do starych
albumów, by to uprzytomnić
Odnosi się to też do ulicy Koziełka – jednej z najważniejszych arterii
w historii Knurowa. O jej wyglądzie
na przestrzeni dziejów i o życiu
mieszkańców przypominaliśmy w
cyklu artykułów. To ważne, tym bardziej że ulicę i okolice czekają spore
zmiany. Miasto planuje rewitalizację
starej części Knurowa – zwiastunem
odnowy będzie remont właśnie ul.
Koziełka (w 2014 r.). Samorząd stara
się o dofinansowanie na ten cel w
ramach tzw. schetynówek (Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych).
Młodsi Czytelnicy nie mogą pamiętać, ale starsi nieraz przywołują
obraz lat 50. i 60., kiedy gospodarze
z ówczesnej ulicy Marchlewskiego
zajmowali się rolnictwem. Uprawiali pola, hodowali krowy i świnie,
okolicznym mieszkańcom (z ulicy
Dymka, Wolności i Niepodległości)

sprzedawali mleko, ser i masło. Niektórzy ograniczali się do trzymania
gęsi, kaczek i kur.
Przy każdym z domów były ogrody. W cieniu drzew, na ławkach albo
w „laubach” (altankach) gospodarze
z rodzinami spotykali się z sąsiadami,
by odpocząć po trudach dnia albo
przy święcie.
Warto przy okazji wspomnieć o
starym, drewnianym kościółku świętego Wawrzyńca z 1599 r., który znajdował się w sąsiedztwie ul. Koziełka. W
latach 20. magistrat w Królewskiej Hucie (dzisiejszym Chorzowie) czynił starania, aby przenieść do go tego miasta
(co w końcu nastąpiło). Dzięki staraniu
Autorki znaleźliśmy się w posiadaniu
kopii rysunku architektonicznego (elewacji południowej i wschodniej, rzutu
kościoła) świątyni z 1926 r.

Ta fotografia została zrobiona w pierwszej połowie lat 40. w pobliżu klasztoru; z tyłu widoczny
przyklasztorny krzyż

Maria Grzelewska

Foto: Archiwum autorki

Jeden z ogrodów przy ul. Koziełka; zdjęcie wykonano w czasie II
wojny światowej

proSimy o Stare zDjęcia

Jaka była ulica Koziełka?
Jeśli w Twoim w domowym archiwum są fotografie pokazujące dawną
ul. Koziełka – pamiętaj o Przeglądzie Lokalnym. Chcemy przypomnieć
niegdysiejszy wygląd jednego z najciekawszych knurowskich traktów.
Przywołać obraz, a może i atmosferę, tego zakątka Knurowa przed
dziesiątkami lat. Jeśli możesz, pomóż nam, a wspólnie ocalimy go od
zapomnienia...
Udostępniając stare fotografie zyskasz więcej niż satysfakcję. Archiwalne
zdjęcia zeskanujemy – do każdego użyczonego oryginału damy Ci elektroniczną wersję fotografii. Idealną do powiększenia i wydrukowania,
doskonałą pamiątkę na kolejne długie lata. Nie koniec na tym – posiadacze
najciekawszych zdjęć zostaną obdarowani upominkami.
Zapraszamy do naszej redakcji. Od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30-15.30. Chcesz o coś dopytać – prosimy o telefon pod nr. 32 332
63 76.
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– W życiu nie jest lekko, tym bardziej więc trzeba cenić
piękne chwile – przekonują klubowicze „Siódemki”

Knurów. 20 rocznica KluBu aBStynentów „SióDemKa”

nie piją, bo nie muszą

Był 1992 rok. 15 osób, wśród których nie brakowało ludzi
boleśnie doświadczonych przez los, a zwłaszcza alkohol, zakłada
klub abstynentów. Chcą pomagać sobie i innym z podobnymi
problemami. Czas pokazał, jak bardzo byli i nadal są potrzebni
- Klub był i jest nadal potrzebny
w naszym mieście, nie ma co do tego
najmniejszych wątpliwości – zapewniał zebranych prezydent Rams. – Jesteście fantastyczną grupą, własnym
przykładem wysyłającą pozytywne
wzorce, niezwykle pozytywnie odbieraną przez społeczność lokalną.
- To minione dwudziestolecie dobitnie pokazało, jak bardzo jesteście w

Knurowie potrzebni – nie miała wątpliwości radna Elżbieta Gumienny.
Jubileusz podkreśliły artystyczne
występy i zabawa. Oczywiście bez
krzty alkoholu.
DC

Chcesz wiedzieć więcej o klubie – zajrzyj
na www.ka7.pl

Foto: Dawid Ciepliński

Jubileuszowe uroczystości odbyły się w sobotę. Uczestniczyli w nich
klubowicze z rodzinami oraz delegacje zaprzyjaźnionych organizacji
abstynenckich.
- Klub służy osobom, które były
uzależnione, ale też i takim, które świadomie odstawiły alkohol
– przypomniał prezes KA „Siódemka” Piotr Kołodziejczyk. – Przed nikim się nie zamykamy, a nasze drzwi
dla wszystkich stoją otworem.
I dobrze, gdyż choroba alkoholowa dotyka wielu ludzi. Bez względu
na wiek, płeć, majętność, czy wykształcenie.
– Naprawdę jest komu pomagać
– przekonują klubowicze. – To niezwykle trudne, ale i szczególnie satysfakcjonujące, gdy udaje się wyrwać
kolejną osobę ze szponów zgubnego
nałogu.
Gratulacje dwóch dekad działalności złożyli samorządowcy – prezydent Knurowa Adam Rams i radna
Elżbieta Gumienny, honorowa członkini klubu, a zarazem jedna ze współzałożycielek tego nader społecznie
pożytecznego zrzeszenia.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
mam przyjemność złożyć wszystkim
Nauczycielom i Pracownikom Oświaty
najserdeczniejsze życzenia.
Jest to okazja, aby specjalnie podziękować
Państwu za wkład, trud i serce,
za wytrwałość i zaangażowanie w wychowanie
i kształcenie młodego pokolenia.
Oby Wasza praca dostarczała Wam jak najwięcej satysfakcji
oraz była otaczana szacunkiem, uznaniem
i życzliwością Waszych wychowanków.
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
w poczuciu serdeczniej wdzięczności
za pełną twórczego zaangażowania,
trudną pracę i wskazanie właściwej drogi
młodemu pokoleniu,
życzę wszystkim Pedagogom i Pracownikom Oświaty
dużo wytrwałości, satysfakcji i sukcesów zawodowych,
jak również uśmiechu każdego dnia.

– Jesteście niezwykłymi ludźmi – nie krył podziwu
prezydent Rams; opinię tę potwierdzał m.in.
ksiądz-senior Stefan Gruszka

W imieniu Rady Miasta Knurów
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2
Foto: Dawid Ciepliński

Klasa I A

Wychowawca: Barbara Michalska
Jakub Antonowicz, Marta Bernacka, Rafał Cichocki, Łukasz Ciostek, Dominik
Durczyński, Maja Henel, Dominik Kaletka, Zuzanna Kampczyk, Kamil Kopiec, Alicja
Korus, Fabian Kowalczyk, Małgorzata Krzysztof, Patryk Kwaśniok, Mikołaj Marek,
Aleksandra Matuszek, Michał Mielczarek, Dawid Nieradzik, Paweł Sawczak, Dominik
Sędziak, Zofia Sontag.

8

Klasa I B

Wychowawca: Edyta Rutkowska
Kamil Blacha, Lena Cybok, Natalia Czaplok, Patrycja Dusza, Dominika Dyrbuś, Amelia
Granieczny, Fabian Jędrzejewski, Jakub Jurczyga, Kacper Karwot, Alicja Kaźnica,
Zuzanna Kostrzycka, Maria Królikowska, Amelia Lichy, Damian Młodzianowski,
Patrycja Nahibowicz, Karolina Nowak, Miłosz Olczak, Dominik Pochmara, Wiktor
Poński, Adam Rafałowski, Aleksander Sosna, Sebastian Szcześniak, Karol Szymanik,
Kacper Szymanowski, Milan Witulski, Brandon Zamojski.
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aktualności
Knurów. „Paderek” ma nową halę sportową

Licealiści grają u siebie

W poniedziałkowe przedpołudnie oficjalnie otwarta została nowa hala sportowa
Zespołu Szkół im I.J. Paderewskiego. – Z okien sal lekcyjnych obserwowaliśmy
rosnące mury i słuchaliśmy odgłosów budowy. Dwa lata czekaliśmy. Wreszcie jest
– nie kryła radości dyrektor placówki Dorota Gumienny
Uroczyste przecięcie wstęgi
stało się wspólnym udziałem Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, starosty Powiatu
Gliwickiego Michała Nieszporka,
zastępcy prezydenta Knurowa Piotra Surówki, dyrektor Delegatury
w Gliwicach Śląskiego Kuratorium
Oświaty Zdzisławy Waniek i dyrektor Zespołu Szkół im I.J. Paderewskiego Doroty Gumienny.
Świadkami tej historycznej dla
szkoły chwili byli uczniowie, pedagodzy i spore grono gości. Podkreślili ją gromkimi brawami.
Akademia nie mogła obyć się
bez sportowego akcentu. Inauguracy jny mecz futsa lu rozegrał y
reprezentacje „Paderka” i AZS-u
Uniwersytetu Śląskiego.
Po południu każdy mógł przyjść
i zobaczyć na własne oczy, w jakich
warunkach będą grać i ćwiczyć

uczniowie. Ale nie tylko oni – hala
będzie dostępna dla wszystkich,
którzy znajdą czas i zechcą go spędzić na sportowo.
- Wartość wszystkich wykona-

Symboliczne przecięcie wstęgi podczas
otwarcia nowej hali rozpoczęło nowy
rozdział w historii knurowskiego
liceum

Not. RG

Tekst i foto:
Dawid Ciepliński
Nowa hala prezentuje
się bardzo nowocześnie.
Zarówno z zewnątrz...

Dla Przeglądu

Dla Przeglądu
Starosta gliwicki
Mic ha ł Nie szpo rek: - Nie kr yję
radości z otwarcia
hali sportowej przy
Zespole Szkół im. I.
J. Paderewskiego,
bo o konieczności jej wybudowania
mówiło się już od blisko 50 lat. W
latach 80. ubiegłego wieku powstał
nawet projekt techniczny, który
jednak nigdy nie został zrealizowany. Dla Powiatu Gliwickiego była to
duża inwestycja, o wartości 3,7 mln
zł, na którą udało się nam pozyskać
bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w
wysokości 1,14 mln zł. To jednak
nie koniec modernizowania infrastruktury sportowej Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego. Jest już
gotowa dokumentacja projektowa
kompleksu otwartych obiektów
sportowych, których zakończenie
planuje się na 2014 rok. Ich wartość to ok. 1,2 mln zł.

nych prac sięgnęła 3,7 mln zł – mówił starosta Michał Nieszporek. Jak
podkreślił, spora część tej kwoty
pochodzi ze źródeł zewnętrznych.
– Powiat pozyskał na ten cel bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w
wysokości 1,14 mln zł.
To nie koniec sportowych inwestycji w „Paderku”. W ciągu dwóch
najbliższych lat szkoła wzbogaci
się o wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową, bieżnię
do sprintu długości 100 m razem ze
skocznią do skoku w dal i trójskoku. Całość powstanie obok nowo
wybudowanej hali, a koszt budowy
obiektów wyniesie ok. 1,2 mln zł.

... jak i w środku

Można grać i odpoczywać

W hali (wymiary 40 m x 19 m) wyznaczono boiska do siatkówki, futsalu,
koszykówki, piłki ręcznej oraz tenisa i badmintona. To jednak nie wszystko
– jest też sala fitness i siłownia. Zadbano o zaplecze sportowe – tworzą
je dwie szatnie z węzłami sanitarnymi, pokój trenera i pierwszej pomocy,
magazyn sprzętu sportowego i pomieszczenia gospodarcze.
Sala posiada niezależne wejście, co pozwoli na organizację wydarzeń
zewnętrznych. Specjalny łącznik komunikuje ją z budynkiem liceum. Nie
zapomniano też o potrzebach osób niepełnosprawnych.

reklama

Piotr Surówka, zastępca prezydenta
Knurowa: - W Knurowie pojawił się kolejny – nowy, funkcjonalny, a przy tym
estetyczny - obiekt
sportowy dla uczniów i mieszkańców, który znakomicie wkomponował się w cały miejski kompleks
sportowo-rekreacyjny. Serdecznie
gratuluję inwestycji Panu Staroście Michałowi Nieszporkowi i Pani
Dyrektor Dorocie Gumienny. Nowoczesny Orlik, boiska przy szkołach, gruntownie zmodernizowana
hala i basen MOSiR-u, siłownia
„pod chmurką”, sezonowe lodowisko, wreszcie nowa hala liceum
– to wszystko na pewno cieszy
knurowian, którzy - niezależnie od
wieku - uwielbiają aktywny tryb
życia nie stroniąc od sportowego i
relaksującego wysiłku. Radość ta
jest tym większa, że miasto nie
osiada na laurach, dzięki czemu
lada dzień ta baza powiększ y
się o następny znaczący obiekt:
pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią.
Już za tydzień, 17 października,
w sąsiedztwie Orlika. Serdecznie
zapraszamy.

reklama

serdeczności

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty
składamy najserdeczniejsze życzenia
osobistej pomyślności, zdrowia i radości
oraz satysfakcji z pracy,
szacunku, życzliwości i uznania wychowanków.
Prezes i Zarząd
Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie
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aktualności
uKraina, GróDeK poDolSKi. juBileuSz polSKiej SzKoŁy

niezmożona nuta swojska
Jedyna, całkowicie polskojęzyczna
szkoła na Podolu 20 września
świętowała swoje dziesięciolecie.
Jubileuszową akademię okrasił
występ dziewcząt z knurowskiego
Studia Piosenki i Musicalu

Pełnym emocji występem dziewczęta z Knurowa wzruszyły
uczestników jubileuszowej akademii

Zaprojektuj,
zbuduj,
skonstruuj!
Foto: Archiwum SPiM

ska, Marta i Aleksandra Maziarz,
Wiktoria Sikotowska, Joanna i Anna
Murańskie oraz opiekunka Agnieszka Bielanik-Witomska. Dołączają do
młodzieży z wrocławskiej Akademii
Muzycznej. Granicę przekraczają o 9
rano. Autobus kolebie się na dziurawej drodze. Mija skromne domostwa.
Tylko kopuły cerkwi złocą się w blasku wrześniowego słońca.
Foto: Archiwum SPiM

Katowice, 1.40. w nocy. Szóstka
dziewcząt z knurowskiego Studia
Piosenki i Musicalu działającego
przy Centrum Kultury czeka wraz
z instruktorką na autokar, który ma
je zawieźć do Gródka Podolskiego
na Ukrainę. Mają wystąpić podczas
jubileuszu 10-lecia polskiej szkoły.
Pojazd podjeżdża. Wsiadają do
niego wokalistki Martyna Wolsztyń-

knURÓW

W wolnych chwilach była okazja pozwiedzać ważne dla historii
Polski miejsca

U celu są po 15 godzinach jazdy.
Miłe zaskoczenie: budynek polskiej
szkoły prezentuje się nowocześnie,
wręcz imponująco na tle szarości 17tysięcznego miasteczka. Knurowiankom gościny udzielają księża i siostry
w miejscowym Domu Miłosierdzia.
Nazajutrz wczesne śniadanie.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczynają się w południe od nabożeństwa w
szkolnej sali gimnastycznej. Pierwsze
rzędy zajmują oficjele z Ukrainy i
Polski. Klaszczą, jak wszyscy zebrani, słuchając dzieci, które po polsku
opowiadają dzieje polskich rodzin na
Podolu. Równie gromkie brawa nagradzają dziewczęta z Knurowa, które
wzruszają publiczność „Modlitwą”
Kaczmarskiego i przejmującym wezwaniem „Żeby Polska była Polską”
Pietrzaka.
- W ciągu czterech godzin prze-

żyliśmy na tej sali wiele wzruszeń, a
przede wszystkim staliśmy się sobie
bliscy – wspomina uroczystość Agnieszka Bielanik-Witomska.
Następnego dnia zbierają się do
powrotu żegnane ciepło przez nowych
przyjaciół z Ukrainy. Po drodze zwiedzają polską twierdzę w Chocimiu.
Zatrzymują się w Kamieńcu Podolskim, podziwiając zamek osławiony w
sienkiewiczowskiej trylogii heroiczną
śmiercią Pana Wołodyjowskiego.
Modlą się w kilku polskich kościołach.
Bogatą we wrażenia podróż kończą
nazajutrz przed południem.
- Świadomość, że dotyka się miejsc,
w których istniała polska kultura, rodzima wiara były dla nas kolejnym
duchowym przeżyciem, pielgrzymką
w jakiś zakamarek naszej duszy
– mówi pani Agnieszka.
abw, bw

Od 13 października w Sztukaterii
ruszają warsztaty „DIZAJNada” −
cykl spotkań dla dzieci i młodzieży,
obejmujących zagadnienia związane
z designem, architekturą i ogólnie
pojętą sztuką.
− Będziemy tworzyć, budować,
projektować, konstruować − bez ograniczeń! Przekroczymy granice tradycyjnie rozumianej edukacji plastycznej −
zapewniają organizatorzy warsztatów.
Każde zajęcia rozpoczną się od
wprowadzenia w temat, następnie
uczestnicy stworzą projekty i wybiorą materiały. Po krótkiej przerwie na
poczęstunek i zabawy ruchowe punkt
kulminacyjny − proces tworzenia!
− Spotykamy się co dwa tygodnie
w soboty w klubie Sztukateria − informują organizatorzy. − Dla grupy I
(dzieci od 6 do 10 lat) zajęcia w godz.
od 10 do 12. Grupa starsza (11-15 lat)
rozpocznie o 12.15 zakończy o 14.15.
W programie m.in. budowanie
miasta, tworzenie rzeźb z taśmy, projektowanie koszulek i próby wizualnego przedstawienia swoich emocji.
Zajęcia poprowadzi dyplomowana
architekt wnętrz − Agnieszka Pacia.
Szczegółowe informacje można
uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 32 332
63 81 lub pisząc pod adres: info@
klubsztukateria.pl. Polecamy też
stronę: www.klubsztukateria.pl.
jb

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

milena Kuzak z Sierakowic

ur. 3.10.2012 r., 3710 g, 56 cm

Filip matczak z zabrza

ur. 4.10.2012 r., 3390 g, 51 cm

0

jakub Salawa z rudy

ur. 3.10.2012 r., 3500 g, 52 cm

tymon Krawczyk z Knurowa

ur. 5.10.2012 r., 3750 g, 56 cm

rafał Serwin z rachowic

ur. 3.10.2012 r., 3780 g, 56 cm

oliwier czapka z knurowa

ur. 6.10.2012 r., 3220 g, 51 cm

Fabian zegzuła z zabrza

mikołaj Golly z Gliwic

ur. 3.10.2012 r., 4480 g, 55 cm

ur. 4.10.2012 r., 4250 g, 57 cm

alicja wijata z Gliwic

antonina lehmann z Knurowa

ur. 6.10.2012 r., 3030 g, 51 cm

ur. 7.10.2012 r., 3460 g, 51 cm
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rozmaitości

- dO wygRANIA pOdwÓJNy BIlet dO KINA
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5,
44-190 Knurów – wraz z kuponem w
ciągu 10 dni od ukazania się numeru
(decyduje data stempla pocztowego).
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do
Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 39/2012 brzmiało: „Szczerbak”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje
Wiktor Toczko. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

41

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

W związku z trwającą procedurą cyfryzacji Kina Sceny Kultury,
jesteśmy zmuszeni pr zedłużyć
ok r e s je go zamk nię c ia. Mamy
nadzieję, iż ogromne zmiany jakościowe projekcji jakie pojawią się
po cyfryzacji, wynagrodzą naszym
widzom tak długą przerwę repertuarową!
www.kinoscenakultura.pl

o Miłości odpornej na rdzę...
KNuRÓw

Tomasz Żółtko to częsty gość
Knurowa. Mówi, że ma alergię na
wielkie słowa, a swoje wiersze czyta tylko w przypływie szaleństwa.
Gościa przywitał pastor Kościoła
„Nowe Życie” Tadeusz Ferfecki rozważaniem o nadziei w lepsze jutro, o
wierze, że na przekór temu co mówią
inni, może być lepiej.
− Zachęcam państwa, abyśmy
wspólnie poprzeżywali, bo to rzadka
dzisiaj umiejętność − mówił gość z
Krakowa, rozpoczynając koncert.
Światło na widowni powoli gasło, pozostała tylko czerwonawa
poświata oświetlająca artystę. Kameralna atmosfera koncertu i deszcz
stukający o szyby sprzyjał jesiennej
zadumie.
Piosenki Tomasza Żółtko nie
należą do łatwych i przyjemnych.
Śpiewa o zmaganiach z samotnością,
o problemie przebaczenia, o kwiatach

Foto: Justyna Bajko

...śpiewał Tomasz Żółtko w czasie koncertu
zorganizowanego z okazji jubileuszu Kościoła „Nowe
Życie”. Artysta w niedzielny wieczór przeniósł słuchaczy
świat gitarowych dźwięków i małych wielkich słów

Piosenki Tomasza Żółtko nie są
przebojami, ale przebojem trafiają
do serc i umysłów słuchaczy

nad łóżkiem małej żydowskiej dziewczynki, czekającej pod grubą puchową
pierzyną na wiosnę, która nigdy nie

miała nadejść, o Bogu, który jest uratowaniem. Pyta, „gdzie serce moje,
gdzie mój skarb?” i znajduje odpo-

wiedź w miłości odpornej na rdzę.
Poeta nie boi się spraw trudnych,
kontrowersyjnych, ale...
− Nie bulwersujecie się tak łatwo
− mówił do słuchaczy. − Raczej spróbujcie się zachwycić.
Żółtko zachęcał widownię, aby
nie bała się choć na chwilę porzucić
maski konwenansu, spróbowała
przejrzeć Don Kichota własnej duszy,
po to...
− Żeby dobro, będące w permanentnym deficycie, mogło się zdarzyć
− mówił.
Widownia długo oklaskiwała
artystę.
− Było magicznie − zgodnie
twierdzili słuchacze. − Wreszcie
piosenki o rzeczach ważnych, trochę
niewygodnych, ale tak potrzebnych.
Tomasz Żółtko, żegnając się z
widownią, obiecał, że jeszcze wróci
do Knurowa.
− Na pożegnanie zostawiam wam
puentę − powiedział i biorąc gitarę do
ręki zaśpiewał: „Po prostu z Jezusem
żyć, zwyczajnie bez wielkich słów.
Miłość do ludzi czerpać zeń. Dobrocią
koić wszelki ból.”
Jb

CENTRUM KULTURY POLECA

KURS
TAŃCA

Centrum Kultury w Knurowie
zaprasza na solo latino dla pań.
Zajęcia w poniedziałki o godz. 18.30
w sali lustrzanej w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 9 przy alei Lipowej
12. Szczegółowe informacje u instruktora − tel. 515 093 369.

YOGA

Odkryj praktykę yogi dla siebie!
Zajęcia w poniedziałki o godz. 19.45
i w środy o godz. 18.30 w Klubie
Kultury Lokalnej „Sztukateria”.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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ogłoszenia
Wynajmę trzypokojowe. Tel. 512 393 052
www.nieruchomosciknurow.pl

Handel i Usługi

41/12

Zamienię kawalerkę na większe. Tel.
663 778 047
41-42/12

Remonty od A do Z z materiałami. Tel.
666 852 100
40-43/12

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
40-48/12

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

40-48/12

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
1/12-odw.

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569

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

38-43/12

15-44/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988
1-48/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

Sprzedam OPEL VECTRA B 2.0; 16V,
1997 r., przebieg 220 tys., sedan, kolor
szampański, bogato wyposażony (klimatyzacja, system kontroli trakcji, el.
szyby, el. lusterka – podgrzewane, radio
CD i oryginalne Opla, wielofunkcyjna
kierownica, 2x airbag, alufelgi i autoalarm). Gratis relingi na dach na narty.
Stan bardzo dobry. Tel. 662 688 010

Dam pracę
Chcesz dorobić, masz zajęcia komornicze. Praca dodatkowa lub stała. Tel.
795 531 790
39-42/12

Hotel- Restauracja „ Biał y Dom” w Paniówkach/Czerwionka-Leszczyny pilnie
poszukuje osób na stanowisko kierownik
restauracji, kelner, recepcjonistka. Tel.
512 028 888; hotelbialydom@gmail.com
40-41/12

Mechanika, wulkanizatora zatrudnię. Tel.
602 342 826

37-41/12

Przyjmę elektromonterów z uprawnieniami
do 1 kV. Tel. 693 347 980

38-43/12

Przyjmę fryzjerkę do salonu w Knurowie i
podnajmę miejsce na stylizację paznokci.
Tel. 723 523 327
40-41/12

Studenta, studentkę wymagane prawo
jazdy, samochód służbowy, branża IT,
podstawa + prowizja. Tel. 666 663 090
rekrutacja.promesa@gmail.com

37-41/12

40-43/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

Transport cały kraj 1,5t. Tel. 666 852 100

Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.,
przebieg 23 tys., poj. 600 cm3, kolor
srebrny, podgrzewane manetki. Stan
idealny. Tel. 662 688 010
40-43/12

40-44/12

1/12-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076

edukacja

1/12-odw.

Angielski. Tel. 533 603 940

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

40-43/12

j. angielski – korepetycje. Tel. 663 379 982

27-51/52/12

37-41/12

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl

sprzedam

1/12-odw.

Cegłę pełną z rozbiórki budynku mieszkalnego (przedwojenna) sprzedam. Tel.
694 269 087
40-42/12

Gładzie, malowanie, tynki żywiczne, adaptacja poddaszy, sufity podwieszane, ścianki, remonty klatek, docieplenie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

40-48/12

Zdrowie i uroda
Wizaż, makijaż. Kompleksowa stylizacja
ślubna. Dojazd do Klienta Gratis! Tel.
505 042 837
41/12

SZUKAM PRACY
LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Kafelkowanie, gładzie, malowanie – remonty. Tel. 532 542 451
40-41/12

Bojków, dom dwurodzinny. Sprzedam. Tel.
512 393 052 www.as.silesia.pl

41/12

Do wynajęcia mieszkanie 67 m2, WP II. Tel.
791 312 454

41-43/12

Działka 2394 m2, cena: 125 000 zł. Tel. 512
393 052 www.nieruchomosciknurow.pl
41/12

KREDYTY KONSOLIDACYJNE OD 50.000
RATA 889 zł. Infolinia: 801 614 100

40-43/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

Ocieplenia, remonty. Tel. 530 124 134

39-44/12

P r o j e k t y w n ę t r z i ł a z i e n e k . Te l .
666 852 100

40-44/12

Gliwice – Bojków. Wynajmę 1 pokój, łazienka, kuchnia z centralnym ogrzewaniem. Tel.
503 838 802

41/12

Kupię działkę budowlaną przy ul. Dymka.
Tel. 784 327 227

40-43/12

Ku p i ę m i e s z k a n i e 3 - p o ko j o w e. Te l .
504 148 398

40-42/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22 , 501 533 977
knurow@as.silesia.pl
41/12

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę IV p., 36
m2. Tel. 506 981 807

41-42/12

Sprzedam M-3, 48 m 2 , WP II, 138 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794
40-41/12

Spr zedam mieszkanie 43,18 m . Tel.
608 657 347
2

40-42/12

Trzypokojowe sprzedam. Tel. 501 533 977
www.as.silesia.pl

41/12

Wynajmę lokal użytkowy 86 m , Knurów, ul.
Witosa 25, parter. Tel. 602 706 685
2

40-42/12

12

Emeryt „złota rączka” szuka pracy. Wykonuje wszelkie prace naprawcze oraz
przydomowe. Tel. 604 775 450
36-43/12

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783
37/12-odw.

Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

dyżury radnych
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu
ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 17 położonego w Knurowie-Szczygłowicach w budynku przy
al. Piastów 9c wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Knurów ul.
dr. Floriana Ogana 5, tel. 32 339-22-29.

40-51/52/12

Emerytka szuka pracy w charakterze niani
lub opiekunki. Tel. 793 953 727

40-44/12

Emerytowana nauczycielka z doświadczeniem zaopiekuje się dziećmi lub prowadzeniem domu. Tel. 668 966 707
37-42/12

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

1/12-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

1/12-odw.

Szukam pracy – pomoc domowa, sprzątanie mieszkań, domów. Tel. 501 385 666
19-43/12

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

2-odw.

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

1/12-odw.

Szukam pracy w budownictwie lub inne. Tel.
32 236 84 02

11–odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka lub osoby starszej (doświadczenie, cer tyfikat, dyspozycyjna). Tel.
501 385 666
19-43/12
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Foto: UKS Eugen

Puchar Polski
dla mistrzyni świata
zdobyła Puchar Polski seniorek w kategorii 47 kg (wynik
– 37,5 kg / 53,85 pkt Wilksa).
18-latka zajęła też pierwsze
miejsce w prestiżowej klasy f ikacji open juniorek, z
kolei dwie inne zawodniczki
Eugena zajęły w tej kategorii
drugie – Emilia Flis (wynik
– 37,5 kg / 50,43 pkt Wilksa)
i trzecie miejsce – Karolina

Jacek Wyleżoł
w składzie
Hussars Poland
Drużyna bokserska Hussars Poland zadebiutuje niebawem w zawodowej lidze
World Series of Boxing. Trener polskiej kadry narodowej
- Hubert Migaczew powołał
do zespołu 15 zawodników, a
wśród nich jest wychowanek
Bokserskiego Klubu Sportowego Concordia – Jacek
Wyleżoł.
W czasie of icjalnego przedstaw ienia sk ładu
Hussars Poland, pięściarz
Concordii znalazł się wśród
dwóch innych konkurentów,
z którymi będzie rywalizował o start w World Series of
Boxing. Obok Jacka Wyleżoła
do reprezentowania Polski w
kategorii 61 kg kandydują:
Dawid Michelus i Damian
Wrzesiński.
Pierwszymi – listopadowymi - przeciwnikami naszych pięściarzy będzie meksykańska drużyna Mexico
Guerreros.
W minionym tygodniu
Jacek Wyleżoł wystąpił w jubileuszowych, dwudziestych
M łod zie ż ow ych M ist r z o stwach Polski. Do Radomia
zjechało 99 zawodników z
58 k lubów, a reprezentant

Szczot (wynik – 40 kg / 47
pkt. Wilksa).
W t y m m iejscu wa r to
dodać, że Katarzyna Smykała wycisnęła 65 kg i zajęła
drugie miejsce w kategorii 72
kg wśród seniorek, a wspomniane Flis i Szczot wywalczyły wśród seniorek medale
brązowe.
- Start w Pucharze Polski

Polsk i, ja k na kadrowicza
przystało dotarł do finału.
Marzenia o zdobyciu złotego krążka co prawda się nie
ziściły, jednak zawodnik
Concordii i tak może być
zadowolony ze swego występu, bowiem wrócił do
Knurowa jako młodzieżowy wicemistrz Polski
w kategorii 64 kg. W
pierwszej walce nasz
pięściarz pokonał jednogłośnie na punkty Marcina Latochę
(Róża Karlino), który
wcześniej w yeliminował innego
zawodnika Concordii - Dawida
Torzeckiego.
Wa l k ę p ó łf i na łow ą Jac e k
Wyleżoł wygrał walkowerem, bowiem do
ringu nie wyszedł Rafał Perczyński (Gwar- Występ w World Series of Boxing
dia Warszawa), z kolei może być dla Jacka Wyleżoła
finałow ym ry walem sportową przygodą życia
i jednocześnie przepustką
zawodnika BKS-u był do kolejnych bokserskich wyzwań
Mateusz Kostecki. Reprezentant Concordii zapre- na sędziach zrobił skuteczzentował w tym pojedynku niejszy w ataku zawodnik
dobre wyszkolenie technicz- Górnika Wieliczka.
PiSk
ne, jednak lepsze wrażenie
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Dziewięć zawodniczek
UKS Eugen Knurów ma za
sobą start w XI Nadwiślańskim
Międzynarodowym Turnieju
w wyciskaniu sztangi leżąc
„Bartosz 2012”.
- Zawodniczki i zawodnicy
startujący w Tarnobrzegu z
roku na rok prezentują wyższy poziom. W tym roku do
rywalizacji przystąpili między
innymi reprezentanci Litwy
co spowodowało, że zmagania
siłaczy były jeszcze bardziej
interesujące – zauważa tre-

grand prix knurowa
w skacie sportowym

Foto: Piotr Skorupa

Knurowianki z Eugena
zdominowały rywalizację o
Puchar Polski w klasycznym
w yciska niu szta ng i leż ąc.
Zmagania siłaczek w Tarnobrzegu zakończyły się m.in.
su kcesem Pau liny Mu larczyk. Podopieczna Eugeniusza Mehlicha ma już w swym
dorobku m.in. tytuł mistrzyni świata, a w Tarnobrzegu

PiSk

Międzynarodowy
debiut Karoliny
Brzeźnickiej

WYNIKI z 2 października:
1. Dariusz Skowron
2. Piotr Luberta
3. Zbigniew Ciszewski
4. Czesław Antończyk
5. Piotr Arent
6. Alfred Wagner
7. Jerzy Niewiadomski
8. Ryszard Nosiadek
9. Jacek Zacher

- 2.310 pkt
- 2.132 pkt
- 2.068 pkt
- 2.026 pkt
- 1.954 pkt
- 1.859 pkt
- 1.850 pkt
- 1.717 pkt
- 1.614 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Czesław Antończyk
- 9.126 pkt
2. Jacek Zacher
- 9.062 pkt
3. Piotr Luberta
- 8.424 pkt
4. Piotr Arent
- 8.355 pkt
5. Bernard Musiolik
- 8.24 pkt
6. Ryszard Nosiadek
- 8.61 pkt
7. Piotr Palica
- 7.983 pkt
8. Henryk Brola
- 7.859 pkt
9. Jan Pikus
- 7.333 pkt
10. Adam Dudziński
- 7.096 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 16 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

ner knurowian, Eugeniusz
Mehlich.
Najlepiej z knurowskiej
ekipy zaprezentowała się Emilia Flis, która z wynikiem 37,5
kg wygrała rywalizację w kateFoto: UKS Eugen

seniorek nie jest łatwym wyzwaniem sportowym, bowiem
obowiązują w tych zawodach
limity startowe – zauważa Nikola Zaborowska, kierownik
knurowskiej drużyny. – Owe
limity są gwarancją bardzo
wysokiego poziomu prezentowanego przez zawodniczki,
a to oznacza, że o sukces jest
niezwykle trudno. Biorąc to
pod uwagę, jesteśmy dumne
z postaw y re prez entantek
naszego klubu i miasta.
Zna komita postawa w
r y walizacji indy widualnej
zaowocowała zwycięstwem
UKS Eugen Knurów w „drużynówce”. Podopieczne Eugeniusz Mehlicha zdobyły 38
punktów i wyprzedziły Start
Tarnów (29 pkt) oraz Integrację Tarnobrzeg (22 pkt).

Knurowianki i ich trofea

Karolina Brzeźnicka

gorii open 16-latek. Identyczny
ciężar i drugie miejsce zajęła klubowa koleżanka Emilii
– Nikola Zaborowska. Również
drugie miejsce, ale w kategorii
open 18-latek zajęła Paulina
Mularczyk (wynik – 37,5 kg),
z kolei na czwartym miejscu
zawody zakończyła Karolina
Szczot (wynik – 40 kg), Dorota
Tomaszewska została sklasyfikowana na miejscu piątym
(wynik – 40 kg), szósta była
Natalia Mikucka (wynik - 45
kg), siódma – Katarzyna Polak
(wynik – 40 kg), a ósma – Karolina Brzeźnicka, która zaliczyła
udany debiut w międzynarodowej stawce, ustanawiając rekord
życiowy wynikiem 32,5 kg.
Dodajmy, że Katarzyna
Smykała w kat. +63 kg wywalczyła brązow y medal z
wynikiem 65 kg.
PiSk

Tenis

Smecz na jubileusz
Turniejem tenisa ziemnego członkowie
Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat uczcili
10-lecie organizacji

Zawody zostały rozegrane w
sobotę na korcie NOT-u przy ul.
Koziełka. O zwycięstwo rywalizowało pięć deblów. Po siedmiu
godzinach z tryumfu cieszyć
się mogli Roman Siwek i Janusz
Wawrzynek. Drugie miejsce

zajęli Dariusz Kardas i Bogdan
Bykuć, natomiast trzecie – Marian Kobza i Janusz Bochenek.
Czwartą lokatę zajęli Krzysztof
Wochnik z Karolem Plaskudą,
piątą – Dawid Wochnik z Dariuszem Grzybowskim.

Turniejowe emocje studzono zimnymi napojami,
smakując przysmaki z grilla.
Każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy dyplom i komplet
tenisowych piłek.

/b/

13

Foto: Piotr Skorupa

sport
IV lIgA

powtórka z pucharu

Jeżeli jesteś młodym adeptem piłki nożnej,
to Jerzy Dudek ma dla ciebie niecodzienną
propozycję. Skorzystaj z niej. To może być
twoja przygoda życia

Uwaga adepci piłki nożnej. Jerz y Dudek ma d la
was niezwykłą propozycję.
- Poszukuję piłkarskich diamentów – mówi były bramk a rz C oncord i i K nu rów,
Sokoła Tychy, Feyenoordu
Rotterdam, FC Liverpool,
Realu Madryt i reprezentacji
Polski. - Chcę Wam pomóc w

rozwoju piłkarskim. Wystarczy, że uruchomicie telefon z
funkcją nagrywania lub kamerę i zaprezentujecie swoje
umiejętności piłkarskie. Najlepszych młodych adeptów
piłkarskich wyróżnię treningiem z moim udziałem i
wieloma innymi nagrodami.
Nie czekajcie – zróbcie to

KlAsA A

PiSk

piąty bez zwycięstwa
Po ośmiu kolejkach druży na Wilków Wilcza była
niepokonana. Po dziesięciu
ma na swym koncie dwie z
rzędu porażki i aż pięć spotkań, w których nie wygrała.
W efekcie niedawny lider
plasuje się obecnie na piątym
miejscu i ma pięć punktów
straty do prowadzącej Tęczy
Wielowieś.
WYNIKI 10. KOLEjKI
Tęcza Wielowieś - Zamkowiec Toszek 3:1, Orły Bojszów - Zryw Radonia 1:1,
Przyszłość II Ciochowice Gwiazda Chudów 1:2, Carbo
Gliwice - Amator Rudziniec
2:1, Zaborze Zabrze - Stal
Zabrze 3:1, Wilki Wilcza Start Kleszczów 0:1, Społem
Zabrze - Naprzód Żernica
0:0, Ruch Kozłów - Orzeł
Stanica 2:3.

Warto zauważyć, że od
siedmiu kolejek niepokonana jest Gwiazda z Chudowa.
Seryjnie gromadzone punkty
wywindowały ten zespół na
czwarte miejsce, a pozycję
lidera okupuje beniaminek
– Orzeł Stanica, który podobnie, jak lider ma na swym
koncie sześć zwycięstw.
PiSk

1. Tęcza
2. Orzeł
3. Zaborze
4. Gwiazda
5. Wilki
6. Naprzód
7. Zamkowiec
8. Zryw
9. Start
10. Społem
11. Stal
12. Amator
13. Carbo
14. Ruch
15. Orły
16. Przyszłość II

z MŁodzieżowych BoiSk
WYNIKI:
Regionalna liga juniorów
Concordia – Górnik Zabrze SSA 0:5
Liga trampkarzy
rocznik 1998: Gierałtowice – Concordia 3:4
rocznik 1999: Concordia - Górnik Zabrze 1:2
bramka dla pokonanych: Jonda
rocznik 2000: Concordia – Pyskowice 4:0
rocznik 2002: Sośnica – Concordia 3:4

4

21 pkt
19
18
18
16
15
15
15
13
13
13
12
10
9
9
4

Nieco ponad miesiąc po
meczu pucharowym, w Przyszowicach po raz drugi tej
jesieni spotkały się zespoły
Jedności i Gwarka Ornontow ice. We wspom n ia nej
potyczce pucharowej Jedność
przegrała 1:3. W sobotę ponownie musiała uznać wyższość rywala, przegrywając
2:3, mimo że prowadziła od
10 minuty po bramce Rafała
Hajoka.
Prowadzenie gospodarzy
utrzymywało się do minuty
47, natomiast na kwadrans
przed zakończeniem meczu

Marcin Pastor niefortunnie
pokonał swego bramkarza i
zrobiło się 2:1 dla gości. Odpowiedź Jedności była niemal
natychmiastowa i Rafał Hajok
z rzutu karnego doprowadził
do remisu.
Ostatnie słowo należało do
Gwarka, który kończąc mecz
w dziesiątkę zdołał utrzymać
prowadzenie do ostatniego
gwizdka sędziego.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że Jedność nie wygrała pięciu
ostatnich meczów. A strzeliła
w nich aż dwanaście goli…
W niedzielę podopiecz-

nych Michała Skowrona czeka
wyjazdowa konfrontacja z liderem – Nadwiślanem Góra.

Piotr Skorupa

1. Nadwiślan
2. Jastrzębie
3. Czarni Góral
4. Rekord
5. Wisła
6. Iskra
7. GKS II
8. Forteca
9. Polonia
10. Jedność
11. Gwarek
12. Unia
13. Mikołów
14. Bojszowy
15. Drzewiarz
16. MRKS

25
22
19
17
17
17
15
14
14
12
11
10
9
8
6
2

WYNIKI 10. KOLEjKI:
Jedność Przyszowice - Gwarek Ornontowice 2:3
1:0 Hajok 10’, 1:1 Dyka 47’, 1:2 Pastor 74’ (samobójcza), 2:2
Hajok 78’ (rzut karny), 2:3 Zdrzałek 82’.
Jedność:
Piechota, Lokwenc, Pastor, Frankowski 75’ Petzelt, Mnochy,
Szołtysek 67’ Ciasto, Sosna, Kowalski 57’ Hutka, Hajok, Waniek, Mandok.
GKS 1962 Jastrzębie - AKS Mikołów 6:0, KS Wisła - Drzewiarz
Jasienica 2:2, Forteca Świerklany - Iskra Pszczyna 2:0, Unia Racibórz - Rekord Bielsko-Biała 0:5, MRKS Czechowice-Dziedzice
- Czarni Góral Żywiec 1:5, GTS Bojszowy - GKS II Katowice 0:2,
Polonia Marklowice - Nadwiślan Góra 1:3.

KlAsA B
WYNIKI 7. KOLEjKI
- gRUPA 1
Pogoń Ziemięcice – Sośnica
Gliwice 0:0, Piast Pawłów
– Sokół Łany Wielkie 3:5,
Olimpia Pławniowice – MKS
II Kończyce 3:4, Naprzód
Świbie – KS Bojków 2:1,
Leśnik Łącza – Jedność II
Przyszowice 0:2, Orzeł Paczyna – Start Przezchlebie
(brak wyniku).

3 lIgA
KOBIet
WYNIKI 6. KOLEjKI
Naprzód Żernica – Polonia
Tychy 2:0, Tygryski Świętochłowice – Czarni II Sosnowiec 4:0, KKS II Zabrze
– Jaskó ł k i Chor zów 3:1,
UKS Gamów – LKS Goczałkowice Zdrój (przełożony),
Piast Leszczyny – pauza.
1. Tygryski
2. Naprzód
3. Czarni II
4. Goczałkowice
5. Zabrze II
6. Polonia
7. Jaskółki
8. Gamów
9. Piast

15 pkt
12
10
10
9
8
1
1
0

1. Sokół
2. Jedność II
3. Sośnica
4. Naprzód
5. Kończyce II
6. Piast
7. Bojków
8. Pogoń
9. Olimpia
10. Leśnik
11. Orzeł
12. Start

19 pkt
18
12
12
12
11
9
8
7
5
0
0

WYNIKI 7. KOLEjKI
- gRUPA 2
Victoria Pilchowice – Concordia II Knurów 3:2
(bramki dla Concordii: Bara
i Szlaga)
Concordia II: Kar wowski,
Szewczak, Bara, Łyziński,
Talar, Juzwuk, Nauka, Przesdzing (czk – 80’), Osmański, Jarosławski 85’ Rędzia,
Szlaga.
Walka Zabrze – M łodość
Rudno 2:4, UKS Biskupice
– Korona Bargłówka 0:0,
Tempo II Paniówki – LKS 45
Bujaków 0:6, Naprzód Łubie
– Quo Vadis Makoszowy 0:6,
Kłodnica Gliwice – Drama
Kamieniec 0:2.
1. Drama
2. Młodość
3. Bujaków
4. Kłodnica
5. Quo Vadis
6. Korona
7. Biskupice
8. Concordia II
9. Tempo II
10. Walka
11. Victoria
12. Naprzód

19 pkt
19
16
16
13
11
7
6
4
3
3
1

wśród iskierek
i ogników

Foto: MP-13

wygraj trening
z jerzym dudkiem

sami lub poinformujcie znajomych. Do dzieła!
Po szczegółowe informacje na temat propozycji
Jerzego Dud ka odsyła my
wszystk ich zainteresowanych na stronę internetową
naszego bramkarza: www.
jerzydudek.eu
Niew yk luczone, że
najba rd ziej ut y t u łowa ny
w yc h ow a n e k C o n c o r d i i
pr z y j e d z ie 17 p a ź d z ie rnika do Knurowa. Na ten
dzień zaplanowano uroczyste otwarcie drugiego już
pełnowymiarowego boiska
piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, które powstało
w sąsiedztwie „Orlika”.

Foto: Piotr Skorupa

Rafał Hajok (w białej
koszulce) strzelił
w sobotę swoją szóstą
i siódmą bramkę
w 4-ligowych
rozgrywkach

4 października gośćmi
Miejskiego Przedszkola nr 13
byli piłkarze Concordii Knurów. Zajęcia sportowe z grupą

Iskierek i Ogników przeprowadzili Marcin Rozumek i
Łukasz Spórna.
PiSk
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sport
klaSa okrĘGowa

Strzelali po przerwie

Foto: Piotr Skorupa

Paweł Krasoń po raz czwarty w tym
sezonie zachował czyste konto

chyba trzeba
już pomyśleć
o wiośnie
Gwarek Zabrze przed meczem z Concordią rozgromił
11:1 Tarnowiczankę Stare Tarnowice, jednak na knurowianach ów wynik nie zrobił wrażenia i w sobotę podopieczni
Wojciecha Kempy udali się do
Biskupic (tam swoje boisko
ma Gwarek) bez stresu. Pewni
swego knurowianie zamierzali
wygrać i na boisku udowodnili
swą wyższość nad rywalem.
W meczowej kadrze zabrakło tym razem m.in. grającego trenera Wojciecha Kempy,
który pauzuje za czerwoną
kartkę otrzymaną w spotkaniu
z Silesią. Jego miejsce zajął
Paweł Gałach i jak się później
okazało, knurowska defensywa
po tym przemeblowaniu zachowała czyste konto. To był jeden
z czynników, który decydował
o końcowym sukcesie gości
(był to już czwarty mecz, w
którym nasz zespół nie stracił
bramki). Wygraną Concordia
zapewniła sobie w ostatnich
fragmentach spotkania, a spory udział przy obu bramkach
miał Damian Kozdroń, który

o półfinał
z MKs-em
kończyce

Concord ia K nu rów
poznała kolejnego rywala
w rozgr y wkach Pucharu
Polski na szczeblu Podokręgu Zabrze. Po wyeliminowaniu Społem Zabrze,
w ćwierćfinale przeciwnikiem podopiecznych Woj-

cordia zagra u siebie z Tarnowiczanką Stare Tarnowice (13
października, godz. 15.30).

Piotr Skorupa

WYNIKI 10. KOLEjKI:

na placu gry pojawił się z ławki
rezerwowych. Przy pierwszym
golu źle zachował się bramkarz
Gwarka. Sprowokował go do
tego wspomniany Kozdroń,
który pobiegł za piłką podaną
przez zabrzańskiego obrońcę i
zmusił golkipera do błędu, po
czym futbolówka zatrzepotała
w siatce gospodarzy.
Drugi gol to już w pełni zasługa Kozdronia, który
wykończył zespołową akcję
knurowian.
W ten sposób Concordia
odniosła dziewiąte zwycięstwo
i mimo, że swój mecz wygrały
również rezerwy Górnika Zabrze, które plasują się na pozycji
wicelidera, przewaga knurowian wynosi siedem punktów.
W tym momencie piłkarze
mają za sobą 1/3 sezonu i przyglądając się tabeli, działacze
z Dworcowej mogą już chyba
opracowywać strategię na rundę wiosenną. Bo szkoda by było
kolejny sezon spisać na straty, a
tak będzie, jeżeli knurowianie
nie awansują do 4. ligi.
W ramach 11. kolejki Con-

ciecha Kempy będzie MKS
Kończyce. Spotkanie, którego stawką będzie awans
do półfinału zaplanowano
na 17 listopada w Zabrzu.
Inne pary ćwierćfinałowe tworzą: Gwarek Zabrze
– Przyszłość Ciochowice,
Młodość Rudno – Czarni
Pyskowice i KS 94 Rachowice – Gwarek Ornontowice.
Dodajmy, że Concordia
broni trofeum z poprzedniego sezonu.
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Gwarek Zabrze - Concordia
0:2
0:1 Mrozek 83’ (samobójcza),
0:2 Kozdroń 90+3’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Gałach, Jaroszewski (żk), Metelski 68’ Kozdroń, Żyrkowski,
Rozumek (żk), Gołębiowski,
Filip 61’ Modrzyński, Piwowarczyk.
Silesia Miechowice – Górnik
II Zabrze 0:3, Tarnowiczanka
Stare Tarnowice – Or ze ł
Miedar y 1:2, ŁTS Łabędy
– Polonia II Bytom 4:0, Fortuna Gliwice – Sparta Zabrze
2:0, Czarni Pyskowice – MKS
Kończyce 2:1, KS 94 Rachowice – Orzeł Nakło Śląskie
0:4, Sokół Orzech – Tempo
Paniówki 0:0.
1. Concordia
2. Górnik II
3. Nakło Śląskie
4. Fortuna
5. Czarni
6. Tempo
7. Miedary
8. Gwarek
9. Łabędy
10. Silesia
11. Orzech
12. Kończyce
13. Sparta
14. Rachowice
15. Tarnowiczanka
16. Polonia II

28
21
20
19
18
17
16
16
14
14
14
8
7
4
4
2

Maj
i Tanistra
do kadry
27 października odbędzie się konsultacja szkoleniowa połączona z wyjazdem na turniej zawodników
rocznika 2000. W gronie
powołanych piłkarzy jest
dwóch reprezentantów knurowskiej Akademii Piłki
Nożnej: Kamil Maj i Aleksander Tanistra.
PiSk

Foto: Waldemar Jachimowski

MiejSka liGa piŁki nożnej halowej

IPA Knurów

W ostatniej serii spotkań
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej piłkarze długo nastawiali
swoje celowniki i bramki zdobywali głównie po przerwie.
W pierwszych połowach pięciu
meczów strzelili zaledwie 5 goli
spośród wszystkich 33 trafień.
Historyczne wygrane w gronie pierwszoligowców odniosły
zespoły Tritechu i Milenium. Ci
pierwsi po wyrównanym meczu
pokonali Aptekę Św. Barbary
po dwóch golach Grzegorza
Górki, natomiast Milenium
pokonało innego beniaminka
Black&Decker, choć po 20 minutach nic nie zapowiadało, że piłkarze strzelą w tym meczu 9 goli.
Dzięki tym wynikom nie ma
już w lidze zespołów z zerowym
dorobkiem punktowym, z kolei
przegrana Apteki spowodowała
spadek tego zespołu na ostatnie
miejsce w tabeli.
Trzecie zwycięstwo w trzecim meczu odniosła drużyna
Mati Vet FC. Ubiegłotygodniowy pogromca Pamaru pewnie
prowadził do przerwy z Concordią, ale na początku drugiej
części gry podopieczni Marka
Wierciocha szybko wyrównali.
Ostatecznie Mati Vet zachował
więcej sił w końcówce meczu i
potwierdził swoje aspiracje do
zajęcia miejsca na podium.
Nadspodziewanie dobrze
radzi sobie w bieżących rozgrywkach IPA Knurów. Doświadczony zespół mający w swoim
składzie takich zawodników
jak Jarosław Stępień czy Marcin
Klaczka pokonał PTK DB Schenker i z 7 punktami na koncie
zajmuje w tabeli miejsce tuż za
czołową trójką.
W szlagierowym pojedynku
knurowskich potentatów Pamar
spotkał się z Vibovitem. Mistrz,
który zanotował na samym starcie dwie porażki, z jeszcze większą motywacją przystąpił do
pojedynku z zespołem Roberta
Kasińskiego. Vibovit przyjął od
początku meczu defensywną
taktykę, która sprawdziła się w
pierwszej połowie zakończonej
bezbramkowym rezultatem. Przy
odrobinie szczęścia drużyna ta
mogła nawet prowadzić, ale tuż
przed przerwą Szymon Jezierski
wybił piłkę z linii bramkowej Pamaru, a chwilę po zmianie stron
Michał Bagiński trafił w słupek.
W odpowiedzi sposób na Bar-

tłomieja Porębę znalazł wreszcie
Wojciech Kempa pokonując go
silnym płaskim strzałem z dystansu. Utrata gola spowodowała,
że Vibovit odsłonił się i został
skarcony szybkimi kontrami, które wykończył Szymon Jezierski.
Gdy po chwili czwartego gola dla
Pamaru zdobył Patryk Pietraczyk
wszystko stało się jasne. Pierwsza
w tym sezonie porażka Vibovitu
i pierwsza wygrana Pamaru stały
się faktem. Vibovit w końcówce
zdołał uzyskać wprawdzie dwa
gole, ale ostatnie słowo należało

do trzykrotnego króla strzelców
ligi Łukasza Spórny, który strzelił
bramkę po raz pierwszy w tym
sezonie.
Już w najbliższy poniedziałek sympatyków piłki halowej w Knurowie czeka kolejny
szlagier. Prowadzący w tabeli
zespół TKKF Mistral Intermarche spotka się z wiceliderem
Teamem Stalmet. Co ciekawe,
TKKF Intermarche odniósł
dot ychczas trzy w ygrane w
identycznych rozmiarach 9:1.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 4. KOLEjKI Z 3 PAźDZIERNIKA
IPA Knurów – Concordia Oldboje 5:5 (1:4)
0:1 K. Klottka 2’, 0:2 P. Majorczyk 10’, 0:3 D. Wiercioch 15’,
0:4 M. Pastor 17’, 1:4 J. Stępień 19’, 2:4 M. Klaczka 24’, 3:4 J.
Stępień 25’, 3:5 Artur Niewiedział 28’, 4:5 M. Klaczka 32’, 5:5 J.
Stępień 40’k.
żółta kartka: K. Kwietniewski (IPA Knurów).
Team Stalmet – Sanit 6:2 (2:2)
1:0 P. Galbierz 1’, 1:1 A. Paśnicki 16’, 1:2 P. Rolnik 17’, 2:2 D.
Flis 19’, 3:2 B. Flis 28’, 4:2 S. Basak 31’, 5:2 G. Krusiński 34’,
6:2 M. Stopa 37’.
TKKF Apteka Św. Barbary – TKKF Mistral Intermarche 1:9 (0:1)
0:1 P. Mastyj 19’, 0:2 P. Bodzioch 22’, 0:3 P. Mastyj 24’, 0:4
Andrzej Niewiedział 29’, 0:5 D. Wieliczko 32’, 0:6 J. Gendarz
34’, 0:7 Andrzej Niewiedział 36’, 0:8 D. Wieliczko 36’, 1:8 B.
Wojciechowski 38’, 1:9 Andrzej Niewiedział 39’.

WYNIKI 5. KOLEjKI Z 8 PAźDZIERNIKA
TKKF Apteka Św. Barbary - Tritech 1:2 (0:1)
0:1 G. Górka 11’, 0:2 G. Górka 25’, 1:2 G. Kania 29’k.
żółta kartka: S. Napierała (Tritech), czerwona kartka: G. Wojtala
(TKKF Apteka Św. Barbary).
IPA Knurów – PTK DB Schenker 4:2 (2:0)
1:0 J. Stępień 4’, 2:0 T. Metz 10’, 3:0 M. Klaczka 31’, 3:1 M. Wasita
32’, 3:2 J. Nowosielski 34’, 4:2 P. Botor 40’.
żółta kartka: T. Stani (IPA Knurów)
Black&Decker - Milenium 3:6 (0:0)
1:0 R. Kalkowski 25’, 1:1 R. Kiklaisz 28’, 1:2 R. Kiklaisz 29’, 2:2
Ł. Orlon 31’, 2:3 K. Kiklaisz 33’, 2:4 K. Kiklaisz 34’, 2:5 W. Żur
35’, 3:5 G. Gomola 38’, 3:6 M. Gajda 40’.
Concordia Oldboje – Mati Vet FC 3:5 (0:2)
0:1 G. Tomecki 9’, 0:2 P. Tomecki 16’, 1:2 Artur Niewiedział 21’,
2:2 K. Klottka 22’, 2:3 G. Tomecki 30’, 3:3 D. Wiercioch 32’, 3:4
A. Marszolik 37’, 3:5 M. Kubicki 40’.
żółte kartki: P. Molata, D. Wiercioch, Artur Niewiedział – dwie
(wszyscy Concordia Oldboje), czerwona kartka: Artur Niewiedział (Concordia Oldboje).
Pamar – Vibovit Studio DENIM 5:2 (0:0)
1:0 W. Kempa 24’, 2:0 S. Jezierski 26’, 3:0 S. Jezierski 27’, 4:0
P. Pietraczyk 30’, 4:1 R. Kasiński 32’, 4:2 M. Bagiński 39’, 5:2
Ł. Spórna 40’.
żółta kartka : M. Bagiński (Vibovit).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TKKF Mistral Intermarche
Team Stalmet
Mati Vet FC
IPA Knurów
Vibovit Studio DENIM
Concordia Oldboje
Pamar
Milenium
Tritech
PTK DB Schenker
Black&Decker
Sanit
TKKF Apteka Św. Barbary

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

9
9
9
7
6
4
3
3
3
1
1
1
1

27-3
17-9
16-9
15-8
17-9
12-11
12-14
11-17
7-14
5-10
6-14
5-17
5-20



na Staszica
bez zmian

- To bardzo ładne lokale, które dają szansę odbić
się i zbudować swoje życie na nowo - tak 6 lat
temu o mieszkaniach socjalnych przy ul. Staszica 1
mówiła kierownik referatu lokalowego Ewa Piskorz.
Czas pokazał, że niektórzy mieszkańcy wolą jednak
niszczyć
O dewastacjach w bloku
socjalnym w Szczygłowicach
można by napisać książkę.
Bójki, pożary, kradzieże, demolki - czego tam nie było.
Ile z tego jest zasługą samych
mieszkańców, a ile ludzi z
zewnątrz, trudno powiedzieć.
Już dwa miesiące po zasiedleniu budynku pojawiły się
pierwsze zniszczenia: wybita
szyba w drzwiach klatki schodowej, zablokowana winda,
zbite lub skradzione żarówki
z piwnicznego oświetlenia,
przypalone plastikowe okna.
Z czasem szkody były coraz
większe...

W ostatnią niedzielę przed
godz. 12.00 ktoś wezwał Straż
Miejską do uwięzionych w
w indzie mieszka ńców. Po
kilku minutach alarm odwołał
- udało się ich uwolnić. Nazajutrz administratorzy budynku odkryli, że drzwi windy
wraz z prowadnicami zostały
w yłamane. Koszt napraw y
wynosi 1500 zł. Inspektor z
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej Benedykt
Hanak nie ma wątpliwości,
to było celowe zniszczenie.
- Winda działała 1,5 miesiąca.
To najdłuższy okres między
kolejnymi zniszczeniami. My-

śleliśmy, że mieszkańcy zrozumieli, że to dla ich wygody.
Niestety... Przygotowujemy
właśnie pismo do policji o
wszczęcie dochodzenia.
Winda zostanie naprawio-

Tak wyglądają
piwnice w bloku
przy ul. Staszica 1

Tekst i foto: Paweł gradek



KNuRÓw. INAuguRACJA ROKu AKAdeMICKIegO
NA uNIweRsyteCIe tRzeCIegO wIeKu

z indeksem
w trzeci wiek
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Knurowie rozpoczął 6 rok
działalności. Do studenckiej braci
dołączyli kolejni chłonni wiedzy.
Nie będą się nudzić, bowiem czeka
na nich sporo interesujących zajęć
i wykładów
Foto: Paweł Gradek

SzczyGŁowice. wandale nie odpuSzczajĄ

na, kiedy tylko sprowadzone
zostaną części z Włoch.
Do kolejnego odkrycia
doszło w poniedziałek. Pracownica banku, który zajmuje jedno z pomieszczeń na
parterze bloku, zgłosiła niesprawny kaloryfer. Najpierw
okazało się, że nie ma w nim
wody, a po zejściu do piwnicy, że zawory są zakręcone,
a po miedzianych rurkach,
które bank wymienił dwa
lata temu, nie ma śladu. Do
kradzieży musiało dojść poza
sezonem grzewczym.
Kto za tym wszystkim
stoi? Inspektor Hanak podejrzewa niektórych mieszkańców. Rzadko udaje się złapać
kogoś na gorącym uczynku.
Kiedy trzeba wskazać winnych, sąsiedzi nabierają wody
w usta. Mimo że często znają
personalia sprawców dewastacji, nie chcą świadczyć w
sądzie.
Do w y jąt ków na le ż y
dwóch mieszkańców, którzy
ujawnili tożsamość sprawców
obrzucenia jajami elewacji
budynku i zniszczenia drzwi
windy. Pierwszy delikwent
(były mieszkaniec budynku
socjalnego) pokrył koszty
usuwania zniszczeń, drugi
czeka na wyrok sądu.
Piwnica bloku to „państwo w państwie”: wypalone(!) i zagracone pomieszczenia, powyrywane i porąbane
na kawałki drzwi, zburzone
ścianki działowe. Wszędzie
panują egipskie ciemności.
Kiedy oglądaliśmy ostatnie
zniszczenia, jedna z eksmitowanych rodzin opróżniała
piwnicę z rupieci. Najemcy
zmieniają się jak w kalejdoskopie. To ci, którzy albo
nie spełniają kryteriów dochodowych albo zalegają z
płatnościami.
- Część rodzin mieszka
tu od pierwszego zasiedlenia,
czyli od 2006 roku. Mimo że
mają niskie dochody, sprawdzają się pod kątem płatności.
Są i tacy, którzy pospłacali zadłużenie, bo np. nabyli uprawnienia emerytalne lub jedno
z dzieci zaczęło pracować, i
wyszli do innych zasobów. Ci
lokatorzy nie zasługują na
łatkę patologii - podkreśla
Ewa Piskorz.
Podczas jednego ze szkoleń poznała doświadczenia
innych miast. Wniosek, który
wyciągnęła był taki, że budynku przy ul. Staszica nie można
traktować jak porażkę miasta.
Pomy s łów na to, ja k
uchronić budynek przed kolejnymi zniszczeniami, było
wiele. Spotkania i rozmowy z
mieszkańcami nie przyniosły
spodziewanego rezultatu, podobnie monitoring parteru,
który wandale umiejętnie
obchodzą.
Zatrudnienie dozorcy
okazało się zbyt kosztowne.
Na dzisiaj nikt nie jest w
stanie powiedzieć, jak zabezpieczyć budynek, by nie
być zmuszonym do wykosztowywania się na usuwanie
zniszczeń.

Gdy umysły otwarte,
metryka nie ma znaczenia
- studenci - seniorzy chwalą
sobie uniwersyteckie zajęcia

Jedną z nowicjuszek jest
Zofia Sikorska. O UTW dowiedziała się już rok temu
od znajomej. Przyznaje, że
wtedy nie mogła się zapisać.
Teraz nadrabia zaległości.
Uważnie czyta program zajęć, skrzętnie notuje godziny
ich rozpoczęcia. Wybra ła
już nawet te, na które będzie
chodzić (informatyka, gimnastyka zdrowotna, sekcja
turystyczna, joga, fizyka na
wesoło, origami, zajęcia psychologiczno-terapeutyczne,
język angielski).
- Nadmiar wolnego czasu
mnie tu sprowadził. Trzeba się
jeszcze czegoś w życiu nauczyć,
nawiązać kontakt z ludźmi, a
nie siedzieć przy pudle w domu
- mówi pani Zofia.
Podobn ie myśląc ych
przyszło na inaugurację sporo. Niektórzy lata aktywności
zawodowej mają już za sobą,
wiodą spokojne życie emeryta, opiekują się wnukami.
Uczestnictwo w kołach zainteresowań i w serii ciekawych wykładów pozwala im
oderwać się od codzienności,
poznać now ych ludzi, odwiedzić miejsca w których
nigdy nie byli. Nie ma tu
egzaminów i poprawek jak na
tradycyjnych studiach.
W czasie inauguracji nowego roku akademick iego
k ierownik UTW Ewa Jur-

cz yga w ręcz yła pier wsz akom indeksy i życzyła im
satysfakcji ze zdoby wania
kolejnych szczebli edukacji.
Wprawką dla nowych żaków
był wykład pt. „Opowieść o
USA”, który wygłosił dr Michał Augustyniak z Wydziału
Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego.
Doktor zachęcał do odwiedzenia tego jedynie na pozór
drogiego kraju. - Życie w Stanach jest o wiele tańsze niż w
Polsce. Amerykanie postrzegają
Europejczyków za bogaczy i marzą, by kiedykolwiek odwiedzić
nasz kontynent.
Augustyniak w dowcipny
sposób odczarował słuchaczom obraz kraju znanego jedynie z serwisów informacyjnych i filmów sensacyjnych.
Po w yk ładzie przyszła
pora na poczęstunek kultowymi w kręgach słuchaczy UTW
i nie tylko cynamonkami.
S ek re t a r i at U T W nada l prz y jmuje zg łosz enia
od wszystkich chętnych do
udziału w zajęciach. Dyżuruje w każdą środę między
godz. 10.00 a 11.00 w sali nr 2
Miejskiego Gimnazjum nr 2,
dodatkowo do końca października przyjmuje zapisy także w
poniedziałki od 17.00 do 18.00.
Szczegóły można znaleźć pod
adresem www.knurowutw.pl.
/pg/

Foto: Paweł Gradek

- Po miedzianych rurkach z centralnego
ogrzewania nie ma śladu - pokazuje
inspektor Benedykt Hanak

Studenckie indeksy wręczyła
pierwszoroczniakom kierownik
UTW Ewa Jurczyga
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