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WAŻNE

MUNDIAL,
KOMU KIBICUJEMY?

Właściciel pilnie
poszukiwany

Ogień błyskawicznie
strawił niewielką
altanę

20 czerwca pracownicy gliwickiego Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Zwierząt Animals otrzymali zgłoszenie, że w Knurowie przy
ulicy Rakoniewskiego od dwóch dni
przy jednej z posesji leży mała, czar-

KNURÓW

Najedli się
strachu

na podpalana, niedołężna, starsza
suczka.
- Kiedy przyjechaliśmy na miejsce,
okazało się, że psinę zabrano już do
schroniska w Rybniku - mówi Barbara
Malinowska. - Ponieważ znaleźliśmy
dla niej dom tymczasowy, pojechaliśmy do schroniska, żeby ją zabrać. Na
miejscu okazało się, że umowa jaką
miasto Knurów podpisało ze schroniskiem wyklucza możliwość adopcji
tymczasowej bądź warunkowej przed
upływem 15 dni.
Ktokolwiek widział lub wie kto
jest właścicielem suczki, proszony
jest o pilny kontakt pod nr. tel. 511
368 956 lub bezpośrednio ze Schroniskiem w Rybniku.

Wiesław Wolinowski, lat 64, jest
wielkim entuzjastą piłki nożnej.
- Kibicuję Holandii. Wcześniej
trzymałem kciuki za Hiszpanię,
ale odpadła.
Nasz rozmówca z przekorą podchodzi do gospodarzy mistrzostw
świata. - Najważniejsze jest jednak
to, aby nie wygrała Brazylia. Mundial jest w tym roku ekscytujący,
pada dużo goli – opowiada pan
Wiesław, dodając, że nie przegapi
żadnego meczu.

/g/

CHUDÓW

Słup ognia, jaki pojawił się we wtorkowy wieczór nad zagajnikiem w
pobliżu ul. Karola Miarki, poderwał na równe nogi okolicznych mieszkańców, a chwilę później służby ratunkowe. Na miejsce przybyły dwa zastępy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Okazało
się, że pożar wybuchł w altanie. Na szczęście w środku nikogo nie było.
Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie.
/-/ foto: Archiwum

W akcji uczestniczyli strażacy JRG i OSP

Muzycznie przed zamkiem

Znane i lubiane rytmy nieść się będą po okolicy
zamku w Chudowie. Na muzyczny weekend
zaprasza oberża Czarny Koń
W sobotę, 28 czerwca, od godziny
18 obecnych w sąsiedztwie zamku bawić
będzie zespół Rytm.
W niedzielę muzycy rozpoczną
koncertowanie nieco wcześniej. O godz.
15 huczny koncert da Orkiestra Rozrywkowa „Borynia”, natomiast od godz. 18
będzie się można bawić przy dźwiękach
wygrywanych przez zespół Holiday.

Daria Gr zymała, lat 23, piłki
nożnej nie znosi. - Nie widzę większego sensu w tej całej gonitwie za
piłką. Podczas mundialu mężczyźni przyrastają do telewizorów i nie
ma z nimi kontaktu. No, chyba, że
skończyło im się piwo… Antyfanka
zapewnia, że w godzinach transmisji meczów na pewno telewizor
będzie omijać szerokim łukiem.

/bw/

podpatrzone

Mirosław Kopeć, lat 45, swoją pasję
do piłki nożnej dzieli wraz z synem.
- Wspólnie oglądamy mecze i
kibicujemy naszym ulubionym
drużynom – Holandii i Brazylii. To
ważne i ekscytujące wydarzenie,
które będziemy śledzić aż do
ostatniej rozgrywki – zapowiada
z przekonaniem knurowski kibic.

KNURÓW. TO SIĘ WYDAJE

Tajemnica pamiętnika
- „Dwudziesta
szósta ofiara” sprawi
wam bardzo miłą
niespodziankę,
a dreszcz emocji
przyprawi o gęsią
skórkę - tak najnowszą
książkę autorstwa
knurowianki, Moniki
Siudy, rekomendują
internauci

Wakacje. Para spędza je w wynajętym domu. Mężczyzna idzie
spać, kiedy jego towarzyszka pisze
pamiętnik. Nazajutrz budzi się sam
w pustym domu. Partnerka znikła.
Pozostał po niej zeszyt z zapiskami.
Wynika z nich, że kobieta przewidziała wszystko, co ją spotka. Z
detalami opisała jak została zamordowana...
Kilka dni po premierze „Dwudziesta szósta ofiara” zebrała pierwsze dobre recenzje. Ci, którzy z
wypiekami na twarzy przeczytali
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ą można
- Przechodząc z procesją podczas Bożego Ciała ulicą Szpitaln
Szkół
Zespołu
do
uczniów
nabór
y”
„aktualn
bardzo
na
natknąć
się było
podsyłając nam
Zawodow ych nr 2 - zauważa nasz Czytelnik, pan Marek,
y. Ale wystarcz y
zrobione przez siebie zdjęcie. Faktycznie, baner nieśwież
na czasie...
podmienić jedną cyferkę i będzie jak nowy. A już na pewno

reklama

„Tajemnicę Niny”, chwalą warsztat
autorki. Nic dziwnego, że now y
thriller trzyma w napięciu do ostatniej strony.
Powieść można nabyć w księgarniach internetowych i księgarni
„Merkury”.
Polecamy.
/g/

Sylwia Cielica, lat 31 i jej czteroletni synek Alan przeżywają
podczas mundialu ciężki czas.
- Mój mąż ciągle ogląda mecze,
czemu towarzyszą nasze nieustanne kłótnie o telewizor. Zazwyczaj
więc relaksuję się z synkiem przy
swoim ulubionym radiu. Cieszę
się, że jeszcze dwa tygodnie i w
końcu wszystko wróci do normy wyznaje młoda mama.
Not. Martyna Kopeć
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KNURÓW. NAPAD W SALONIE GIER

Desperat

zagrał vabank
- Był piątek, koło południa. Akurat
się kąpałam, kiedy zadzwonił telefon.
W słuchawce usłyszałam roztrzęsiony
głos koleżanki z pracy: „Anna przyjedź
nie mogę się wydostać”
– Reszta słów utonęła w płaczu.
Bardzo się przestraszyłam, pomyślałam: „Boże co tam się dzieje!”. Z pianą
na głowie wskoczyłam do samochodu.
Otworzyłam drzwi salonu, koleżanka
siedziała pod ladą, miała związane
ręce, cała się trzęsła – relacjonuje
koleżanka napadniętej pracowniczki
salonu.

Tuż przed 12 do salonu gier
przy ul. 1 Maja wszedł mężczyzna.
Nie wzbudzał podejrzeń. Około
trzydziestki, opalony, z ciemnymi włosami, w ciemnym ubraniu.
Wcześniej nie widziano go w salonie.
Miał plecak.
– Koleżanka myślała, że to zwyczajny klient. Położył plecak na ziemi

KNURÓW

Młody gniewny
za kratami
We wtorek na wniosek policji
i prokuratora Sąd Rejonowy w Gliwicach
aresztował tymczasowo 19-latka.
W jeden wieczór knurowianin dopuścił
się sklepowej kradzieży, pobicia
46-letniego mężczyzny oraz znieważenia
policjantów
W niedzielę, po godz. 2.00 dyżurny Komisariatu Policji w Knurowie
przyjął zgłoszenie od 46-letniego
knurowianina, który został napadnięty i pobity. Pokrzywdzony opisał
napastnika i wskazał kierunek, w jakim się udał. Te informacje pomogły
policjantom szybko w y t y pować

sprawcę i miejsce jego zamieszkania.
Około godz. 2.55 patrol udał się
do domu przy ul. Słoniny. Zastał
w nim podejrzanego 19-latka i 21-letnią kobietę. Mężczyzna ani myślał
dać się zakuć w kajdanki. Rzucił się
na policjantów. Jednemu z nich próbował nawet wyszarpać broń.

i czegoś w nim szukał – mówi pani
Anna, także pracująca w salonie gier.
– Kiedy odwróciła się, żeby wyrzucić
papierek do kosza, poczuła uderzenie
w głowę. Mężczyzna krzyczał: „To
napad. Oddaj pieniądze! ”
22-letnia napadnięta knurowianka wybuchła płaczem. Prosiła, żeby
napastnik nie zrobił jej krzywdy.
W kasie było tylko 20 zł.
– Złodziej wyśmiał koleżankę,
więc ta dała mu jeszcze 20 zł ze swojego portfela. Tylko tyle miała. Potem
kazał jej się odwrócić, związał jej ręce
i zamknął na klucz drzwi salonu.
Uwolniła jedną rękę i zadzwoniła
do mnie.
Dopiero po przybyciu pani Anny,
kobieta wezwała policję. Była w szoku. Na miejscu zdarzenia pojawili się
funkcjonariusze z psem tropiącym
i prokurator.
Dosyć szybko w yszła na jaw
nieudolność sprawcy. Napastnik nie
miał rękawiczek, ani czapki. Zostawił
sporo odcisków palców, a jego twarz
uchwycił monitoring z pobliskiej
stacji Orlen. Pies policyjny złapał
trop, ale ślad urwał się w pobliżu
ulicy Ogana.
– To jakiś desperat był – nie ma
wątpliwości knurowianka. – Profe-

21-latka nie stała z założonymi
rękoma. Pospieszyła koledze na ratunek, znieważając i okładając pięściami stróżów prawa. Parę w końcu
udało się obezwładnić i przewieźć do
komisariatu.
– Po przeprowadzeniu czynności
kobieta została zwolniona do domu
– informuje rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
komisarz Marek Słomski. – Za znieważenie i naruszenie nietykalności
cielesnej funkcjonariuszy grozi jej do
3 lat więzienia. 21-latka będzie odpowiadać przed sądem z wolnej stopy.
W trakcie interwencji policjanci
ustalili, że 19-latek ma na sumieniu
jeszcze wykroczenie. W niedzielny
wieczór skradł ze sklepu dwie paczki
papierosów o wartości 14 zł. Pomagał
mu wspólnik.
Śledczy poznali już jego personalia. Lada dzień mają go zatrzymać.
We wtorek Sąd Rejonowy w Gliwicach zdecydował tymczasowo aresztować 19-latka. Za przestępstwa,
których się dopuścił, grozi mu do 10
lat więzienia.
/pg/

KNURÓW

Wołanie o sprawiedliwość

Salon znajduje się w dość zacisznym zaułku, więc być może
sprawca sądził, że nikt go nie zauważy

sjonalista pewnie by to lepiej zaplanował.
22-latka pracuje w salonie gier
od roku. Pierwszy raz musiała się
zmierzyć z bandytą.
– Wcześniej nic takiego się działo
– podkreśla pani Anna.
Salon gier od poniedziałku pracuje normalnie. Napadnięta knuro-

wianka, po krótkiej obserwacji lekarskiej, wróciła do pracy. Po napadzie
został jej niewielki siniak na barku
i strach przed powtórką koszmaru.
Policja tropi złodzieja. Za napad
i groźby karalne grozi mu do 12 lat
więzienia.

Tekst i foto: Justyna Bajko

Imiona bohaterów zostały zmienione.

Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie

Kryminalni z knurowskiego komisariatu
apelują o pomoc w ustaleniu miejsc
pobytu XXXXXX XXXXX i XXXXXX
XXXXX. Panowie ścigani są listami
gończymi
20 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Rybniku wydał list
gończy za XXXX XXXXX (sygn.
akt IIIK 446/11).
Knurowianin ścigany jest za
przestępstwo z art. 286§1 kk: Kto,
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej
w błąd albo wyzyskania błędu lub
niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
XXXXX mieszkał ostatnio
przy ul. XXXXXXXX.
XXXXX XXXX ścigany jest
listem gończym, jaki 17 września
2009 roku wydał za nim gliwicki
Sąd Rejonowy (sygn. akt IIIK
337/06). Mężczyzna popełnił
przestępstwo z art. 209§1 kk: Kto
uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obo-

wiązku opieki przez niełożenie na
utrzymanie osoby najbliższej lub
innej osoby i przez to naraża ją na
niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
XXXX mieszkał ostatnio na
ul. XXXXXXXXXX.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, powinien
zawiadomić najbliższą jednostkę
policji. Za ukrywanie ich lub
pomoc w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie
informacje mogące przyczynić
się do ustalenia miejsca pobytu
poszukiwanych, bądź ich zatrzymania, należy kierować pod numery telefonu: 32 337 25 37, 32 337
25 38, 32 337 25 00, 997 lub 112,
ewentualnie na adres: knurow@
gliwice.ka.policja.gov.pl.
/g/

Informacja
usunięta

Informacja
usunięta

Mieszkańcy Szczygłowic żyją sprawą podpaleń. Do redakcji
Przeglądu Lokalnego dzwonią zatroskani i zbulwersowani
ludzie z pytaniem, kiedy w końcu sprawcę spotka
sprawiedliwość
Podpalacz oparł swoje rządy na
strachu. Strachu poszkodowanego
i świadków. Zmowa milczenia trwa.
Ludzie boją się mówić, boją się, że
dotknie ich podobny los.
Według naszych czytelników na
straganie w Szczygłowicach źle dzieje
się od dawna. Komuś towar oblano
benzyną, ktoś otrzymał propozycję

nie do odrzucenia natychmiastowego
opuszczenia targowiska. Bardziej
opornych łamano ogniem.
Gangsterów (nasi Czytelnicy są
przekonani, że to nie sprawka byle
lumpów) interesują nie tylko pieniądze, zależy im przede wszystkim
na władzy. Zdobywają ją stopniowo.
Zastraszając jednostki i budując so-
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jusze z silniejszymi. Ten zaklęty krąg
mogą przerwać sami mieszkańcy.
Milczenie w tej sprawie jest na rękę
bandytom.
Policja czeka na wszystkie wiadomości mogące pomóc w śledztwie.
Do sprawy podpaleń wrócimy
w najbliższym numerze.
Justyna Bajko
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SZCZYGŁOWICE. W BLOKU PRZY UL. STASZICA BEZ ZMIAN...

Foto: Archiwum MZGLiA

Bezkarni coraz
bardziej zuchwali
Winda w bloku przy ul. Staszica dewastowana jest średnio
raz w miesiącu

O godz. 2.30 mieszkańców IV
piętra zbudziły trzaski. Nikt nie miał
odwagi wyjść na korytarz sprawdzić,
co się dzieje. Nikt też nie powiadomił
służb porządkowych. Rano okazało
się, że ktoś wkopał do środka drzwi
windy.
W tym roku podobnych dewastacji było już 6. Naprawa każdej
kosztowała Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji kilka
tysięcy złotych.
Administrator po otrzymaniu
wyceny zniszczeń (3600 zł) powiadomił Policję. Wie, że bez współpracy z
mieszkańcami szanse na schwytanie
wandali są nikłe. Niestety, lokatorzy współpracować nie chcą wcale.
Urwana klamka, zaśmiecone
schody - to, niestety, codzienność Nabierają wody w usta, kiedy trzeba

mieszkam na ostatnim piętrze czteropiętrowego bloku. Wiele bym dała za
windę, żeby tylko nogi odciążyć. Tutaj
nikt jej nie uszanuje.
I nspek tor Benedyk t Ha na k
uprzedza nas o bałaganie, jaki panuje na klatce schodowej. – Wszyscy
powinni dbać o czystość, ale z tym
jest różnie.
Widać to gołym okiem. Z lamperii można wyczytać, co wandale sądzą o organach ścigania, kto jest frajerem, kogo kocha Asia. Na drzwiach
zdewastowanej windy Nikola napisała markerem, że „Daniel jest fajny”.
W drugiej klatce schodowej ktoś
skradzioną pieczątką wiceprezesa
oznaczył spory kawałek ściany.
Wszędzie walają się niedopałki

Foto: Paweł Gradek

Tylko w tym roku winda w bloku przy ul. Staszica była
zdewastowana 6 razy. Ostatnio w nocy z 16 na 17 czerwca.
Krótko po tym w administracji rozdzwoniły się telefony. To
mieszkańcy budynku... dopominali się o niezwłoczną naprawę
urządzenia
wskazać winnego. Nie reagują, kiedy
ktoś niszczy wyposażenie budynku.
W ubiegłym roku udało się ustalić sprawców jednej z 13 dewastacji
windy. Okazali się nimi dwaj dorośli
mężczyźni. Jeden kiedyś tu mieszkał,
drugi przychodził z osiedla. Obaj stanęli przed sądem, który zdecydował,
że poniosą niemałe koszty naprawy
zniszczeń (5200 zł).
– Przejdź się, pan, piętro wyżej
– podpowiada klientka jednego z
punktów usługowych. – Jeden syf,
mówię, jeden syf. I dziwię się, że nie
ma mocnych, żeby z tym bałaganem
zrobić porządek.
Kiedy słyszy o ostatnim wybryku
wandali, kręci głową z dezaprobatą.
– Coś panu powiem: mam 58 lat i

KNURÓW

Obsikane nie urosną

Więcej ścieżek rowerowych w mieście, mistrzostw świata
w Polsce – między innymi tego pragną młodzi knurowianie.
W ubiegłym tygodniu do ratusza dotarła specjalna urna
z życzeniami dla Knurowa i kraju
Foto: Bogusław Wilk

Oczekiwania dotyczące miasta
i Polski można było wypisać i wrzucić do urny podczas happeningu
„Marzenia do spełnienia”. Akcja
odbyła się 4 czerwca w kompleksie
Merkury. Była elementem obchodów
25-lecia wydarzeń w 1989 roku – obrad Okrągłego Stołu, wolnych wyborów i powołania niekomunistycznego
rządu.
Większość uczestników happeningu nie pamiętała tamtych wyda4

rzeń. Nie mogła – nie było jej jeszcze
na świecie. Z relacji starszych wie, że
dzisiejsze czasy dla Polski są lepsze
od tych sprzed ćwierćwiecza. Co
nie znaczy, że idealne. Stąd pomysł,
by podzielić się życzeniami i propozycjami zmian. Odnoszące się do
Knurowa miały trafić do prezydenta
miasta, dotyczące Polski – do prezydenta RP.
W ubiegłą środę do ratusza dotarła sporych gabarytów urna. Wnie-

Paweł Gradek

KNURÓW. MARNIEJĄ SADZONKI DRZEWEK

Marzenia do spełnienia

- Młodzież potrafi zaskakiwać niebanalnymi i wartościowymi
pomysłami – orzekli zgodnie uczestnicy spotkania w ratuszu

papierosów, papierki, łuski słonecznika, butelki i kawałki zbitego szkła.
Wandale czują się bezkarni, o czym
świadczy jeden z ich wpisów na klatce: „To miasto jest nasze!”.
Dyrektor MZGLiA, Mieczysław
Kobylec, chce jeszcze raz zorganizować spotkanie z mieszkańcami
budynku, by uczulić ich na wszelkie
przejawy dewastacji. Rozmawiał już
z komendantem Straży Miejskiej, by
patrole częściej zaglądały nocą do
budynku.
Deklaruje też, że autorzy zniszczeń, którym wina zostanie udowodniona, muszą się liczyć z eksmisją.
Niebawem winda znów zacznie
działać. Pytanie: jak długo...

Przybywa drzew i krzewów na
knurowskich skwerach. Niestety, nie
wszystkie sadzonki przetrwają

śli ją uczniowie z Zespołu Szkół
im. I.J. Paderewskiego i ZSZ nr 2.
Nastolatkom towarzyszyły kierownik
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ewa
Jurczyga – organizatorka przedsięwzięcia i Marzena Krasoń-Kapłanek,
nauczycielka historii. Honory gospodarza czynił sekretarz miasta Piotr
Dudło.
– Dla młodzieży czasy sprzed
ćwierćwiecza to zamierzchłe dzieje,
niczym z epoki Ramzesa... Nastolatki
nie mają szans, by o nich pamiętać,
muszą się najpierw dowiedzieć –
mówi sekretarz Piotr Dudło. – Stąd
tak istotne są inicjatywy, które informują i edukują, na przykład wystawa
„Kopalnia strajkuje” w klubie Sztukateria przygotowana przy współpracy
Technikum Górniczego z IPN.
Czego sobie życzą młodzi knurowianie? Głównie tego, co w młodzieńczym wieku jest ważne: nowych
ścieżek rowerowych, boisk, skateparku, koncertów gwiazd muzyki,
a nawet McDonalda.
– Takie świeże, przy tym emocjonalne, a nieraz i bezkompromisowe
spojrzenie na rzeczywistość to źródło
wartościowych pomysłów – uważa
sekretarz Piotr Dudło. – Warto, a nawet trzeba, je uwzględniać planując
rozwój naszego miasta.
/bw/

Zdecydowana większość mieszkańców ceni sobie dbałość o zieleń...

Na pewno nie te, co służą... pieskom za toaletę, na co niektórzy właściciele czworonogów przyzwalają.
W ramach tzw. zagospodarowania terenów zielonych samorząd
stara się o nowe nasadzenia drzew
i krzewów. Czyni to, gdyż oczekują
tego mieszkańcy. Jednak nie wszyscy.
– Zauważyłam jak sporej wielkości pies biegający po terenie zielonym
przy ul. Wiosennej załatwił się na
jedno z młodych drzewek – zgłosiła
Przeglądowi chcąca zachować anonimowość knurowianka. – Zwróciłam
uwagę właścicielom, żeby nie wypuszczali czworonoga na tereny zielone,
zwłaszcza, że są to młode nasadzenia.
Nie spotkałam się ze zrozumieniem.
Właściciele zareagowali bardzo niegrzecznie, twierdząc, że przecież pies
musi się gdzieś załatwić.
Roślinność nasadza w mieście
firma wybrana w przetargu. Na ten

cel miasto przeznaczyło kilkadziesiąt
tysięcy złotych.
– Mocz psów, szczególnie tych dużych, źle wpływa na rozwój młodych
roślin – przekonuje nasza rozmówczyni. – Rośliny, zwłaszcza iglaki,
usychają zanim zdołają się rozwinąć.
Za uszkadzanie drzew i traw
odpowiedzialne są związki azotu
zawarte w psim moczu. Jego stężenie zależy od rodzaju, płci i sposobu
odżywiania czworonoga. Związki
azotu w niewielkiej ilości działają
jak nawóz, ale w większej powodują
wyżeranie elementów ochronnych
roślin.
– Dlatego apeluję do właścicieli
czworonogów, aby nie pozwalali załatwiać się psom na nowo nasadzone
rośliny! – kończy zdecydowanym
głosem knurowianka.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Zagrożenie
dla siebie i innych
Gdyby tylko chciał, mógłby spłacić całe zadłużenie i spędzić
resztę życia w domu pomocy społecznej. Nie chce. Woli
przebywać w zapuszczonym mieszkaniu, dając azyl podobnym
sobie, którzy wolność cenią ponad wszystko

Chcących pomóc mężczyźnie jest wielu; problem w tym, że on tej pomocy
nie chce przyjąć

Za fasadą kamienicy przy ul. 1
Maja kryje się dramat człowieka,
który nie chce niczyjej pomocy. A
że jej wymaga, nie mają wątpliwości:
dyrektor Miejskiego Zespołu Go-

spodarki Lokalowej i Administracji,
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i kierownik referatu
lokalowego UM w Knurowie.

Każdą próbę porozumienia się z
mężczyzną kończy fiasko. Zadłużenie dwupokojowego mieszkania rośnie z miesiąca na miesiąc, podobnie
jak zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych mieszkańców kamienicy.
– Kiedyś korzystał z dodatku
mieszkaniowego, a teraz nie ma z nim
żadnego kontaktu – usłyszeliśmy od
administratorki. Kobieta odwiedziła
go dzień wcześniej i uprzedziła o
zaplanowanej wizycie urzędników.
Obiecywał wtedy, że posprząta, że
będzie.
W dniu kontroli pukaniu do
drzwi odpowiedziała cisza. Strażnicy
miejscy, asystujący urzędnikom, nie
mieli problemu z dostaniem się do
mieszkania – drzwi były otwarte.
Oczom urzędników ukazał się
spory bałagan: pod oknem barłóg,
na fotelu brudna odzież. Pod sufitem,
na sznurku, suszyły się ręczniki.
Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna myje się w zlewie, a brudna
woda rozlewa się po podłodze z powodu nieszczelnej instalacji. Przeciek

W mieszkaniu przybyłych przywitał... trudny do opisania bałagan

widać było piętro niżej – w korytarzu
klatki schodowej.
Wszędzie walały się puszki po
piwie, kapsle i niedopałki papierosów. W drugim pomieszczeniu stały
kolejne puste łóżka. Na stole miska z
breją i bochenek chleba.
– Przepraszam, ale ten zapach
jest nie do zniesienia – powiedziała
jedna z urzędniczek, wychodząc z
mieszkania.
Podjęto decyzję o komisyjnym
zabezpieczeniu mieszkania.
– Oni i tak tam wejdą – uprzedzała sąsiadka. – Z kopa wchodzą
do środka.
Kiedy komisja zbierała się do
wyjścia, spotkała na schodach mężczyznę z siatką pełną butelek z piwem. Przyznał, że tu mieszka, mimo
że jest zameldowany u ojca, na ul.
Sokoła.
– Skoro mieszkacie panowie razem, jesteście współodpowiedzialni
za opłacanie lokalu – powiedziała
kierownik referatu lokalowego, Ewa
Piskorz.

Foto: Paweł Gradek

Nie zachęca, a straszy.
To się zmieni
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Drogi
skup
W poniedziałek strażnicy miejscy
dostrzegli panią, która na latarniach
rozklejała ogłoszenia oferujące skup
aut. Jak się okazało, sprawczynią
wykroczenia jest mieszkanka Wisły
Wielkiej. Funkcjonariusze ukarali ją
200-złotowym mandatem.

Elewacja jak i otoczenie Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego przy
ul. Dwrocowej wzbudzają u naszej
Czytelniczki mieszane uczucia. – Wciąż
leżą tam deski szalunkowe, resztki
rur. Wykopów nikt nie zabezpieczył.
Zainteresujcie się tym!

relacjonuje. – Nie widziałam za to od
miesiąca ani jednego robotnika, który
zająłby się bałaganem wokół budynku. Wciąż leżą tam deski szalunkowe,
resztki rur. W betonowym kręgu urosły pokrzywy. Jak to wygląda?
Prezes zarządu ZOL w Knurowie sp. z o. o., Michał Ekkert, studzi
emocje: – Tydzień temu podpisaliśmy
umowę na remont dachu, termomodernizację budynku i zagospodarowanie jego otoczenia. Na dniach, po
uzyskaniu wszystkich pozwoleń, firma
przystąpi do pracy.
Za 3 miesiące elewacja ZOL-u przestanie straszyć. Będzie pomalowana na kolor szary i czerwony.
Przed wejściem do placówki stanie

Tekst i foto: Paweł Gradek
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KNURÓW
CO Z OTOCZENIEM ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO?

ZOL działa już od ponad miesiąca. Placówka spotkała się z dużym
zainteresowaniem pacjentów oraz ich
rodzin, o czym świadczy 30-procentowe obłożenie. Dyrekcja zapowiada,
że do września zatrudnienie w zakładzie znajdzie 40 osób.
Wyremontowane wnętrza pozytywnie ocenili i odebrali: Sanepid,
nadzór budowlany i straż pożarna.
Reszta, czyli elewacja i otoczenie
zakładu, nie spotkała się z przychylnością naszej Czytelniczki (pragnie
zachować anonimowość).
– Wiem, że w środku są już pacjenci, że jest też personel. Widzę jak
sprzątaczki suszą ścierki na taśmach
odgradzających ulicę od wykopów –

– Jak to? – wzburzył się mężczyzna. – Przecież tam jeszcze emeryt
mieszkał, no, dziadek, ale jak poszedł
gdzieś, to nie wrócił jeszcze.
Lokal zabezpieczono i zamknięto. Kilka godzin później najemca
włamał się do środka, a kiedy zgłosił
się do administracji, wydano mu
klucze.
– On stwarza zagrożenie nie
tylko dla siebie, ale i dla sąsiadów
– usłyszeliśmy od dyrektora Kobylca. – Uważam, że rozwiązaniem tej
sytuacji powinna być eksmisja.
Wicedyrektor MOPS, Danuta
Gawrońska, zapewniła, że pracownicy socjalni próbowali namówić najemcę, by starał się o środki mogące
pomóc w spłacie zadłużenia lokalu.
Niestety, mężczyzna postępował
wbrew logice. Odrzucał każdą formę
pomocy, nawet pobyt w domu pomocy społecznej. Późniejsze próby
porozumienia się spełzały na niczym.
– Pozostaje nam działanie z urzędu i zadziałamy – zadeklarowała
Gawrońska.

/bw/
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Na kosmetykę wokół placówki przyjdzie czas, gdy budowlańcy uporają się ze
swoimi robotami

Nabrudził,
zapłaci

mujący, że to nasz teren. Myślimy, aby
zamontować też blokadę.
Na wiecznie zajęty parking skarżą się bowiem rodziny pacjentów
oraz personel. Jakiś czas temu jeden
z klientów apteki skosił samochodem hydrant, odpowiedzialny za
bezpieczeństwo przeciwpożarowe
placówki.

Była 3 godzina niedzielnej nocy,
gdy strażnicy miejscy dostrzegli mężczyznę, który... obsikał chodnik przy
ul. Kosmonautów. Nie był sam, przy
czym jego towarzysz zaznaczał swoją
obecność klnąc. Mundurowi ukarali
pierwszego ze sprawców mandatem
w wysokości 300 zł, drugiemu wręczyli mandat 100-złotowy.

bankomat partnera inwestycji –
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego.
– Apeluję do osób z dyrekcji kopalni, klientów apteki i pacjentów
Unii Brackiej, aby nie parkowali swoich samochodów na terenie należącym
do zakładu – prosi prezes Ekkert.
– Niebawem stanie tam znak infor-

/pg/

/bw/
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NAGRODZENI UCZNIOWIE

Sowy
wzbiły się do lotu
Największym darem, jaki szkoła może ofiarować
uczniom jest wiedza - pierwszy stopień ku mądrości.
Tych, którzy potrafili skorzystać z tej szansy
nagrodzono podczas gali Sowy 2014. Laureaci
konkursów przedmiotowych, najlepsi sportowcy
i artyści otrzymali statuetki oraz dyplomy
Gala Sow y 2014 zorgan i zowa na prz ez M iejsk ie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
przy współpracy z Centrum
Kultury zgromadziła kwiat
knurowskiej oświaty. Z rąk m.
in. wiceprezydenta Knurowa Piotra Surówki, dyrektor
MOPP Jolanty Leśniowskiej,
wicedyrektora Centrum Kultury Mariusza Kowalczyka
i wizy tatorów kuratorium
oświaty nagrody otrzymali
nie tylko uczniowie, ale także
doceniono pracę nauczycieli
i wsparcie rodziców.
– Jesteśmy dumni z waszych osiągnięć – zwracał się do
uczniów wiceprezydent Piotr
Surówka. – Dzięki ciężkiej pracy waszej i waszych nauczycieli
rozsławiacie imię Knurowa.

W tym roku po najwyższe
laury sięgnęło prawie 140 uczniów i 60 nauczycieli. O tym,
że nie było łatwo mówią sami
nagrodzeni.
– Trochę czasu spędziłem
nad książkami, ale kto pamięta
o bólu, kiedy przekracza się
metę – śmiał się jeden z laureatów.
Za każdą nagrodą stoją
godziny ciężkiej pracy, pot
wylany na bieżni, po wielokroć pow tarzane dźwięki.
Gala Sowy 2014, poprowadzona przez Aleksandrę Żydek,
była świętem wytrwałości.
Nadzieją, że knurowskie Sowy
dopiero wzbiły się do lotu
i największe sukcesy mają
jeszcze przed sobą.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Przyjemność z wręczenia
nagród przypadła
także przedstawicielom
Kuratorium Oświaty

Wyróżniającym się uczniom i ich pedagogom gratulacje składają wiceprezydent
Knurowa Piotr Surówka i dyrektor MOPP Jolanta Leśniowska

KNURÓW. MOPP ZAPRASZA NA WYCIECZKI

Wyrusz w drogę!
Czas pomyśleć o wakacjach! Propozycje na letnie
wyjazdy przygotowało Miejskie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej
15 lipca zaplanowano wyprawę do Rud Stacyjkowo. W
planach park linowy i przejazd
kolejką wąskotorową (koszt 20 zł). 17 lipca dzieci wybiorą
się do Inwałdu. Tam czeka
przygoda w parku dinozaurów
(20 zł) i parku miniatur (26 zł).
22 lipca w ycieczka do
6

ZOO w Opolu (6 zł). 24 lipca
wypad do Proboszczowic na
ranczo (20 zł). Lipcowe wojaże
zakończy eskapada, 29 lipca,
do planetarium i obserwatorium w Chorzowie (10 zł) oraz
wyjazd, 31 lipca, do Dream
Parku w Ochabach (34 zł).
W sierpniu MOPP zapra-

sza do Brennej na rowerki
wodne, karuzele i mini-golf
(10 zł).
Informacje i zapisy od 26
czerwca w Miejskim Ognisku
Pracy Pozaszkolnej (al. Lipowa 12, tel. 32 235 27 13) w
godz. od 9 do 13. Zapraszamy!
jb

Najwyższe sukcesy uczniów szkół miejskich w konkursach przedmiotowych, artystycznych
i sportowych.
Szkoły podstawowe: Mateusz Malcherek (MSP-1) – laureat w Multiteście 2013 (opiekun: Franciszka Rzepka); Filip Kleibert (MSP-1) – laureat w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego OLIMPUS (opiekun: Katarzyna Machnik); Wiktor Polok (MSP-1) – laureat w Ogólnopolskim
Konkursie z Języka Angielskiego PANDA JUNIOR (opiekun: Sylwia Alczyńska); Marek Kwosek
(MSP-2) - V miejsce w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym „Baltie 2014” - etap
ogólnopolski (opiekun: Małgorzata Sznapka), bardzo dobry wynik w Kangurze Matematycznym
(opiekun: Iwona Grala); Emilian Olejniczak (MSP-2) - III miejsce w Międzynarodowym Twórczym
Konkursie Programistycznym „Wielkanoc 2014” – etap ogólnopolski (opiekun: Małgorzata
Sznapka); Rozalia Olejniczak, Kamila Starzyńska, Klaudia Siedlik (MSP-2) - I miejsce w Wojewódzkim konkursie regionalnym, za wykonanie postaci ze śląskich legend za wykonanie szmacianki przedstawiającej meluzynę (opiekun: Hanna Pyka); Karol Barchański, Karol Spruch (MSP2) - I miejsce w Wojewódzkim konkursie regionalnym na wykonanie postaci ze śląskich legend
za wykonanie szmacianki przedstawiającej beboka (opiekun: Hanna Pyka); Bartosz Majewski,
Damian Godula, Szymon Tobiasz, Sebastian Sujecki (MSP-2) - I miejsce w zawodach rejonowych w Sztafecie szwedzkiej (opiekun: Konrad Wąsowicz). Jakub Mierzwa (MSP-7) - laureat
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody (opiekunowie
:Barbara Lisowska. Jolanta Rużeńska), finalista Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego (opiekun: Barbara Lisowska), bardzo dobry wynik w Międzynarodowym konkursie „Kangur” (opiekun:
Renata Kosiarska); Krzysztof Kopczyk (MSP-7) - finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody (opiekunowie: Renata Kosiarska, Barbara Lisowska); Bartłomiej Kaszuba (MSP-7) - wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek, laureat Regionalnego Konkursu Kolęd i Pastorałek (opiekun:Stefania Stefaniak), Oliwier
Sikora (MSP-7) - I miejsce w Rejonowym Konkursie Biblijnym (opiekun: Maria Sadowska); Jakub
Nosiadek (MSP-7) - I miejsce w Rejonowym Konkursie „Śpiewać Każdy Może” (opiekun:Stefania
Stefaniak); Julia Hemmerling (MSP-7) - I miejsce w Rejonowym Konkursie „Śpiewać Każdy Może”,
I miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Piosenki Francuskiej, I miejsce na Wojewódzkim Festiwalu
Piosenki Religijnej (opiekun: Stefania Stefaniak); Julia Krząkała (MSP-7) - I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym im. Krystyny Bochenek (opiekun: Małgorzata Patora); Tomasz
Sosna, Jakub Skowroński, Kuba Lewicki, Alex Borkowski, Aleksander Lipiec, Dawid Kołodziej,
Patryk Kowaliszyn, Piotr Brożek, Szymon Pawlik, Maciej Bajorek, Szymon Maśliński, Patryk Pępek, Remigiusz Bujok (MSP-7) - I miesjce na Rejonowych Zawodach w Minikoszykówce Chłopców
(opiekun: Janusz Klof); Tomasz Sosna, Jakub Skowroński, Dominik Brzozowski, Michał Korba,
Dawid Gut, Dawid Kołodziej, Patryk Kowaliszyn, Piotr Brożek (MSP-7) - III miejsce w Rejonowych Zawodach w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców (opiekun: Janusz Pluta); Patrycja
Kaczmarczyk, Julia Niegocka, Wiktoria Bała, Julia Hemmerling, Jesica Pępek, Martyna Niedźwiedź, Anna Prokop (MSP-7) - I miejse na Rejonowych Zawodach w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt (opiekun: Janusz Pluta); Tomasz Sosna, Jakub Skowroński ,Michał Korba, Patryk
Kowaliszyn, Mateusz Gocman, Dawid Kołodziej (MSP-7)- VII miejsce w Rejonowych Zawodach
w Biegach Przełajowych Chłopców (opiekun: Janusz Pluta). Julia Powiecka (MSP-9) – I miejsce
i tytuł finalistki w 5. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Bazgroł” pod
patronatem Anny Komorowskiej, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Moja Bajka”
(opiekun: Olga Powiecka); Alicja Powiecka (MSP-9) – II miejsce i tytuł Finalistki w 5. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Bazgroł” pod patronatem Anny Komorowskiej,
tytuł „Wyróżnionego finalisty” w Ogólnopolskim konkursie na projekt robota” (opiekun: Olga Powiecka); Wiktoria Słaboń (MSP-9) – IV miejsce w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie (opiekun: Sabina Janik – Lewandowska);
Zuzanna Kot, Daniel Mijas (MSP-9) – I miejsce w Ogólnopolskim konkursie j.angielskiego „The Bat
Kid” (opiekun Olga Powiecka); Maciej Strzępka (MSP-9) – I miejsce w Ogólnopolskim konkursie
języka angielskiego „Olimpusek” (opiekun: Aleksandra Grzybek); Jakub Miller (MSP-9) – I miejsce
w III Ogólnopolskim Konkursie Origami „Magia zamknięta w papierze - Drzewo” (opiekun: Joanna
Mandalka); Zespół „Szczęście”: Karolina Zawadzka, Paulina Ritau, Milena Lebiodzik (MSP-9) –
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce (opiekun: Alina Długosz).
Gimnazja: Maciej Hapke (MG-1) – laureat „Międzyszkolnej Ligi Języka Angielskiego” pod honorowym patronatem Dyrektora Delegatury w Rybniku Kuratorium Katowice (opiekun: Kinga
Piechaczek); Karolina Sobkiewicz (MG-1) – I miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego
Konkursu „Papież Słowianin” (opiekun: Grażyna Czernik); Bartosz Jabłoński (MG-1) – III miejsce
w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „Papież Słowianin” (opiekun: Grażyna Czernik); Oliwia Polok (MG-1) – I miejsce w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Zdrowym Stylu
Życia (opiekun: Iwona Polok). Maciej Ruszkowski (MG-2) – finalista w konkursie przedmiotowym
z wiedzy o społeczeństwie (opiekun: Małgorzata Wolf); Krzysztof Bochniak, Krzysztof Wesoły,
Sebastian Pawlik, Przemysław Rostkowski, Mateusz Bogumiło, Daniel Witkowski, Mikołaj Nowakowski, Hubert Młynarski, Bartosz Czopek, Adam Zawadzki (MG-2) – II miejsce w turnieju
piłki nożnej - półfinał wojewódzki (opiekun: Dawid Dybcio); Daniel Nykiel, Rafał Bogusz, Sebastian
Pawlik, Krzysztof Wesoły, Krzysztof Bochniak, Bartosz Czopek, Mikołaj Nowakowski, Mateusz
Bogumiło, Hubert Młynarski, Przemysław Rostkowski (MG-2) – 10 miejsce w turnieju piłki nożnej Coca- Cola Cup - Finał wojewódzki (opiekun: Wojciech Kempa). Karol Oleksy (MG-3) –laureat
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (opiekun: Joanna Nowak); laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun: Barbara Markowska),
laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun: Agata Sobiech); Paulina
Tomecka, Weronika Niedźwiedź (MG-3) – finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego (opiekunowie: Jolanta Mikołajczak ,Joanna Nowak); Marcin Kleibert (MG3) – laureat w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Biologii (opiekun: Barbara Bismor);
Paulina Tomecka – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun:
Barbara Bismor); Aleksandra Śmieja, Aleksandra Kutypa (MG-3) – I miejsce w Wojewódzkim
Festiwalu Kolęd i Pastorałek (opiekun: Jacek Żyła), I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Francuskiej (opiekun: Ewa Walczak); Mateusz Surówka, Marcin Kleibert, Marcin Krawczyk,
Małgorzata Kowol, Paulina Tomecka (MG-3) – I miejsce w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
Polskiego Czerwonego Krzyża - etap rejonowy (opiekun: Dorota Stanek); Wojciech Pudło (MG3) – I miejsce w Konkursie Historycznym „Fakty i mity – starożytna Grecja” (opiekun: Beata Grudkowska – Wącirz); Mateusz Kwietniewski, Dariusz Jasiński, Daniel Galiński, Przemysław Burliga,
Mateusz Szydło, Kamil Mucharski, Marcin Olesiński, Wojciech Kostelecki, Wojciech Gradowski,
Tomasz Lewusz, Michał Tymków, Sebastian Dmowski, Olivier Wilk, Mateusz Tobiasz, Mateusz
Glagla (MG-3) – V miejsce w województwie w Drużynowych Zawodach w Lekkoatletyce – etap
rejonowy (opiekun: Przemysław Kopiecki); Bartosz Lubczyk, Mateusz Szydło, Daniel Galiński,
Wojciech Kostelecki (MG-3) – III miejsce w województwie w Sztafecie szwedzkiej (opiekun: Przemysław Kopiecki).
Szkoły ponadgimnazjalne: Alicja Kwil, Kamil Kwil, Mateusz Pietrasik (ZSS) – I miejsce w III Regionalnym Konkursie Geograficzno- Ekologicznym (opiekun: Anna Siedlecka); Dawid Bismor (ZSZ2)
– I miejsce w Ogólnopolskim konkursie „Nowatorska Elektryka” (opiekun: Krzysztof Szczepański); Daniel Górka, Paweł Klimczak, Kamil Madej (ZSZ2) – wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie „Nowatorska Elektryka” (opiekun: Krzysztof Szczepański). Alicja Zakrzewska (ZS im.
I.J.Paderewskiego) – finalistka 38. Olimpiady Języka Angielskiego i I miejsce na XIII Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Angielskiego (opiekun: Joanna Berszakiewicz); Agata Żyła, akompaniament Daniel Grychtoł (ZS im.I.J.Paderewskiego) – finaliści w 18. Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Artystycznej OFPA (opiekun: Dawid Szymała); Jakub Misiura (ZS im. I.J.Paderewskiego)
– finalista Konkursu Matematycznego „Rozkosze Łamania Głowy” (opiekun: Małgorzata Piotrowska); Julia Lisoń, akompaniament Daniel Grychtoł (ZS im. I.J.Paderewskiego) – I miejsce
w I Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Francuskiej (opiekun: Tomasz Pyka).
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Z KART HISTORII. 100 LAT TEMU ŚWIAT GNAŁ KU WOJNIE

Na wojnie poległ i dzwon
Wiek temu europejskie mocarstwa aż rwały się do wojny. Szukały
tylko dobrego pretekstu. Zamach na następcę tronu austrowęgierskiego uruchomił lawinę zdarzeń, których konsekwencją
była śmierć 10 mln ludzi
Przed stu laty w Europie w najlepsze trwał konflikt między dwiema
wielkimi frakcjami. Po jednej stronie
były kraje ententy, czyli Wielkiej
Brytanii, Francji, Rosji, po drugiej
– państwa centralne: Austro-Węgry
i Niemcy, poparte przez Turcję i
Bułgarię.
Po obydwu stronach panowało
przekonanie, że wojna jest jedynym
sposobem załatwienia nabrzmiałych
nieporozumień. Strony szykowały się
do zwarcia. Europa jawiła się niczym

BECZKA PROCHU
Potrzebna była tylko iskra...
28 czerwca 1914 roku w Sarajewie
(Bośnia) doszło do zamachu, w którym zginął arcyksiążę Ferdynand,
następca austriacko-węgierskiego
tronu. Został zabity przez serbskich
nacjonalistów z ugrupowania Czarna
Ręka. Teraz wypadki potoczyły się
lawinowo.
28 lipca 1914 roku Austro-Węgry, przy poparciu Niemiec, wypowiedziały wojnę Serbii. Za Serbią
opowiedziała się Rosja. 1 sierpnia
II Rzesza ogłosiła wojnę z Rosją, a
3 sierpnia z Francją. Tego samego
dnia wojska niemieckie wkroczyły
do Belgii, by tą drogą dostać się do
niebronionej od północy Francji.
To działanie spotkało się z reakcją
Wielkiej Brytanii, która dzień później wypowiedziała wojnę Niemcom.
Do wojennej rozgrywki włączyły się
Japonia i Turcja, popierające państwa
centralne. 10 sierpnia Francja, a dwa
dni później Wielka Brytania, ogłosiły stan wojny z Austro-Węgrami.
Rozpoczęła się światowa zawierucha,
którą w latach 20. i 30. nazwano
„wielką wojną”. Jej tragizm przyćmiła
dopiero II wojna światowa.

Tuż po zakończeniu wojny Gliwice odwiedził feldmarszałek Paul von Hindenburg, późniejszy prezydent
Rzeszy

ROZGRYWKA MILITARNA
toczyła się głównie w Europie.
Decydującą rolę odgrywały dwa
fronty: zachodni (wojska niemieckie
przeciw francuskim i brytyjskim
i od 1917 roku – amerykańskim)
oraz front wschodni (wojska niemieckie i austro-węgierskie przeciw
rosyjskim). Mniejsze znaczenie
miały walki na frontach bałkańskich, tureckim, włoskim, na Dalekim Wschodzie i w koloniach.
Udział w wojnie wzięły 33 państwa,
w tym 29 po stro-

Takie
aluminiowe
garnuszki
mieli na
wyposażeniu
żołnierze
armii
pruskiej
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nie ententy. Przez ponad cztery lata
w walkach uczestniczyło około 70
mln żołnierzy. Zginęło 10 mln osób,
20 mln odniosło rany.
W wielkiej wojnie udział miał też
Knurów. Na jej frontach poległo 176
knurowian, a 31 górników zaginęło.
W pierwszym roku wojny załoga
knurowskiej kopalni liczyła 2030
osób, przy produkcji 440.000 ton.
Od 1915 roku w kopalni zaczęto
zatrudniać jeńców wojennych. W
1915 roku było ich już 682, rok później – 795, zaś w 1917 roku – 699. W
ostatnim roku wojny już mniej, bo
454 osoby (wówczas cała załoga kopalni liczyła 3215 osób). Jeńcy wojenni stanowili 14,1 proc. załogi.
Na miejsce zaciągniętych do wojny górników zatrudniano jeńców
rosyjskich i francuskich. Rosyjscy jeńcy wojenni i cywilni
umieszczeni zostali w stajniach
i barakach. Kiepskie pomieszczenia obozowe, niedostateczna ilość pożywienia, a także
wycieńczająca praca przyczyniły się do znacznej umieralności. Na miejsce
w ysłanych na
front górników
k nurowska
kopalnia
w latach

1914–1918 zatrudniała – do prac
na powierzchni - też setki kobiet.
Ks. Koziełek w swojej monografii
pisze: „umarłym 14 jeńcom Dyrekcja
kopalni kazała postawić pomniki
kamienne na grobach” [Koziełek
Alojzy: Knurów i Krywałd. Kronika
na tle historii Ziemi Gliwickiej, Katowice 1937].
Początek drugiej dekady XX
wieku to

o d 189 6 rok u – f i r m a „Ob erschlesische Hetiengesellschaf t).
Wojna odcisnęła piętno na Knurowie
i okolicznych miejscowościach, jednak mieszkańcy starali się żyć – na ile
się dało – „normalnie”. W 1916 roku
samodzielność zyskała knurowska
parafia. Do tej pory parafie Gierałtowice i Knurów obsługiwane były
przez jednego proboszcza.
W 1917 roku dec y zją wład z
pruskich knurowska parafia pod
wezwaniem św. Wawrzyńca musiała oddać na przetopienie do celów wojennych jeden dzwon. Jego
wartość wyceniono na 460 marek.
W 1916 roku na rogu ówczesnej ulicy
Kościelnej i Dworcowej stanęła figura
św. Jana Nepomucena. Jej fundatorką
była Franciszka Szulc.
Wojna przewróciła mapę Europy do góry nogami. W jej następstwie odrodziły się bądź powstały
nowe państwa: Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Litwa, Łotwa,
Estonia i Finlandia. Na nowo podzielono kolonie i wytyczono granice.
Nied ługo po za kończeniu wojny wydarzeniem w Gliwicach był
przyjazd Paula von Hindenburga - feldmarszałka i polityka pruskiego w czasie I wojny. W latach
1925-1934 był prezydentem Rzeszy.
Po 100 latach nadal nie brak śladów i pamiątek wojennych. Należy
do nich np. aluminiowy garnuszek
(pojemność 0,4 litra), jaki mieli na
wyposażeniu żołnierze pruscy (więc
i knurowianie służący w cesarskiej
armii). Garnuszek zdobi rysunek
pikielhauby - hełmu zakończonego
szpicem, używanego w armii pruskiej
do końca I wojny światowej. Powyżej
jest napis „Zur Erinnerung” (czyli: „na
pamiątkę”).
Maria Grzelewska

Foto: Archiwum autorki

CZAS ROZWOJU KNUROWA
W 1912 roku została oddana do
użytku lecznica spółki brackiej (w
czasach pruskich szpital funkcjonował jako„Knapschaft Lazarett-Knurów), rok później działalność
rozpoczęła koksownia (w 1917 roku
zatrudniała 303 osoby).
W pobliskim Krywałdzie od 39
lat znajdowała się fabryka prochu.
W tym czasie (od 1875 do 1914 roku)
trzykrotnie zmienili się właściciele
prochowni. Najpierw była to spółka
„Gesellschaft der vereinigten Rhenisch Westfälischn Bulverfabriken, od 1878 roku
właścicielką prochowni była osoba prywatna – Paulina
Güt t ler, z a ś

Wielu żołnierzy przywiozło
z frontu na pamiątkę łuski
pocisków; uwidoczniona na zdjęciu
łuska jest opatrzona symbolem
Br.S.C/03u,C/06
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fotoreportaż

Boże Ciało u Cyryla i Metodego
- Dziś Jezus przychodzi do was, aby
towarzyszyć wam w codziennym
życiu - mówił ksiądz proboszcz
Andrzej Wieczorek w czasie
polowej mszy św. Po niej ulicami
miasta przeszła procesja Bożego
Ciała. Uczestniczyło w niej kilkuset
parafian z Cyryla i Metodego.
Foto: Paweł Gradek
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KNURÓW

Puchar za taaaką rybę

Prawie 40 wędkarzy starało się złowić jak najwięcej
i jak największych ryb, by wygrać zawody i zdobyć
puchar prezydenta Knurowa. Rywalizowali w sobotę
nad stawem Moczury

Piłkarska reprezentacja krwiodawców
przyjechała do Knurowa z pucharem za
wicemistrzostwo turnieju

UNIEŚCIE, RYDUŁTOWY
SUKCESY HDK IM. DRA FLORIANA OGANA

Udany debiut

Z tryumfu w zawodach cieszyli się Wiktor Stawicki i Patryk Kleta; gratulacje złożyli im Jerzy Pach,
Joachim Machulik i Damian Chlubek

Z gratulacjami do najlepszych
pospieszyli wiceprzewodniczący
Rady Miasta Jerzy Pach, Joachim
Machulik – przewodniczący Komisji
Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia oraz Damian Chlubek,
prezes Koła Wędkarskiego nr 28.
- Jestem pod wrażeniem pasji, z
jaką oddajecie się swojemu hobby –
mówił do wędkarzy wiceprzewodniczący Pach. – Także głębokiej wiedzy

i umiejętności, bez których trudno
byłoby pokusić się o osiągnięcia w
wędkarstwie.
- Nasze mistrzostwa stały się dobrą tradycją, mają już ugruntowaną
renomę – podkreślił prezes Chlubek.
– Dzięki temu te zawody, bez względu
na aurę i warunki, niezmiennie ściągają najlepszych wędkarzy z Knurowa
i okolicy.
/bw/

Wyniki

Dzieci i młodzież: 1. Wiktor Stawicki, 2. Jakub Piasecki, 3. Kamil Maśliński,
4. Adam Polok, 4. Krystian Kentnowski, 6. Piotr Jędrzejczak, 7. Ewa Tkacz
Ewa, 8. Piotr Jałowiecki, 9. Mateusz Maśliński, 10. Michał Skabek.
Seniorzy: 1. Patryk Kleta, 2. Łukasz Stawiarski, 3. Dariusz Wieteska, 4.
Stanisław Głowacki, 5. Jerzy Siwek, 6. Łukasz Mańkowski, 7. Marcin Kulik,
8. Edward Kufieta, 9. Andrzej Mrówczyński, 10. Stefan Pikus.

Foto: Bogusław Wilk

Imprezę zorganizowało Koło
Wędkarskie nr 28 Polskiego Związku
Wędkarskiego w Knurowie.
Uczestników podzielono na dwie
kategorie: dzieci i młodzież do lat 18
oraz seniorów. Przez trzy godziny
wędkarze nęcili jak potrafili. Jednym
szło lepiej, innym gorzej, prawie
wszyscy coś złowili.
Zdecydowanie największe powody do radości mieli Wiktor Stawicki
i Patryk Kleta, którzy wygrali swoje
kategorie. Ich sukces potwierdziły
okazałe puchary i dyplomy, miłym
dodatkiem były nagrody rzeczowe.
Drugie miejsca zdobyli Jakub
Piasecki i Łukasz Stawiarski, trzecie –
Kamil Maśliński i Dariusz Wieteska.

Klubowicze z Knurowa pod
wodzą Zbigniewa Kuśmierza zajęli II miejsce. Przywieźli okazały
puchar oraz tytuły najlepszego
zawodnika (Piotr Rolnik) i najlepszego strzelca (Przemysław
Jędrzejczak).
W połowie czerwca, w Unieściu koło Mielna, odbył się 38.
Rajd „Czerwona Róża”. Wśród 22
klubów z całej Polski znalazła się
reprezentacja Knurowa.
- Wzięliśmy udział w wycieczkach do Koszalina i Kołobrzegu.
Oglądaliśmy latarnię morską w

Gąskach i zwiedziliśmy ogrody tematyczne w Dobrzycy - opowiada
prezes Pobłocki.
Każdy rajd to okazja do zdrowej rywalizacji w licznych konkurencjach. Tu poszczęściło się
Stefanowi Wolnemu, który zajął
II miejsce w zawodach wędkarskich.
Krwiodawcy zgodnie przyznają, że rajdy służą wymianie
doświadczeń i są dobrą okazją
do spotkań z przyjaciółmi z całej
Polski.
/g/

Foto: Archiwum HDK

W zawodach wędkarskich Stefan
Wolny zdobył II miejsce

ogłoszenie

Foto: Bogusław Wilk

Z pucharami, dyplomami i nagrodami kończyli zawody jego najlepsi
uczestnicy w obydwu kategoriach wiekowych
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W Światowym Dniu Honorowego Krwiodawcy
odbył się w Rydułtowach turniej piłkarski. - To
był nasz debiut, ale jakże udany - nie kryje
zadowolenia prezes HDK im. dra Ogana, Adam
Pobłocki

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 23.06.2014 r.
do 13.07.2014 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.
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rozrywka nr 26

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko

Gabriel Gajewski z Gliwic

ur. 11.06.2014 r., 3360 g, 55 cm

Oliwia Brodzińska z Pilchowic

ur. 13.06.2014 r., 3090 g, 50 cm

Natalia Matysik z Leszczyn

ur. 13.06.2014 r., 3200 g, 53 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).
Wśród autorów prawidłowych odpowie-

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 24/2014 brzmiało: „MŚCICIEL”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
M A Ł G O R Z ATA W R Z E S I Ń S K A .
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Agata Grzywok z Chudowa

ur. 14.06.2014 r., 3160 g, 50 cm

Liliana Laubach z Kamienia

ur. 12.06.2014 r., 3300 g, 54 cm

Zuzanna Erfurt z Przegędzy

ur. 13.06.2014 r., 3210 g, 50 cm

Jakub Górski z Knurowa

ur. 14.06.2014 r., 3050 g, 51 cm

Filip Ziębakowski ze Stanicy

ur. 16.06.2014 r., 2900 g, 51 cm

Od 23.06 kino będzie nieczynne do odwołania
- montaż klimatyzacji
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www.kinoscenakultura.pl

Konstancja Guroś z Tarnowskich Gór

Urodziny w kinie

ur. 17.06.2014 r., 3790 g, 57 cm

Oliwia Kłosek z Knurowa

ur. 17.06.2014 r., 3400 g, 50 cm

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli tak, Kino Scena
Kultura daje ci świetną okazję do zorganizowania
niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół

W programie zwiedzanie kina, pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry i
zabawy z animatorem, prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy. To
nie wszystko, bowiem w zanadrzu mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

Paweł Żelewski z Czerwionki

ur. 19.06.2014 r., 3200 g, 51 cm
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Laura Gudzik z Leszczyn

ur. 21.06.2014 r., 3900 g, 54 cm
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KNURÓW. ZAKOŃCZENIE III EDYCJI PROGRAMU KINOSZKOŁA

W poszukiwaniu drogowskazów
Tylko wiedza zdobyta osobistym wysiłkiem nie jest wiedzą martwą. KinoSzkoła,
czyli Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej z powodzeniem wychowuje
do wartości przez dzieła filmowe. Zachęca do refleksji i pytań, do poszukiwań
odpowiedzi...
KinoSzkoła w Knurowie zebrała
prawie 10 tys. uczestników

KinoSzkoła łączy różnorodne
formy edukacyjne, m.in., KinoPrzedszkole, projekcje z prelekcją,
warsztaty i szkolenia dla nauczycieli
czy warsztaty multimedialne. Dla
pomysłodawców programu najistotniejszy jest cykl profilaktyczno- społeczny pod nazwą „Filmowe drogowskazy”, adresowany do
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Program K inoSzkoł y doceniają
pedagodzy i filmoznawcy. Dowód?
Projekt objął patronatem Polski
Instytut Sztuki Filmowej.

W DIALOGU

Czasami potrzeba cudzych myśli, aby siebie zrozumieć, i cudzych
oczu, aby dojrzeć rzeczy oczywiste.
Film umożliwia spotkanie z myślą
obecną, ale do tej pory niewyrażoną. W zderzeniu w rzeczywistością
filmową młodzież konfrontuje się
z własnym światopoglądem. Joanna
Zabłocka-Skorek, duch sprawczy
programu KinoSzkoła, podkreśla, że
wbrew obiegowym opiniom o tzw.
współczesnej młodzieży, nie jest ona,
jak uważa większość, obojętna wobec
świata wartości. Wręcz przeciwnie.

W świecie, gdzie mądrość myli się z
wiedzą, a wiedzę z informacją, potrzeba nauczycieli, którzy oddzielą
światło od ciemności i przywrócą
wartościom ich właściwe miejsce.
Odkurzą takie słowa jak: przyjaźń,
godność czy tolerancja.
– Film może być idealnym narzędziem, aby kształtować postawy
moralne – mówi Joanna Zabłocka-Skorek. – Młodzi ludzi są zagubieni.
Trzeba im pomóc, aby znaleźli w życiu
to, co naprawdę jest ważne.
Program KinoSzkoły wspiera
przede wszystkim wychowawców i pedagogów szkolnych. Oparty został na
podstawie programowej m.in. etyki,
wiedzy o społeczeństwie, wychowania
do życia w rodzinie oraz autorskich
projektów profilaktycznych. Starannie
wybrane filmy, dopasowane do wieku
i możliwości odbioru danej grupy
wiekowej, odzwierciedlają poruszany
problem. Dotykają spraw aktualnych,
m.in. problemu samosądu, czy w
przypadku młodszych dzieci, kwestii
poszukiwania przyjaźni lub mierzenia
się ze światem. Poprzez wybór filmów,
podyktowany wartością dzieła, a nie
jego popularnością, twórcy programu
kształtują także świadomość filmową
młodych widzów.

Realizatorom KinoSzkoły zależało, aby uczniowie wchodzili
z filmem w dialog. Przed każdą
projekcją, prelegent wprowadzał
w tematykę filmu i zachęcał do
dyskusji, która kontynuowana była
już w małych szkolnych grupach.
Prowadzący zajęcia nie przejmowali
roli nauczycieli, nie byli stróżami
prawa czy obowiązujących kanonów
estetycznych. Uczniowie biorący
udział w programie KinoSzkoły
podkreślali, że w czasie prelekcji, nie
ograniczeni presją dobrej oceny, bez
obaw wyrażali swoje myśli.

SUKCES KINOSZKOŁY

W Knurowie program przyjęto
z entuzjazmem. Świadczą o tym
liczby - prawie 10 tys. uczestników ze
wszystkich placówek oświatowych za
wyjątkiem dwóch szkół ponadgimnazjlanych.
- Moim zdaniem udział uczniów
w programie KinoSzkoła jest dla nich
cennym doświadczeniem emocjonalnym - mówi jedna z nauczycielek.
- Omawiane filmy były niejednokrotnie bardzo bliskie ich codziennym
przeżyciom oraz sytuacji osobistej.
Bardzo dziękujemy za udział w tak
cennym projekcie.

Program KinoSzkoła jest realizowany w 33 instytucjach kultury
na terenie całej Polski. Joanna Zabłocka-Skorek zauważa, że Knurów
pod względem ilości uczestników to
ewenement na skalę kraju.
- Jestem bardzo szczęśliwa i chciałabym podkreślić, że Knurów jest
wzorcowym miastem realizacji KinoSzkoły. Zajmuję się pracą z rożnymi
podmiotami na polu edukacji medialnej od 2006 roku i jestem przekonana,
że rozmiar edukacji medialnej jest
wprost proporcjonalny do stopnia
zaangażowania osób pracujących w
kinie. W przypadku Knurowa, Justyny Kosik, kierownik KinaScenyKultury - mówi Joanna Zabłocka-Skorek.
Dlaczego projekt KinoSzkoła wyróżnia się na tle innych podobnych
programów edukacyjnych?
- Przede wszystkim jest to program globalny podyktowany programem nauczania, nieprzypadkowy,
bogaty w treści i przemyślany przez
specjalistę - nie ma wątpliwości Justyna Kosik, kierownik kina. - Ta edycja
była wyjątkowa. Postaraliśmy się o
dofinansowanie dojazdu dla szkół,
które są poza terenem Knurowa. Przewoziliśmy także dzieci przedszkolne.
Trzecia edycja KinoSzkoły z pewnością nie będzie ostatnią. Po jednej
z prelekcji z uczeń z Knurowa napisał.
- Było super. Chcę więcej!
Więcej już od października.
Tekst i foto: Justyna Bajko
KinoSzkoła w liczbach:
82 projekcje filmowe,
2 warsztaty multimedialne,
9813 uczestników w Knurowie,
ponad 90 tys. w Polsce.

informacja własna wydawcy
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HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

21-45/14Y

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

1/14-odw.

Do wynajęcia mieszkanie 53 m2.
Tel. 505 873 748

MOTORYZACJA
24-26/14

Pilnie sprzedam 3-pokojowe mieszkanie
w Knurowie. Tel. 504 472 312
26-28/14

Sprzedam dom w Knurowie na ul. Jęczmiennej, rok budowy 2013, podpiwniczony.
Tel. 733 627 067
21-26/14

Sprzedam dom w Knurowie o pow. użytkowej 150 m2. Tel. 693 820 567
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27 lub 663 305 076
1/14-odw.

Docieplanie domów, podbitki, malowanie,
gładzie, sufity podwieszane, tynki mozaikowe, adaptacje poddaszy, panele, kafelkowanie. Remonty kompleksowe.
Tel. 785 948 716, 602 407 190
23-29/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

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

1-31/14

Usługi rachunkowe www.taktix.idsl.pl
Tel. 32 337 19 39

25-28/14

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl
Tel. 502 611 988, 509 962 089

8-48/14

Wykończenia wnętrz, remonty, łazienki, instalacje elektryczne, meble pod zabudowę,
gładzie, malowanie itp. Tel. 782 141 313

25-26/14

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
Koziełka. Tel. 602 365 617

25-26/14

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe.
Tel. 601 771 672

26-28/14

Skup samochodów – gotówka.
Tel. 791 544 346

26-28/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

19-35/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

23-31/14

RÓŻNE

24-26/14

Wróżby. Knurów. Tel. 693 820 567

25-27/14

25-26/14

Drewno kominkowe. Tel. 518 799 327,
535 259 781

23-26/14

Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

3/14-odwY.

Wynajmę lokal 120 m 2 w cenie 2000 zł.
Doskonały na salon fryzjerski, gabinety,
usługi. Tel. 733 627 067
21-26/14

SZUKAM PRACY

Wynajmę mieszkanie M-4, 70 m , os. Redyna. Tel. 607 269 261
2

26-29

Zamienię mieszkanie M-3 na pokój z kuchnią, mogą być MTBS. Tel. 32 336 25 55,
798 650 391
25-26/14

EDUKACJA
MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

22-31/14

26-27/14

SPRZEDAM

22-26/14

Sprzedam tanio działkę budowlaną 12,5 a.
Knurów – Krywałd. Tel. 513 661 470

13/14-odw.

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010
7/14-odw.

26-27/14

Szukam pracy posiadam auto dostawcze
Fiata Ducato Max lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

25-odw.

Szukam pracy w charakterze ślusarza,
uko ń c zo ny kur s wózków w i d ł ow yc h,
uprawnienia suwnicowego.
Tel. 698 418 129
20-35/14

Em e r y t – z ł o t a r ą c z k a s z u k a p r a c y
dorywczej (niewymagającej dźwigania
– stopień niepełnosprawności umiarkowany). Tel. 604 775 450
23/14-odw.

Emer y t (stopień niepe ł nosprawnośc i
umiarkowany) poszukuje pracy w charakterze stróża. Tel. 604 775 450

23/14-odw.

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

15/14-odw.

DAM PRACĘ

6/14-odw.

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

Zatrudnię kierowcę (kat. C + kurs na przewóz rzeczy) – praca dorywcza.
Tel. 502 945 121

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

Zatrudnię kucharza, kucharkę. Tel. 32 236
23 47

13/14-odw.

Sprzedam mieszkanie, 37 m2, ul. Sienkiewicza. Cena do negocjacji. Tel. 507 592 552,
515 977 010
Sprzedam nowy dom. Tel. 508 192 750

13/14-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze niani.
Tel. 798 620 720

Szukam pracy na zlecenie w charakterze
budowlańca (malowanie, tynkowanie, prace
wykończeniowe). Ceny do negocjacji.
Tel. 731 519 476

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

Sprzedam duży dom Wolności. Cena 485
tys. Tel. 601 462 766

26 – 35/14

15/14-odw.

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 798 620 720

26/14

Spr zedam mieszkanie 2- pokojowe,
46 m2, Knurów. Tel. 535 056 535

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727

13/14-odw.

25-26/14

24-26/14

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczynającymi się pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

od dnia 2 czerwca
są zamknięte do odwołania.

O przeniesieniu (na czas remontu) Biblioteki i jej zbiorów
do innych pomieszczeń
poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu.
Podczas remontu bez zmian funkcjonują:
Filia nr 1
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96
Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.

informacja własna wydawcy

Jeśli chcesz i możesz – pomóż Laurze. Nakrętki można dostarczać
do naszej redakcji – Knurów, ul. Niepodległości 5.
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Na parkiecie i na piasku
W ramach Dni Knurowa odbyły się turnieje
siatkarskie w hali i w odmianie plażowej.
W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 rywalizowały
reprezentacje szkół podstawowych dziewcząt
i chłopców, a w „plażówkę” grano na „Orliku”
W kategorii dziewcząt
miano najlepszej drużyny
w y wa lcz yła reprezentacja
uczennic Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 4. Kolejne

miejsca zajęły zespoły z „Jedynki”, „Dwójki” i „Szóstki”.
W rywalizacji chłopców
wzięło udział pięć zespołów,
a najlepszym okazał się też

złożony z uczniów Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 7. Kolejne miejsca na podium zajęły
MSP-2 i MSP-1. Na czwartym
miejscu skalsyfikowana została reprezentacja MSP-6, a na
kolejnym MSP-4.
Najlepszą zawodniczką
turnieju została Sonia Biedrowska (MSP-4), a najlepszym zawodnikiem - Dawid
Kołodziej (MSP-7).
Wszystkie drużyny zostały uhonorowane pucharami
i dyplomami, a najlepsi zawodnicy statuetkami od kierownika sekcji piłki siatkowej
Ogniska TKKF Szczygłowice
- Marka Siwka.
Uczestników plażowej odmiany siatkówki gościł kompleks Boisk Wielofunkcyjnych
„Orlik”. Tam rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach:
- I - 1. Michał Gierzok /
Mateusz Płowiec, 2. Przemek

Wiktoria dwa razy
na podium
Wiktoria Szymura ze Stanicy reprezentuje na co
dzień barwy AZS Gliwice i ma za sobą udany
występ w Mistrzostwach Śląska Kadetek i Kadetów. Młodzi tenisiści stołowi rywalizowali
w Sosnowcu-Milowicach, gdzie Wiktoria zdobyła dwa brązowe medale: w deblu, w parze
z Kingą Furtak (MKS Czechowice-Dziedzice)
oraz w mikście, w parze z Arturem Grelą (Naprzód Borucin)

Wygrani i przegrani
W dwóch klubach piłkarskich
z naszego regionu cieszą się
z awansu na wyższy szczebel
rozgrywek administrowanych
przez Podokręg Zabrze
Powrót do Klasy „A” świętuje Gwiazda Chudów, natomiast awans do Klasy „B” wywalczyły rezerwy Concordii
Knurów.
W jednym klubie z naszego regionu muszą przełknąć
gorzką pigułkę w postaci degradacji. Tym k lubem jest
Orzeł Stanica, który w nowym
sezonie zagra w Klasie „B”.
Pełny wykaz wygranych
i przegranych przedstawia się
następująco:
– awans do Klasy okręgo-

wej – MKS Zabrze–Kończyce
i Zamkowiec Toszek,
– awans do Klasy „A” –
Walka Zabrze–Makoszowy
i Gwiazda Chudów,
– awans do Klasy „B” –
Concordia II Knurów i Gwarek II Ornontowice,
– spadek do K lasy „B”
– Przyszłość II Ciochowice
i Orzeł Stanica,
– spadek do Klasy „C” –
Kłodnica Gliwice i Korona
Bargłówka.
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W grze pojedynczej Szymura sk lasy f i kowa na została na 4. miejscu i teraz
przygotowuje się do startu
w Mistrzostwach Polski Kadetek w Brz eg u Dol ny m.
W Sosnowcu wystąpił również Marcin Molenda z Orła
Stanica, który indywidualnie
zajął miejsce 17-24, a w deblu w parze z Jakubem Sową

(Sparta kus Gliwice) uplasował się na miejscu 9-16.
W hali w Milowicach odbyły
się również Mistrzostwa Śląska Juniorów. W tym turnieju
barw Orła Stanica bronili:
Justyna Żyła (w singlu została sklasyfikowana na miejscu 17-21, a w deblu w parze
z A ne t ą Trę towsk ą (L K S
R o j -Ż o r y ) z a j ę ł a m i e j sce 5-8) i Adrian Szymura
(w singlu był 17-24, a w deblu z Łu kaszem Szotem
ze Spartakusa Gliwice - 9-16).
W mikście, para Żyła/
Szymura ukończyła zawody na
miejscach 9-16.

Rokitowski / Łukasz Zaręba,
3. Jakub Krasiński / Radosław
Kiseła,
- II - 1. Grzegorz Rybakiewicz / Nicole Rybakiewicz, 2.
Patryk Dąbrowski / Sebastian
Szendzielorz, 3. Maciej Mikłos
/ Mateusz Latański, 4. Adam
Kocur / Łukasz Pelcner,
III - 1. K laudia Bartela / Dżesika Trzebuniak, 2.
Agnieszka Wojciechowska /
Aleksandra Hajduk,
- IV - 1. Katarzyna Woźniak / Patrycja Tekielak, 2.
Edyta Kutuś / Wojtek Bosek.
Zwycięzcy we wszystkich
kategoriach zostali uhonorowani przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji pucharami
i dyplomami.
PiSk

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 17 CZERWCA:
1. Bogumił Wolny
2. Janusz Nowak
3. Zbigniew Ciszewski
4. Wojciech Napierała
5. Edward Klaczka
6. Stefan Wroblowski
7. Jan Szczeszak
8. Dariusz Sikotowski
9. Henryk Brola
10. Dariusz Skowron

– 2.294
– 2.155
– 2.137
– 2.081
– 1.908
– 1.877
– 1.872
– 1.844
– 1.797
– 1.687

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Leonard Spyra
2. Joachim Makselon
3. Zdzisław Mral
4. Henryk Brola
5. Bogumił Wolny
6. Piotr Luberta
7. Jacek Zacher
8. Bernard Wróbel
9. Wojciech Napierała
10. Edward Nowak
Kolejny turniej odbędzie się 2 września.

– 26.960
– 26.856
– 26.238
– 25.650
– 25.624
– 25.498
– 25.263
– 25.226
– 25.169
– 24.975

Knurowianka Aneta Kowalska prowadziła
ﬁnałowe spotkanie Pucharu Polski kobiet
w Ostródzie. W ﬁnale wystąpiły zespoły
AZS-u Wrocław i Medyka Konin, a triumfatora
rozgrywek poznaliśmy po niezwykle
emocjonującym spotkaniu. Dowodem na to
niech będzie fakt, iż wrocławianki prowadziły
2:0, a mimo to puchar zdobył zespół z Konina,
który trzeciego i jednocześnie zwycięskiego gola
strzelił w ostatnich fragmentach spotkania.
PiSk
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Foto: Piotr Skorupa

Kilkutygodniowe rozgrywki na szczeblu lokalnym
w ramach Deichmann Minimistrzostwa 2014
dobiegły końca. Knurów gościł uczestników tego
sportowego przedsięwzięcia po raz pierwszy i po
każdym dniu zmagań młodych piłkarzy można było
stwierdzić: Warto było!

Zawodnicy Jamajki (w żółtych koszulkach) i Nigerii, czyli młodzi knurowianie, którzy zajęli trzecie i czwarte miejsce
na szczeblu lokalnym Deichmann Minimistrzostwa

Przypomnijmy, że nasze
miasto znalazło się wśród 24
gospodarzy pierwszej rundy
rozgrywek i gościło zawod-

ników w dwóch kategoriach
wiekowych: U-9 i U-11. Nie
zabrakło wśród nich knurowian. Ci najlepsi doszli do

„małego finału” 11-latków,
a więc meczu o trzecie miejsce. Po wielu emocjonujących
spotkaniach, w konfrontacji

i Alan Jankowski. Trener:
Marcin Odrobina.
W ekipie Nigerii zagrali
następujący zawodnicy Con-

Powołania dla czterech

Foto: Piotr Skorupa
Foto: Piotr Skorupa

czyli knurowianie w „małym finale”

Foto: Piotr Skorupa

Jamajka – Nigeria,

o najniższy stopień podium
zagrały reprezentacje Jamajki
i Nigerii. Przy żywiołowym
dopingu rodziców lepsi okazali się zawodnicy Akademii
Piłki Nożnej, którzy na czas
turnieju zamienili się w Jamajczyków. Zwycięstwo 2:1
nad Concordią (Nigerią) dało
„akademikom” wiele satysfakcji, podobnie, jak finałowa
wygrana 4:1 Francji (Gwarka
Zabrze) z Włochami. „Trójkolorowi” w nagrodę awansowali
do dalszych gier, już na szczeblu wojewódzkim.
Wracając do meczu o III
miejsce dodajmy, że barw Jamajki bronili następujący zawodnicy APN: Tomasz Knast,
Przemysław Mijas, Konrad
Ilnicki, Krzysztof Porembski,
Alex Ślusarczyk, Maciej Odrobina, Dawid Nieradzik, Kacper Guzera, Szymon Soberka

cordii: Bartosz Barczyk, Jakub
Grączewski, Olivier Wiora,
Dominik Jakubowski, Jakub
Orylski, Mikołaj Cich, Michał
Krzan, Przemysław Rozumek,
Jakub Tarnowski, Krzysztof
Mechliński. Trener: Damian
Jakubowski.
W kategorii U-9 knuro-

wianie nie dotarli do półfinału, natomiast znakomite
wrażenie pozostawili po sobie
Francuzi, którzy pokonali
w finale Polskę 3:0. Brązowe
medale w y walczyło wśród
9-latków Wybrzeże Kości Słoniowej, gromiąc 6:0 Włochy.
PiSk

Uczestnicy Turnieju Podwórkowego

Czterech zawodników Akademii Piłki Nożnej Marcina
Brosza otrzymało powołania na konsultację szkoleniową Kadry
Podokręgu Zabrze rocznika 2003. Trenerzy Bartosz Czolka
i Janusz Wroński sprawdzą formę Adriana Żyły, Szymona Kaliszewskiego, Sebastiana Szewczyka i Igora Rybickiego.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Szymon Kaliszewski na co dzień strzeże dostępu do bramki
APN Knurów

14

Foto: organizatorzy

Podwórkowy Mundial

„Kolonija 2014” - pod taką nazwą odbył się Podwórkowy Turniej Piłki
Nożnej, w którym Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, prowadzące
Świetlicę Bł. Edmunda Bojanowskiego, na prośbę młodzieży zaprosiło
do rozgrywek drużyny Gimnazjum im. Jana Pawła II
Pierwsze miejsce zajęła „Torcida Knurów”, drugie zdobył zespół „Pro100
w okno”, a trzecie miejsce na

podium zajęła „Młoda Torcida”. Najlepszym strzelcem
okazał się Daniel Gołębiowski,
a najlepszym bramkarzem -

Przemysław Michałek. Turniej
odbył się na obiektach Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
1, a w organizację rozgrywek

włączyli się nauczyciele wychowania fizycznego z MSP-1
i MG-1 oraz młodzież Samorządu Uczniowskiego z MG-1.
PiSk
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Przygotowania
ruszą 14 lipca
Dzisiaj trudno stwierdzić
w jakim składzie osobowym
piłkarze spotkają się w połowie pierwszego wakacyjnego
miesiąca, jednak po tym, co
mogliśmy zaobserwować w latach ubiegłych, trudno spodziewać się, że trener będzie
miał do dyspozycji wszystkich
zawodników.
Dzisiaj nie znamy również
odpowiedzi na pytanie dotyczące ewentualnych zmian
w kadrze. Jak co roku kilka
nazwisk trafiło na listę tych,
którzy mają największe szanse
na to, by opuścić Concordię.
O testach Salomona Mawo
w Energetyku ROW-ie Rybnik
już pisaliśmy. Wróble przy
Dworcowej ćwierkają z kolei,
że propozycję z innego klubu

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

Niektórzy piłkarze Concordii mimo, że nie
bronią już biało-zielono-czarnych barw, często
widywani są na meczach w Knurowie. Do
stałych bywalców na Stadionie Miejskim przy
ulicy Dworcowej bezsprzecznie należą Michał
Bagiński (na zdjęciu z prawej) i Tomasz Dura
(z lewej). Przy okazji ostatniego meczu sezonu
2013/2014 swój były klub odwiedził Paweł
Zarzycki (w środku).

Pozdrowienia

ma Paweł Krzysztoporski.
Niewykluczone, że usługami
kilku młodzieżowców mogą
być zainteresowani w klubach
z wyższych lig. Tu mamy na
myśli przede wszystkim trio:
Patryk Wasilewski, Paweł Jaroszewski i Łukasz Bączkiewicz.
Na razie to wszystko tylko
przypuszczenia. Pewne jest
natomiast, że serię sparingów Concordia rozpocznie
z beniaminkiem 4. ligi - LKSem Bełk (19 lipca). Później
knurowianie zagrają jeszcze
z Jednością Przyszowice (23
lipca), Wilkami Wilcza (26
lipca), Fortecą Świerklany (30
lipca) i GKS-em II Katowice
(3 sierpnia).

od selekcjonera

W Brazylii trwa Mundial,
a za naszym pośrednictwem
Czy telników pozdrawia selekcjoner reprezentacji Polski
- Adam Nawałka.
Owe pozdrowienia przywiózł do naszej redakcji Remigiusz Rzepka - knurowianin
i jednocześnie członek sztabu
szkoleniowego reprezentacji
Polski.
Dziękujemy.

Na zaproszenie dyrekcji Miejskiego Przedszkola nr 12
w Knurowie, trenerzy i zawodnicy Spartana zaprezentowali
pokaz sportów walki oraz sprawności fizycznej. Pokaz odbył
się w ramach festynu rodzinnego.

PiSk

...i Concordia
w przedszkolu

PiSk

Bramkę, do której dostępu strzegł
Solomon Mawo, atakuje młody fan
Barcelony

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

informacja własna

Na piłkarskim rynku jest popyt na młodzieżowców.
Łukasz Bączkiewicz będzie nim jeszcze przez rok...

Najpierw Puchar Polski
Po dok rę g Z abr z e p o dał daty inauguracji sezonu
2014/2015. Pierwsze mecze na
szczeblu Podokręgu odbędą
się 9 sierpnia i będą to spotkania w ramach rozgrywek
o Puchar Polski. 17 sierpnia

Spartan...

Foto: Spartan

Sezon piłkarski zakończony,
chociaż wielu może się z tym
stwierdzeniem nie zgodzić, wszak
trwa Mundial. My mamy jednak
na myśli nasze „podwórko”, a tu
nastała kompletna cisza. Ostatni
trening Concordii odbył się
17 czerwca, a pierwszy w ramach
cyklu przygotowawczego do
nowego sezonu wyznaczono na
14 lipca

na boiska wybiegną zespoły
uczestniczące w rywalizacji
Klasy „A”, natomiast 23 sierpnia pierwsze mecze nowego
sezonu rozegrają drużyny Klas
„B” i „C”.

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

PiSk

Zawodnicy Concordii, między innymi na mocy podpisanej umowy z Górnikiem Zabrze i uczestnictwa w projekcie
„Piłkarskie Przedszkole”, co jakiś czas odwiedzają placówki
oświatowe w naszym mieście. Ostatnio reprezentanci 4-ligowca uczestniczyli w festynie rodzinnym zorganizowanym
w Miejskim Przedszkolu nr 12. Piłkarze zachęcali najmłodszych do zabawy z piłką, zaprezentowali ćwiczenia składające
się na trening, a także rozegrali mecz, w którym w roli bramkarza wystąpił Kameruńczyk Solomon Mawo. Wraz z nim,
piłkarskie zajęcia prowadzili Paweł Krzysztoporski i Tomasz
Macha.
Dodatkową atrakcją spotkania piłkarzy z przedszkolakami była możliwość zrobienia sobie zdjęcia z maskotką Górnika
Zabrze.
PiSk
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Po drugiej
stronie tęczy
Teatr Wit-Wit narodził się w wyobraźni
jego twórców. W słowach
wypowiadanych ze starannością,
w barwnych kostiumach, w znaczących
gestach. Zanim kurtyna odsłoni scenę,
zanim padnie pierwsza kwestia, mali
aktorzy godzinami ćwiczą swoje
ciała i język, aby zabrać publiczność
w magiczną podróż do światów
wyobrażanych
Witajcie w naszej bajce, tutaj
wszystko zdarzyć się może! Kot w butach w kolorze truskawek przemówi
ludzkim głosem, a biedny Janek ożeni
się z królewną!
18 czerwca mali aktorzy Teatru
Wit-Wit w Kinie Scenie Kulturze
podsumowali całoroczne warsztaty
artystyczne bajką „Kot w butach”.
Dawno, dawno temu Ewa i Stanisław Witomscy założyli Teatr
Wit-Wit. Miłością do sceny chcieli
zarazić innych. Tak powstały grupy
teatralne w Knurowie i Gliwicach,
bo jak wiadomo, czym skorupka za
młodu nasiąknie...
Teatr Wit-Wit zabiera dzieci
na drugą stronę tęczy. Do krainy

spełnionych marzeń, gdzie na parę
chwil można stać się ptakiem, kotem
czy królewną z bajki. Dzieci przez
cały rok uczą się teatru, odkrywają
tajemnice ruchu, ćwiczą poprawną
wymowę.
– Z relacji rodziców dowiaduję
się, że zajęcia naprawdę bardzo pomagają ich pociechom – mówi Ewa
Witomska, twórczyni i prowadząca
zajęcia. – Zarówno w pokonywaniu
nieśmiałości jak i osiągnięciu ładnej
dykcji.
Warsztaty teatralne dodają pewności siebie i uwalniają kreatywność.
Dziecko pod okiem artystów: Ewy
i Stanisława Witomskich oraz choreografki Dagmary Kaliciak samo
staje się artystą.

Mali artyści chętnie pozowali do zdjęć, w rękach dzierżąc Certyfikaty Małego Aktora. Towarzyszyła im
twórczyni Teatru Wit-Wit Ewa Witomska

KURTYNA W GÓRĘ,
ARTYŚCI NA SCENĘ!

Każdy z małych artystów Teatru
Wit -Wit to osobna historia zmagań
z onieśmieleniem czy złą wymową.
Prowadzący zajęcia podkreślają, że
najważniejszy jest dla nich rozwój
dzieci, a nie to, czy przedstawienie
będzie idealne.
– Cieszy mnie fakt, że podczas
rocznej pracy, z nieśmiałych dzieci wyrośli prawdziwi aktorzy, dla których
scena i światła nie stanowiły żadnego
problemu – mówi Ewa Witomska.
W Teatrze Wit-Wit jest miejsce dla
wszystkich: cichych i niesfornych,
lękliwych i odważnych, dużych i tych
całkiem małych. Najmłodsza uczestniczka warsztatów Judytka Przybyła

ma niecałe 4 latka. W przedstawieniu wcieliła się w zajączka. I była
wspaniała! Obok niej wystąpiła Julia
Kania jako Janek i Zuzia Kostrzycka w tytułowej roli kota w butach.
Dziewczynki od kilku lat uczęszczają
na zajęcia. Zagrały brawurowo!
Przegląd otworzył występ starszej grupy. Po nich na scenę wkroczyły damy dworu w pięknych balowych
sukniach, rozbrykane zajączki oraz
Janek, Kot w butach i Królowa.
– Dla dzieci był to wyjątkowy
dzień, z sali ćwiczeń, którą dobrze
znały przeniosły się na profesjonalną
scenę, z nagłośnieniem, światłami,
a co najtrudniejsze – widownią! Nawet dorośli mają tremę, a co dopiero
takie maluchy– tłumaczy Ewa Wi-

tomska. Widownia nagrodziła dzieci
rzęsistymi brawami. Mali aktorzy
pochwalili się znajomością trudnych
wierszyków dykcyjnych i w nagrodę
za udział w zajęciach otrzymali Certyfikat Małego Aktora.
Studio Aktorskie Teatru Wit-Wit
rusza ponownie od października
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7.
– A dla osób, które nie wyjeżdżają
w lipcu na wakacje, mamy propozycje
intensywnego kursu artystycznego!
– zachęca Ewa Witomska. – Zapraszamy!
Tekst i foto: Justyna Bajko

Więcej wiadomości o działalności
Teatru Wit-wit na stronie
www.studioaktorskie.witwit.pl

SZCZYGŁOWICE

Złote przeboje
Koncert „Złotych Przebojów” był
ukoronowaniem roku szkolnego Studia Piosenki
i Musicalu w szczygłowickim Domu Kultury

Znane i lubiane rytmy niosły się po okolicy w poniedziałkowy wieczór. W gruntownie,
a przy tym pięknie odnowionych wnętrzach szczygłowickiej
placówki wystąpiły trzy zespoły
Studia – Kolorowe Nutki, Happy
Band i Bez Nazwy.
– Rodzice nie kryli zadowolenia z pięknego, artystycznego

zwieńczenia naszej działalności
– mówi Agnieszka Bielanik-Witomska, prowadząca Studio
Piosenki i Musicalu.
– Satysfakcja była tym większa, że ze względu na czas remontu zajęcia odby waliśmy
w pomieszczeniach zastępczych.
Przy dużej ilości dzieci w grupach nie było to łatwe. Koncert

dowiódł, że warto było czekać.
Młodzi artyści zachwycali się nową sceną, widownią
i now inka mi techniczny mi,
czyniącymi ich występy jeszcze
bardziej efektowny mi. Publiczność doceniła ich ta lent
i umiejętności. Wszyscy zebrali
gromkie brawa.
/bw/

Foto: Roman Matysik

Żywiołowy taniec, radosny śpiew i barwne stroje - to znaki rozpoznawcze artystów ze Studia Piosenki
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