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Koniec piekła w domu

Tydzień w tydzień knurowscy policjanci zatrzymują
sprawców domowej przemocy. Ofiary coraz częściej
przerywają zmowę milczenia i opowiadają o gehennie
w czterech ścianach
dzoną oraz nakazem opuszczenia
lokalu zajmowanego wspólnie z małżonką. Zebrany materiał dowodowy
nie pozostawia wątpliwości, że mężczyzna od 2011 do 2014 roku stosował

Piją na potęgę

Piją, płaczą i płacą... Mowa o osobach,
które spożywają alkohol w miejscach, gdzie
zabraniają tego przepisy. Przez ostatni
tydzień Straż Miejska przyłapała na takim
wykroczeniu kilkanaście osób

Nie zapomnij

oprac. /g/

Domowemu oprawcy grozi nawet do 5 lat
pozbawienia wolności

KNURÓW

W ubiegły wtorek, tuż przed
północą, patrol Straży Miejskiej interweniował przed jednym z bloków
przy al. Piastów. Powodem była grupa
osób, które piły alkohol i zakłócały
ciszę nocną. Dwaj sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami,
wobec dwóch innych mundurowi
poprzestali na pouczeniu.
Godzinę później operator monitoringu dostrzegł trzy osoby drinkujące na skwerze przy ul. Kopalnianej.

przemoc fizyczną i psychiczną wobec
członków swojej rodziny.

Foto: Archiwum Policji

W ubiegłą środę stróże prawa
zatrzymali 35-letniego mężczyznę z
Knurowa, który fizycznie i psychicznie znęcał się nad żoną i dwójką dzieci w wieku 3 i 10 lat. Dwa dni później
knurowianin został doprowadzony
do Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód z wnioskiem o zastosowanie
wobec niego dozoru policyjnego,
zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych oraz nakazu opuszczenia dotychczas zajmowanego mieszkania.
- Zebrany materiał uprawdopodabnia popełnienie przez podejrzanego przestępstwa, za które grozi kara do
5 lat pozbawienia wolności - informuje podinsp. Maciej Kawa, komendant
Komisariatu Policji w Knurowie.
W tym samym czasie na jego
wniosek prokuratura objęła 37-latka
z Knurowa dozorem policyjnym, zakazem kontaktowania się z pokrzyw-

Funkcjonariusze nałożyli dwa mandaty. Trzeci sprawca wykroczenia
odmówił przyjęcia mandatu, wobec
czego jego sprawą zajmie się sąd.
Kolejny mandat został wypisany
przez strażników tego samego dnia
późnym wieczorem. Tym razem
dodatkowy koszt przełknąć musiała
jedna osoba, racząca się alkoholem
za budynkiem przychodni przy ul.
Kazimierza Wielkiego.
Nie minęły dwie godziny, a ko-

lejni dwaj pijący „na widoku” (mimo
zmroku) podpadli strażnikom. Tym
razem czynili to w pobliżu kapliczki
św. Jana Nepomucena. Ich sprzeczne
z prawem zachowanie wychwycił
operator monitoringu.
Chwilę później ten sam patrol
Straży Miejskiej udał się na ul. Ogrodową, bowiem kamery zarejestrowały kolejną grupę pijących. W tym
przypadku ukarano jednego sprawcę
wykroczenia, a wobec trzech innych
osób poprzestano na pouczeniach.
To nie koniec pijackiej serii. W
piątek oczom operatora kamery
ukazały się dwie osoby pijące alkohol
na przystanku przy ul. Kosmonautów. W sobotę podobnego czynu
dopuściło się dwóch mężczyzn na
skwerze przy ul. Mieszka I. W pierwszym przypadku strażnicy uznali,
że wystarczą pouczenia, w drugim
wystawili mandaty.
/bw/

Nietrzeźwi rodzice
imprezowali z dzieckiem
Dramatycznie mogły skończyć się Dni
Knurowa dla pięciomiesięcznej dziewczynki.
Dzieckiem „opiekowali się” nietrzeźwi
rodzice. Na szczęście w porę zajęli się nim
ratownicy medyczni
Na pijanych rodziców uwagę
zwróciła jedna z knurowianek. Poinformowała strażników miejskich.
Ci wezwali pogotowie ratunkowe i
powiadomili policję.
- Dziecko było wyraźnie wychłodzone i wyziębione, do tego bardzo
cienko ubrane. Z uwagi na zagrożenie
życia lub zdrowia dziecka, patrol niezwłocznie udał się z nim do punktu
medycznego, gdzie przekazane zostało
ratownikowi – informuje Andrzej
Daroń, komendant knurowskiej
Straży Miejskiej.
Z relacji świadka w ynika, że
niewiele brakowało, by dziecko wyślizgnęło się z rąk rodziców i upadło
na ziemię.
- Rodzice dziecka to 32-letni mężczyzna oraz 26-letnia kobieta. Zostali
zatrzymani na 48 godzin – dodaje
podinsp. Maciej Kawa, komendant
Komisariatu Policji w Knurowie.

Knurowianie znajdowali się pod
znacznym wpływem alkoholu. Mężczyzna miał 1,2 promila w organizmie, jego partnerka – 1,8 promila.
Rodzice nie unikną odpowiedzialności. Postawiono im zarzut
bezpośredniego zagrożenia utraty
życia lub ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. Nie czekając na rozprawę
postanowili poddać się dobrowolnie
karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Dodatkowo zostali ukarani grzywną w
wysokości 600 zł oraz otrzymali nadzór kuratora. Zobowiązali się też do
zaprzestania spożywania alkoholu.
Jak informuje komendant Kawa,
został również złożony wniosek do
sądu, który ma sprawdzić, czy nie
występuje dysfunkcja w rodzinie.
Dziewczynką zajęła się babcia.
DC

KNURÓW. WYKŁAD PT. „PSAŁTERZ, MODLITEWNIK BIBLII”

Kto wierzy, nie jest sam
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza
na spotkanie z księdzem doktorem Januszem
Wilkiem - wykładowcą na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
Ks. dr Wilk jest prefektem w
Wyższym Śląskim Seminarium
Duchownym w Katowicach i członkiem Stowarzyszenia Biblistów
Polskich. To autor książek pt. „Kto
wierzy, nigdy nie jest sam”, „Kapłan
jako dobry żołnierz Chrystusa”,
redaktor wydania „Jan Paweł II
Przyjaciel Boga”.
Młodszemu pokoleniu czytelników znany jako twórca „Pytań
z drogi życia”. To wydanie, dla
którego treści źródłem było in-

ternetowe forum dla młodzieży.
Zawiera odpowiedzi na zagadnienia
szczególnie ważne dla nastolatków,
na pytania trudne i kontrowersyjne.
Wykład odbędzie się w środę, 25
czerwca, w salkach katechetycznych
przy kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. Zamknie
pierwszy rok funkcjonowania Akademii Umiejętności w parafii.
Początek o godz. 19. Wstęp
wolny.
/bw/
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Winda
stanęła

W niedzielę, tuż przed godz. 15,
patrol Straży Miejskiej interweniował
w jednym z bloków przy ul. Łokietka.
Powodem była zepsuta winda, która
zatrzymała się na półpiętrze. Funkcjonariusze zabezpieczyli otwarte
drzwi do dźwigu na parterze. Powiadomili pracowników serwisu, w celu
usunięcia awarii.
/bw/
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Celem podpalacza było prawdopodobnie jedno auto,
drugie spaliło się niejako „przy okazji”...

Wypadek
motocykla
z hondą
KNURÓW

Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku
zderzenia się samochodu osobowego
i motocykla
Do zdarzenia doszło w sobotni
wieczór, tuż przed godz. 23, na wysokości restauracji 777. Dokładne
przyczyny wypadku bada w tym
momencie policja, ale z wstępnych
ustaleń wynika, że mężczyzna jadący motocyklem ul. 1 Maja uderzył
w próbujący się włączyć do ruchu
samochód marki honda.
W wyniku zderzenia się pojazdów ucierpiały dwie osoby, kierowca

Płoną auta,
koszmar trwa

DC

Foto: JRG Knurów

SZCZYGŁOWICE

jednośladu oraz jego pasażerka. Zostali przewiezieni do szpitala.
Akcja służb ratowniczych trwała półtorej godziny. W tym czasie
droga była całkowicie zablokowana, później wprowadzono ruch
wahadłowy. Miejsce zdarzenia zabezpieczyli strażacy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.

Przed tygodniem pisaliśmy o „dostawczaku”
spalonym nocą na parkingu przy ul. Staszica
w Szczygłowicach. W nocy z czwartku na piątek
podpalacz znowu dał znać o sobie. Scenariusz był
podobny. Ten sam parking, ten sam właściciel auta...

WIEMY, NIE POWIEMY

Na targowisku ludzie słyszeli,
co się stało, w końcu wszyscy znają
poszkodowanego, ale trudno kogokolwiek namówić na rozmowę.
– Ja tutaj pracuję od dawna i
nigdy nie miałam żadnych nieprzyjemności – mówi pani handlująca w
małej budce.
– Nawet jeślibym cokolwiek
wiedziała i tak bym pani nic nie powiedziała – dodaje inna.
– Pamiętam, kiedy płonął ten
stragan. Ogień podłożono pod
blachę. Podobno było to k oło
godz. 19. Na pewno ktoś coś widział, o tej porze kręci się tutaj
sporo młodzieży. Ale ludzie boją
się mówić. Zresztą im mniej się
wie, tym lepiej – relacjonuje pani
handlująca nieopodal.
Po pożarze szczygłowiczanin próbował pracować dalej. Nie mógł sprzedawać na straganie, handlował przed.
Miał kilka koszyków truskawek.
– Wyglądał na strutego, ale
przecież jakoś trzeba żyć, skądś brać
na rachunki – opowiada jeden ze
sprzedających.

CZAS NA AUTA

8 czerwca, kilka dni po podpaleniu straganu, spłonął samochód

dostawczy należący do szczygłowiczanina. W nocy z 11 na 12 czerwca
ogień strawił samochód osobowy
poszkodowanego. Pożar objął także
sąsiedni pojazd.
– Koło 3 nad ranem obudził
mnie huk. Po chwili usłyszałem
kolejne wybuchy, dosyć doniosłe w
równych odstępach. Podbiegłem do
okna. Zobaczyłem, że palą się samochody na parkingu. Wybiegłem na
zewnątrz. Bałem się, że moje auto
też jest zagrożone, bo stało niedaleko – opisuje pan Piotr, mieszkaniec
bloku przy Kołłątaja.
Akcji strażaków przyglądało
się sporo gapiów. Parking przy
ciągu sklepów przy ul. Staszica
jest lubiany przez kierowców. Do
tej pory wydawał się bezpieczny.
Blisko bloków, ludzie z okien mogli
dostrzec swoje pojazdy. Samochody stały blisko siebie. Tylko dzięki
sprawnej akcji strażaków pożar nie
ogarnął więcej samochodów.
– Akcja trwała prawie godzinę.
Otrzymaliśmy zgłoszenie o 2.20.
Kiedy przyjechaliśmy na miejsce,
dwa samochody - fiat siena i ford
fiesta – już się paliły – informuje
Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie. – Przypuszczalna przyczyna to
podpalenie.
Na mieszkańców padł blady
strach. Dzień po pożarze niektórzy
z nich zatrzymywali się przy spalonych samochodach i z niedowierzeniem kiwali głowami. Nikt już
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nie wierzy w przypadek.
– Nie jest bezpiecznie. Boję się
chodzić po zmroku, żeby nie oberwać
– mówi pani Hanna, mieszkająca w
pobliskim bloku. – Żal człowieka.
Albo mafia albo sam się o to prosił.

NA TROPIE

Siłą podpalacza był strach poszkodowanych. Za pierwszym razem
nie prosili o pomoc. Tym razem Policja zgłoszenie otrzymała, choć nie
informuje, kto je złożył.
– Obecnie trwa analiza materiału dowodowego. Badamy zapisy
monitoringu zarówno miejskiego
jak i prywatnego. Zbieramy dowody
i ustalamy motyw – mówi Maciej
Kawa, komendant k nurowsk iej
Policji.
Sprawca musiał gdzieś zaopatrzyć się w benzynę, która posłużyła mu do podpalenia samochodów,
dlatego sprawdza się także zapis
kamer na stacjach benzynowych.
– Jesteśmy dobrej myśli – podkreśla komendant Kawa.
Mieszkańcy z niepokojem obserwują parking przy Staszica.
– Kiedyś to miejsce było oblegane,
teraz ludzie wolą parkować gdzie
indziej. Boją się powtórki – mówi
pan Piotr.
– Czekamy aż złapią tego drania. Chcemy tylko spokojnie żyć!
Dopiero jak go wsadzą, będę mogła
zasnąć bez strachu – przyznaje pani
Hanna.
JB

Kierowca i pasażerka
jednośladu trafili
do szpitala
Foto: JRG Knurów

Historia jak z filmu. Podpalacz,
który chce kogoś nastraszyć albo
ukarać. I milcząca ofiara. Najpierw
ktoś spalił jej stragan, gdzie handlowała używaną odzieżą, potem auta.

Auto ma mocno wgnieciony bok

KNURÓW. BO TATO PROSIŁ O CISZĘ...

Syn pobił ojca
Ojciec i syn w jednym mieszkają bloku. 41-letni syn na pierwszym
piętrze, 75 -letni ojciec na parterze.
W sobotę syn urządzał imprezę.
Ojcu przeszkadzała głośna muzyka, więc poprosił swoje dziecko
o jej ściszenie. Synalkowi uwaga
rodziciela się nie spodobała. Zebrał

towarzyszów zabawy i zapukał
piętro niżej. Ojciec bez obaw drzwi
otworzył. Syn wymierzył kilka ciosów, by po chwili wrócić do zabawy.
41-latek był kompletnie pijany, miał
prawie 3 promile. Pobity ojciec wymagał pomocy lekarskiej.
jb
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WAŻNE DLA KONSUMENTÓW

Jednomyślne Niekorzystna umowa?
absolutorium Możesz się wykręcić...
dla prezydenta
KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Pewnie nie raz, nie dwa zapukał do ciebie przedstawiciel
jakiejś firmy proponując korzystny zakup bądź usługę.
Dość łatwo dać się „zbajerować” i podpisać umowę. Co
zrobisz, gdy na chłodno ocenisz, że produkt tak naprawdę
nie jest ci potrzebny lub za drogo by cię kosztował?

20 „za”, zero „przeciw”,
zero „wstrzymujących się”
– to wynik głosowania nad
absolutorium dla prezydenta
Adama Ramsa za 2013 rok
Uchwała absolutoryjna i poprzedzająca ją „w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Knurów
za 2013 rok oraz rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów za 2013 rok”
były najważniejszymi w programie
środowej sesji Rady Miasta.
Zanim doszło do głosowań,
zebrani wysłuchali wspomnianych
sprawozdań, informacji o stanie
mienia komunalnego, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach i stanowiska Komisji
Rew iz y jnej. Poz y t y w ne oceny
przełożyły się na wyniki głosowania.
- W działalności samorządu
szczególnie istotne są dwie sprawy:
przyjęcie budżetu miasta i zatwierdzenie sprawozdania z jego realizacji – powiedział tuż po głosowaniu
prezydent Adam Rams. - Jednogłośne udzielenie absolutorium
zarówno cieszy, jak i motywuje do
dalszej pracy.
Prezydent podkreślił dobrą
współpracę z Radą Miasta. Podziękowa ł swoim zastępcom i
współpracownikom, urzędnikom,
pracownikom jednostek samorządowych.
Poza wcześniej wymienionymi
pod głosowanie trafiło ponad 20
„zwykłych” uchwał.
Rada wyraziła zgodę na wniesienie do kapitału zakładowego
PWiK Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w wysokości 1,679 mln zł i
objęcie w zamian 16.790 udziałów
(każdy po 100 zł). Fundusze zostały przyznane przedsiębiorstwu w
związku z realizacją dodatkowych
zadań: * wymiany sieci wodociągowej na osiedlu Fińskie Domki
(ulice Chopina, Chrobrego, Wieniawskiego i Szymanowskiego),
* przebudowy wodociągu w ul.
Koziełka 94-99, * wymiany wodociągu w ul. Reymonta, * wymiany
sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego, * budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Gen.
Ziętka i 26 Stycznia.
Na forum RM wróciła kwestia
utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w
Knurowie. Decyzja taka zapadła
półtora roku temu. Temu zamiarowi sprzeciwił się – wydając negatywną opinię – Śląski Kurator
Oświaty. Miasto nie zrezygnowało.
Sprawa oparła się o Naczelny Sąd
Administracyjny, który uznał argumenty Knurowa. Śląski Kurator
zmienił zdanie i wydał pozytywną
4

opinię. W tej sytuacji Rada Miasta
uchwaliła, że z dniem 1 września
2014 roku nastąpi połączenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im.
Marii Konopnickiej i Miejskiego
Gimnazjum nr 3 w Zespół Szkół nr
1 w Knurowie.
Dyrektorzy placówek oświatowych wypracowali, odpowiednio
gospodarując mieniem, 59 tys. zł.
Radni zgodzili się, by pieniądze te
przeznaczyć na zakup wyposażenia
i pomocy dydaktycznych oraz na
wykonanie niezbędnych remontów
w szkołach i przedszkolach.
Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe Centrum Kultury
za 2013 rok. Wyraziła zgodę na
przyjęcie Gminy Rudziniec do KZK
GOP. Zaaprobowała też zmiany w
Statucie KZK GOP.
W ramach rozbudowy monitoringu zdecydowano o przeznaczeniu 4 tys. zł na prace związane
z montażem kamery w parku NOT
w Szczygłowicach – na wykonanie
odcinka światłowodu i przyłącza
elektrycznego.
Prawie 900 tys. zł oczekiwała
firma, która jako jedyna zgłosiła
się do przetargu na remont kręgu
na skwerze przy ul. Ogana. To o
300 tys. zł więcej niż założyło miasto. W tej sytuacji zdecydowano o
unieważnieniu przetargu. Radni
wyrazili zgodę, by zarezerwowane
w budżecie pieniądze skierować na
modernizację ul. Mieszka I.
W interpelacjach zgłoszono
kilkanaście spraw i problemów.
Radni zwrócili m.in. uwagę na: *
uciążliwość zapadlisk na ulicach
Sienkiewicza i Mickiewicza, * potrzebę montażu progu zwalniającego na ul. Ułanów, * oczekiwanie
szczygłowiczan, by na zrekultywowanym terenie za wieżowcami
zamontować ławki, * konieczność
skoszenia trawy w kilku miejscach
na terenie miasta, * problemy związane z zapisami do przedszkoli, *
niebezpieczeństwo stwarzane przez
stare topole przy ul. Ułanów, * pomysł, by wykorzystać w przyszłości
nadziemne budowle szybu Krywałd
(kopalnia przymierza się do jego
zamknięcia).
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości) i w internecie - na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej
(www.knurow.bip.info.pl).
/b/

Radca
prawny
Dawid
Rams

Bogusław Wilk: - Dałem się
skusić, podpisałem umowę, ale potem zorientowałem się, że nie jest
dla mnie tak korzystna, jak mi się
wydawało. Dam radę wyplątać się
z tej sytuacji?
Radca prawny Dawid Rams:
- Dotyka Pan problematyki umów
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, uregulowanej w chwili
obecnej ustawą z dnia 2 marca 2000
r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny. Wypada na wstępie
przyjrzeć się charakterowi zawartej
przez Pana umowy - czasem bowiem
trudno jest jednoznacznie stwierdzić,
czy dana umowa jest zawierana poza
lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy. Pomijając szeroki wywód
prawny, który można by tu poprowadzić, wystarczy wskazać, że do umów
najczęściej zawieranych poza lokalem
przedsiębiorstwa należy z reguły
zaliczyć m.in. umowy zawierane w
domu, w miejscu pracy, na wycieczce,
pielgrzymce, w lokalach gastronomicznych, w sanatoriach, domach
wczasowych, szpitalach czy na ulicy.
Pana przypadek wydaje się zatem
oczywisty – zawarł Pan umowę poza
lokalem przedsiębiorstwa.
Zasadą przyjętą przez ustawodawcę jest w takich przypadkach
ograniczenie reguły, że „umów należy
dotrzymywać”, tzn. co do zasady można od tak zawartej umowy odstąpić.
- Innymi słowy: mam szansę.
- Tak.
- Zawsze?
- Nie. Są bowiem pewne wyjątki.
Zawiera je zwłaszcza art. 5 powołanej ustawy. Na przykład przepisów o
umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa
nie będzie się stosowało do umów

powszechnie zawieranych w drobnych jej przedmiot, numer, datę zawarcia.
bieżących sprawach życia codzien- A jeśli zdążyłem już ponieść
nego, o wartości ich przedmiotu do jakieś koszty?
równowartości 10 euro, do umów
- Jeśli przekazaliśmy już jakieś
ubezpieczenia czy o prace budowlane. pieniądze, warto wskazać sposób ich
- Skąd mam wiedzieć, że mogę zwrotu (np. na konkretny rachunek).
zrezygnować z zawartej umowy w
Pamiętajmy, że w razie odstąpiemoim domu?
nia od umowy umowa jest uważana
- Otóż przedsiębiorca ma określo- za niezawartą, a konsument jest
ne obowiązki w zakresie właściwego zwolniony z wszelkich zobowiązań.
poinformowania na piśmie konsu- To, co strony świadczyły, ulega zwromenta przed zawarciem umowy, m.in. towi w stanie niezmienionym, chyba
o możliwości odstąpienia od umowy. że zmiana była konieczna w granicach
Powinien np. pozostawić konsumen- zwykłego zarządu. Zwrot powinien natowi w domu stosowny wzór odstąpie- stąpić niezwłocznie, nie później niż w
nia od umowy, zawierający też dane terminie czternastu dni. Jeżeli konsutego przedsiębiorcy, co bez wątpienia ment dokonał jakichkolwiek przedpłat,
pomaga w dopełnieniu formalności należą się od nich odsetki ustawowe od
rozwiązania umowy.
daty dokonania przedpłaty. Wysokość
- Nie każdy sprzedawca będzie odsetek to 13 proc. w skali roku.
chciał wywiązać się z tego obowiąz- Rozważmy taką sytuację: konku. Lepiej więc samemu znać swoje sument nie został poinformowany
prawa, nieprawdaż?
o swoich prawach, a nie ma też
- Zgadza się. Niezależnie od wystarczającej wiedzy w tym wzglęwywiązania się sprzedawcy z tych dzie. Załóżmy, że dowiaduje się,
obowiązków, należy pamiętać o że ma prawną furtkę dopiero po
przewidzianym w
jakimś czasie, np.
art. 2 powołanej
po dwóch tygoKonsument, który zawarł umoustawy podstawo- wę poza lokalem przedsiębior- dniach. Co wówwym prawie kon- stwa może - co do zasady - od czas?
sumenta. Zgodnie niej odstąpić bez podania przy- Jeżeli konz tym przepisem czyn, w terminie 10 dni od jej sument nie został
konsument, któ- zawarcia
p oinfo r mo wany
ry zawarł umowę
na piśmie o prawie
poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpienia od umowy, bieg terminu,
od niej odstąpić bez podania przyczyn, o którym mowa nie rozpoczyna się.
składając stosowne oświadczenie na
- Czyli?
piśmie w terminie 10 dni od zawar- W takim wypadku konsument
cia umowy. Na marginesie warto może odstąpić od umowy w terminie
wskazać, że nie jest dopuszczalne 10 dni od uzyskania (niezależnie od
zastrzeżenie, że konsumentowi wolno źródła) informacji o prawie odstąodstąpić od umowy za zapłatą ozna- pienia. Pamiętajmy jednak, że nie
czonej sumy (odstępne).
można z tego powodu odstąpić od
- Co należy zrobić aby zmieścić umowy po upływie trzech miesięcy od
się w tym terminie?
jej wykonania.
- Do zachowania terminu wyPonadto już trzeba zasygnalizostarczy wysłanie oświadczenia, o wać, że 30 maja 2014 r. uchwalona
którym była mowa, przed upływem została nowa ustawa o Prawach
tego 10-dniowego terminu. Zalecam, konsumenta, która reguluje m.in. proaby przesyłkę nadać listem poleco- blematykę umów zawieranych poza
nym, choć formalnie nie ma takiego lokalem przedsiębiorstwa. Wydłuża
obowiązku. Jeżeli nie mamy wzoru ona m.in. wskazane wyżej terminy
oświadczenia, a postanowiliśmy do odstąpienia od umowy przez konsporządzić go samodzielnie, należy sumenta. Ustawa została przekazana
pamiętać, że z treści pisma powinno do podpisu Prezydentowi RP. Jeśli
przede wszystkim wynikać, że odstę- zostanie podpisana, wejdzie ona w
pujemy od umowy. Należy oczywi- życie w terminie sześciu miesięcy od
ście podać dane konsumenta, dane ogłoszenia.
odbiorcy oraz dane umożliwiające
Rozmawiał Bogusław Wilk
identyfikację umowy, na przykład

Nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom obcym, czy nawet znajomym, które przyszły w imieniu kogoś z twojej rodziny. Zanim
podpiszesz umowę, dokładnie ją przeczytaj i poproś o wyjaśnienie
wszelkich wątpliwości.
„Nie znasz, nie otwieraj” – apeluje Fundacja Aktywnych Obywateli,
organizator akcji skierowanej głównie do osób starszych, które często padają ofiarami nieuczciwych akwizytorów i zwykłych oszustów,
wykorzystujących ich łatwowierność i niewiedzę.
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aktualności
KNURÓW. PARKOWANIE PRZY CENTRUM HANDLOWYM PLANETA MOŻE KOSZTOWAĆ KROCIE

Frontem do klienta,
zakazem w kierowców

Pozostawienie wieczorem samochodu na parkingu centrum handlowego
Planeta może słono kosztować. Przekonało się o tym ostatnio kilku
okolicznych mieszkańców. Ubożsi o 150 zł muszą parkować gdzie indziej
Mimo wielu wątpliwości wszyscy złapani w parkingową pułapkę
zapłacili, by zdążyć do pracy.

Znaki są jednoznaczne , ich zignorowanie
może być kosztowne

LUKSUS KOSZTUJE

W ubiegłą środę rano pan Mariusz wracał pracowniczym przewozem z nocnej zmiany. Jadąc ul. 1 Maja
zauważył zbiegowisko przy centrum
handlowym Planeta - tam, gdzie
kilka godzin wcześniej zaparkował
swój samochód.
Kiedy dotarł na miejsce, okazało
się, że na koło jego pojazdu ktoś założył blokadę. W podobnej sytuacji
znalazło się jeszcze kilku właścicieli
aut, korzystających z parkingu centrum handlowego. Każdy spieszył
się do pracy.
- Pracownik firmy Park Partner
żądał natychmiastowej opłaty w
wysokości 150 zł za ściągnięcie blokady - relacjonuje jeden z kierowców.
- W przypadku nieuiszczenia opłaty
„groził” sholowaniem samochodu na
strzeżony parking do Katowic.

PARKINGOWY JAK POLICJANT?

Zdenerwowani właściciele wezwali patrol Policji. Jakie było ich
zdziwienie, kiedy stróże prawa po
konsultacjach z przełożonymi stwierdzili, że wszystko odbywa się w majestacie prawa. Wszak przed wjazdem
na parking stoi znak informujący, że
to teren prywatny i że w godz. 22.008.00 obowiązuje zakaz parkowania.
Pod nim jeszcze jedna tabliczka
oznajmiająca, że między godz. 22.00
a 6.00 obowiązuje opłata parkingowa 150 zł. Nieuiszczenie jej grozi
blokadą koła lub odholowaniem
samochodu.
- Na tej tablicy nie jest sprecyzowane, czy kwota 150 zł jest za
godzinę, dzień, dobę, miesiąc czy rok
- swoimi wątpliwościami dzieli się z

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Trawa kłuje w oczy

- Przy ul. Parkowej, w sąsiedztwie
działek, jest spory pas wysokiej trawy. Za jedną jego część odpowiada
Urząd Miasta, za drugą - działkowcy.
W ubiegłym roku 4 razy dzwoniłem
do Urzędu Miasta, aż w końcu kogoś
przysłali i trawę skosili. W tym roku
sytuacja się powtarza. Działkowcy
swój teren dawno wykosili, ale trawa
na części od miasta nadal rośnie. W
tej chwili ma około metra wysokości.
Tydzień temu spotkałem patrol Straży Miejskiej. Zgłosiłem problem.
Elegancko ubrany pan w radiowozie
obiecał, że mi pomogą. Niestety,
trawy nadal nikt nie skosił.

32 332 63 77

Od redakcji:
Pracownicy wydziału Gospodarki
Ko munaln ej, Re s t r uk t ur y z a c ji i
Ochrony Środowiska przyznają, że
opóźnienia z koszeniem trawy są
konsekwencją późnego rozstr zygnięcia przetargu. Priorytetem było
skoszenie centrum miasta w związku
z obchodami Dni Knurowa. Obecnie
firma zajmująca się utrzymaniem
pasów drogowych pracuje przy ul.
Rybnej i na Farskich Polach. Jak
nas zapewniono, trawa w Szczygłowicach zostanie skoszona w ciągu
najbliższych dwóch tygodni.

Działkowicz ze Szczygłowic

Przegląd Lokalny Nr 25 (1111) 18 czerwca 2014 roku

nami jedna z poszkodowanych. - Nie
było możliwości zapłaty w terminie
późniejszym.
Pan Mariusz zwraca uwagę na
brak regulaminu parkingu. Twierdzi,
że znak informujący o opłatach pojawił się w nocy, kiedy samochody już
stały na terenie centrum handlowego.
Jego sąsiad, policjant, stwierdził, że
działanie firmy Park Partner nie jest
zgodne z prawem.
Podobnego zdania jest jedna z
pokrzywdzonych: - Wydaje się, że
założenie blokady przez pracownika
firmy Park Partner jest ograniczeniem wolności i prawa do korzystania z rzeczy. Prywatna firma może
pobierać opłaty za parkowanie, ale
do blokowania kół upoważnione są
prawdopodobnie jedynie Straż Miejska i Policja.

Kto nawarzył
tego piwka?
- Dostałem mandat za picie piwa
w miejscu publicznym. Dodam, że
wszystko działo się w czasie imprezy
masowej, jaką niewątpliwie są Dni
Knurowa, na placu 700-lecia. Uczestniczyłem w wielu podobnych wydarzeniach, ale pierwszy raz spotkało
mnie coś takiego. Nie piłem przed
sceną, ani na ulicy, tylko na trawniku,
przy al. Lipowej, czyli nadal na placu
700-lecia.
Skoro prezydent wydaje zezwolenie
na sprzedaż alkoholu, to organizator
powinien zadbać, by teren był odpowiednio ograniczony.

Marcin

Dla Przeglądu: podinsp. Maciej
Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie: - Z zarządzenia
prezydenta wynika, że Dni Knurowa
są imprezą masową. W czasie takich

Pan Mariusz wie, że zaparkował
na prywatnym terenie. Robił to też
wcześniej, ale wtedy znajdował na
samochodzie jedynie kłopotliwe do
usunięcia naklejki z ostrzeżeniem.
- Problemem jest brak miejsc
parkingowych - tłumaczy niesubordynację kierowców. - W sąsiedztwie
Planety stoją trzy bloki. Jeśli w każdym mieszka 60 rodzin, które mają
po 2 samochody, to proszę powiedzieć,
gdzie mają je zostawiać?
O parkowaniu przy Planecie pisaliśmy wielokrotnie. Pierwszy raz
w 2007 roku [„Inwestycja zrodziła
spory” - PL nr 17/2007]. Wtedy
mieszkańcy nie mogli dogadać się
z zarządcą obiektu w sprawie korzystania z miejsc parkingowych,
które wybudował w wyniku porozumienia z gminą. Miasto, modernizując ul. Kazimierza Wielkiego,
zajęło się także jej odcinkiem przy
Planecie. W wyniku porozumienia
zarządca centrum oddał do dyspozycji mieszkańców 13 miejsc (w
tym jedno dla niepełnosprawnych),
jednak nie wskazał, które, a kiedy
próbował, słyszał od zainteresowanych, że to miejsce jest złe, bo nie
będzie widać samochodu z okna
mieszkania.
Po siedmiu latach walki z wiatrakami zarządca budynku postawił
zrobić porządek.
- Płacę podatki, płacę za utrzymanie czystości tego terenu i ciągle
wysłuchuję od naszych klientów,
że nie mają gdzie zaparkować - argumentuje. - Samochód jednego z
mieszkańców stał tu trzy tygodnie.
Innym razem, kiedy grzecznie zwróciłam uwagę parkującemu, znieważył
mnie.

wydarzeń dozwolona jest sprzedaż
alkoholu, jednak o stężeniu nie
większym niż 3,5 proc. Jeden z podpunktów regulaminu imprezy mówi,
że trunki można spożywać wyłącznie
w miejscu do tego przeznaczonym
(ogródek piwny itp.).
Z notatki sporządzonej przez funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna
spożywał alkohol poza tą strefą, na
al. Lipowej. Tak więc decyzja policjanta, który wypisał mandat, była w
tym przypadku słuszna.

Morderczy upał

- Głośna i wstr ząsająca historia
dziewczynki z Rybnika, która zmarła
pozostawiona w zamkniętym aucie,
nie dla wszystkich jest przestrogą.
Nie dalej jak w piątek przed supermarketem w Gliwicach (licznie
o dwi e dz anym p r ze z k nu r owian)
zobaczyłam samochód, w którym
skamlał mały pies. Wiem, to nie
dziecko, ale przecież też cierpiał,

Kobieta przyznaje, że dziedziniec centrum handlowego to wymarzone miejsce do pozostawienia samochodu. Teren jest monitorowany
całodobowo. Kierowcy o tym wiedzą. Od 11 czerwca zarządca każe
im za ten luksus słono płacić (150 zł
to cena za jednorazowy postój między godz. 22.00 a 6.00). Skorzystał
z usług firmy Park Partner, o której
głośno było już wcześniej, m.in. w
Katowicach, Chorzowie i Krakowie,
gdzie skutecznie zniechęciła kierowców do parkowania na prywatnych
posesjach.

TWARDE PRAWO, ALE PRAWO

Od komendanta Komisariatu
Policji w Knurowie, podinsp. Macieja
Kawy, słyszymy, że przepisy o ruchu
drogow ym obowiązują tylko na
drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz wszędzie tam, gdzie
to konieczne, by uniknąć zagrożenia
bezpieczeństwa dla uczestników ruchu. Jednym słowem - nie odnoszą się
do terenu prywatnego, a takim niewątpliwie jest parking przy Planecie.
- Są tam odpowiednie znaki, quasi-regulamin, a to oznacza, że wjazd
na teren jest równoznaczny z zawarciem umowy i przyjęciem ustalonych
warunków. W tym przypadku opłaty
za postój - tłumaczy komendant.
- Funkcjonariusze pouczyli właścicieli samochodów, że mogą dochodzić
swych praw na drodze powództwa
cywilnego.
Chociaż i tak szanse na wygraną
są niewielkie.
Komendant Kawa przywołuje
kilka spraw, jakie firmie Park Partner
wytoczyła przed sądami grodzkimi
Komenda Miejska Policji w Katowicach. Wszystkie zostały umorzone.
Firma od kilku lat działa na granicy
prawa, a z jej usług korzystają nie tylko prywatni przedsiębiorcy, ale coraz
częściej spółdzielnie mieszkaniowe.
Szef knurowskiego komisariatu
odradza usuwanie na własną rękę
blokad z kół. Przepisy mówią, że to
niszczenie mienia, za które można
trafić przed sąd.
Zarządca Planety ma już pierwsze powody do zadowolenia. Wiadomość o płatnym parkowaniu rozeszła
się po okolicy lotem błyskawicy.
Nocą nikt już nie decyduje się na zostawianie samochodu w dziedzińcu
centrum handlowego.
Niestety, przedsiębiorcy nadal
mają powód do narzekań, bo od rana
do wieczora przy centrum nadal nie
ma gdzie zaparkować.
Tekst i foto: Paweł Gradek

bo upał był niemiłosierny. Poszłam
szukać ochroniarza, żeby mu to zgłosić. Zanim znalazłam, niefrasobliwy
kierowca zdążył wrócić z zakupami i
odjechać. Ciekawe, czy miał wyrzuty
sumienia...

M.S.

Wyburzyć krąg?

- Pr zec z y tał em, że krą g pr z y 1
Maja nie będzie teraz remontowany.
Szczerze mówiąc, nie zmartwiłem
się. Uważam, że to bardzo nieudana
konstrukcja. Za te pieniądze, przeszło
pół miliona złotych, dałoby się coś fajniejszego zrobić. A to wyburzyć. Ani
to ładne, ani praktyczne (ta „dziura”
w dachu), takie nieciekawe „coś”.
Może niech architekci ruszą głowami
i wymyślą coś extra. Jak już płacić, to
za coś fajnego.

Grzegorz

not. /g, b/
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KNURÓW

Ratować chcą wszyscy, ale kto zapłaci?
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z Gliwic i knurowski Urząd Miasta spierają się o to,
kto ma zapłacić za odebranie, pobyt w hotelach i leczenie 21 psów odebranych jednej
z knurowianek pod koniec lutego
z zapłaceniem za faktury i od razu
pokrył koszty związane z całą sytuacją.
– Jedno prawo, dwie gminy, dwa
różne podejścia. Coś tu chyba jest nie
tak? – zastanawia się. – W każdym
bądź razie jesteśmy gotowi do rozmów
z urzędem na temat podzielenia się
kosztami interwencji.

ODPOWIEDZIALNY WŁAŚCICIEL

Przez kilka lat
psy przebywały
w fatalnych
warunkach

6

gliśmy je, gdyż ich sierść nie była w
ogóle szczotkowana. Miały kołtun na
kołtunie – informuje Szymanek.

FAKTUROWA ŻONGLERKA

W międzyczasie urzędnicy starali się znaleźć schronisko dla psów.
Niestety, żadna z okolicznych placówek nie była gotowa na przyjęcie tak
dużej ilości zwierząt. Tylko z kaczką
nie było kłopotu – przygarnęło ją
jedno z okolicznych gospodarstw
rolnych.
Inspektorzy TOZ-u przekazali
więc zwierzęta do dwóch hoteli dla
psów. Tam się nimi zajęto. Kilka dni
później prezydent Knurowa wydał
decyzję o czasowym odebraniu zwierząt właścicielce.
Koszty całej akcji, czyli pobyt
psów w hotelu, a także usługi weterynaryjne okazały się drogie.
– Udało nam się jednak je ograniczyć, negocjując cenę pobytu piesków
w hotelach do 20 złotych za dobę. To
cena mniej więcej dwa razy mniejsza
od rynkowej – wyjaśnia Szymanek.
– Do tego jak najszybciej zaczęliśmy
szukać domów tymczasowych, by
te koszty nie powędrowały jeszcze
w górę.
W tej chwili całą akcję wycenia
się na około 10 tys. zł.
– Gdyby przekazano psy do
schroniska , to koszty byłyby co
najmniej dwa razy wyższe – mówi
Szymanek.
Właściciele hoteli i weterynarz
przekazali faktury do knurowskiego magistratu. Dostali je jednak z
powrotem, ponieważ wg urzędników koszty akcji powinien ponosić
właściciel, a gdy nie chce zapłacić
należy wdrożyć postępowanie egzekucyjne.
- Jesteśmy niemile zaskoczeni
taką postawą, tym, że UM próbuje przerzucić koszty utrzymania
yorków na naszą organizację – nie
kryje zawodu Szymanek. – Poza tym
jesteśmy rozgoryczone tym, że zapłatą dla naszego stowarzyszenia za
rozwiązanie wieloletniego konfliktu

pomiędzy lokatorami a właścicielką
zwierząt jest obciążanie nas odpowiedzialnością finansową i w ślad za tym
pretensjami właścicieli hoteli i kliniki
weterynaryjnej.
Szymanek dodaje, że magistrat
Łazisk Górnych, na których terenie
miała miejsce podobna akcja odebrania psów, nie miał problemów

YORKI MAJĄ SIĘ LEPIEJ

Tymczasem psy wracają do formy. Poza dwoma, które były w takim
stanie, że nie udało się ich uratować.
Czworonogi przebywają w domach
tymczasowych. Są szanse, że zostaną
w nich na stałe.
Sprawa ra ż ąc ych za niedba ń
związanych z utrzymaniem zwierząt
przez poprzednią właścicielkę została
zgłoszona do prokuratury.
DC
Foto: Archiwum TOZ w Gliwicach

KNURÓW

Unijna żywność na śmietniku

Ktoś wyrzucił na śmietnik karton pełen paczek z płatkami
kukurydzianymi. Na opakowaniach widnieje m.in. logo Polskiego
Czerwonego Krzyża i napis: „Dostarczone w ramach programu pomocy
żywnościowej”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustala, który
z podopiecznych zmarnował unijną pomoc
Foto: Paweł Gradek

Prz y pom n ijmy. W st yczn iu
tego roku inspektorz y z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
przeprowadzili wizję lokalną w
jednym z knurowskich mieszkań.
Wizja dotyczyła warunków, w jakich przebywało 21 psów rasy york
i jedna... kaczka.
Były fatalne. Kontrolujący wytknęli właścicielce rażące zaniedbania i chowanie zwierząt w brudzie.
Psy nie były leczone ani sterylizowane. Nie miały warunków odpowiednich dla ich rasy. Niektóre od
lat nie wychodziły na zewnątrz. Były
też takie, które nigdy nie opuściły
mieszkania.
- Zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt wystąpiliśmy do prezydenta
miasta o wydanie decyzji o czasowym odebraniu piesków i kaczki –
wyjaśnia Janina Szymanek, prezes
oddziału w Gliwicach.
Pod koniec lutego odbyła się
jeszcze jedna inspekcja. Tym razem
do mieszkania właścicielki dzikiej
hodowli udali się przedstawiciele
TOZ, UM, Policji, Straży Miejskiej,
Straży Pożarnej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka” i zarządu
wspólnoty mieszkaniowej.
Jak się okazało, w okresie między kontrolami, warunki, w jakich
przebywały zwierzęta, nie uległy
poprawie. Inspektorzy TOZ-u zdecydowali o odebraniu właścicielce
psów i kaczki.
– Utrzymywanie psów w takich
warunkach nosi znamiona znęcania
się nad zwierzętami – tłumaczyła
wówczas Monika Brodzińska z TOZ-u. Jej zdaniem można mówić nawet
o okrucieństwie, gdyż ta sytuacja
trwała kilka lat, a wiele zwierząt w
tym czasie padło.
Czworonogi nie były w dobrej
formie. Żaden nie był w pełni zdrowy. Dwa musiały przejść operacje,
jeden z nich cały czas znajdował się
pod kroplówką.
- Zdiagnozowano u nich m.in. zapalenie skóry, powiększenie wątroby,
ropomacicze, przepukliny. Ostrzy-

Anna Lewandowska, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska wyjaśnia, że wszystko działa
w oparciu o przepisy.
- W sprawie odebrania właścicielce yorków kontaktowaliśmy się
z naszym biurem prawnym. Ono
potwierdziło, że gmina nie jest zobowiązana do poniesienia jakichkolwiek
kosztów związanych z całą akcją, czyli
utrzymania psów, transportu i opieki
weterynaryjnej, a faktury powinny
trafić do właściciela zwierząt.
Naczelnik Lewandowska dodaje, że obowiązki gminy dotyczące
ochrony zwierząt ograniczają się
tylko do zwierząt bezdomnych, natomiast w tym przypadku chodzi o
psy, które miały właściciela.
Zdaniem pani naczelnik przykład Łazisk Górnych jest odmienny
od sytuacji w Knurowie. Tam psy zo-

stały odebrane przez Straż Miejską,
toteż koszty poniosła gmina.
– Poza tym właściciel psów był
niewypłacalny i nie było możliwości
wyegzekwowania od niego pokrycia
kosztów opieki zwierząt – wyjaśnia
Anna Lewandowska.
- Zdaję sobie sprawę, że cała ta
sytuacja to duży kłopot dla TOZ-u,
hoteli i weterynarzy, ale gmina musi
być w 100 proc. pewna, że to ona jest
odpowiedzialna za poniesienie kosztów – informuje naczelnik. – To nie
jest tylko i wyłącznie kwestia dobrej
woli, ponieważ mówimy tu o pieniądzach publicznych. Musimy dokonać
wszelkich starań aby mieć pewność,
że te pieniądze zostaną właściwie
wydane.

Żywność na śmietniku - kiedyś nie do pomyślenia

O bulwersującym incydencie
powiadomiła nas jedna z knurowianek (pragnie zachować anonimowość). W piątek poszła wyrzucić
śmieci do kontenera u zbiegu ulic
Kościuszki i Karola Miarki.
- Aż mnie za gardło chwyciło, jak
zobaczyłam, co jest w środku - opowiada kobieta.
Ujrzała wielki karton z paczkami płatków kukurydzianych. Każda
z logiem Polskiego Czerwonego
Krzyża, Agencji Rynku Rolnego,

flagą Unii Europejskiej i napisem
„Pomoc UE”. Dwa miesiące temu
produkt przeterminował się.
- Jak to jest, że opieka i PCK na
to pozwalają? - zastanawia się nasza
rozmówczyni. - Mieszkam na Koloniji i widzę, jak co niektórym stąd
wcale robić się nie chce. Dostają żywność za darmo, a na piwo i papierosy
zawsze ich stać.
PCK wydaje żywność tylko tym
potrzebującym, których wcześniej
wskaże MOPS. Ostatni program

pomocy żywnościowej zakończył
się w grudniu 2013 roku. Jak radzili
sobie jego uczestnicy przez ostatnie
pół roku?
- Przychodzą do nas codziennie
po chleb. Wydajemy im go dzięki
współpracy z piekarzem - słyszymy
od kierowniczki PCK.
Wicedy rek tor Miejsk iego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Knurowie, Danuta Gawrońska,
zapewnia, że pomoc żywnościowa
trafia w określonych ilościach do
najbardziej potrzebujących. Do tej
pory nie spotkała się z przypadkami
marnotrawstwa.
- Trudno powiedzieć, kto mógł
to zrobić. Być może nie dał rady
wszystkiego zużyć? - zastanawia się
Gawrońska.
Wszystkie skierowania do pomocy żywnościowej są imienne.
Pracownicy wpisują na nich także
ilości wydanych produktów, więc
bez problemu powinni ustalić, do
kogo z ulic Kościuszki i Miarki trafił
karton płatków kukurydzianych.
Dyrektor Gawrońska obiecała to
sprawdzić.
/pg/
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rozmaitości

Zdjęcie TP wykonano 22.VIII.1920 roku. Członkinie przygotowały przedstawienie, w którym udział
wzięły knurowskie dzieci

Z KART HISTORII KNUROWA. TOWARZYSTWO POLEK

Korfanciorki, czyli nie tylko
Kinder, Küche, Kirche

Służyły społeczeństwu, krzewiły polskość i wspierały
się, podkreślając, że najważniejsze są dla nich „Bóg,
Rodzina i Ojczyzna”

Członkinie Towarzystwa Polek w Knurowie. Zdjęcie wykonano w drugiej połowie lat trzydziestych
XX wieku. Z tyłu widoczna dawna sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2

Bronisława Szołtysek), Gierałtowic
(przewodniczyła mu Maria Szrejman
z Gliwic), Rybnika (przewodnicząca
Stefania Botor Różańska), a także – na szczeblu wojewódzkim w
Katowicach - z Elżbietą Korfanty.
Towarzystwo Polek współdziałało
też z Towarzystwem Gimnastycznym
„Sokół” (wiele członkiń było również
sokolicami), Związkiem Nauczycieli i
Górnoślązaków oraz przedwojennym
Związkiem Harcerstwa Polskiego.
Na początku lat 30. nawiązywało
współpracę z Towarzystwem Czytelni
Ludowych.
Troska knurowskich członkiń o
wychowanie dzieci w duchu patriotycznym przejawia się m.in. poprzez
przedstawienie teatralne 22 sierpnia
1920 roku. Warto podkreślić, że
przedstawienia były popularną formą
walki o język polski na pograniczu
polsko-niemieckim. Repertuar teatralny dobierały nauczycielki Łucja
Łobarzewska i Wanda Ragis.
Członkinie organizowały kursy
gotowania, szycia i szydełkowania,
wycieczki (m.in. do Krakowa, Częstochowy i Wieliczki) oraz wspólne
śpiewanie.
Po oddaniu do użytku Szkoły
Podstawowej nr 2 przy ulicy T. W.
Wilsona knurowskie członkinie spotykały się na miesięcznych zebraniach
w budynku szkolnym. W okresie
swojego rozkwitu knurowska organizacja zrzeszała 85-90 osób. Od 1928
roku TP posiadało swój sztandar.
Aktywna działalność Chrześcijańskiej
Demokracji na Górnym Śląsku spowodowała, że pod koniec lat 20. organizacja przyjęła nazwę: Katolickie Towarzystwo Polek. Jej członkinie nazywano
potocznie „korfanciorkami” (parafraza
nazwiska Wojciecha Korfantego – dyktatora III powstania śląskiego).
Maria Grzelewska

Foto: Archiwum autorki

Foto: Archiwum zespołu

SUKCES KNUROWSKIEGO CHÓRU

Związek Towarzystw Polek –
taką nazwę miała organizacja kobiet
na Górnym Śląsku - powstał 30
stycznia 1920 roku. Nawiązywał
do tradycji Towarzystwa Kobiet,
powstałego w Bytomiu pierwszego
stowarzyszenia kobiecego. Podstawowym celem towarzystwa była
wzajemna pomoc w sprawach gospodarstwa domowego, wychowawczych, społecznych, utrzymywanie
więzi towarzyskich oraz krzewienie
polskości poprzez wykłady, odczyty,
zabawy, wspólne śpiewy i wycieczki.
Dewizą Towarzystwa Polek było hasło: „Bóg, Rodzina i Ojczyzna”.
Do towarzystwa mogła wstąpić
każda Polka, która ukończyła 16
lat. Większość członkiń stanowiły
kobiety zamężne. Obowiązywało
wpisowe (3-10 marek niemieckich) i
comiesięczna składka (5–10 fenigów).
Towarzystwo Polek powstało też
w Knurowie. W jego działalności
wyróżniały się: Maria Jeleń, Anna
Białas, Jadwiga Pawełczyk, Jadwiga
Dwucet, Maria Słonina.
Anna Białas (rocznik 1880) w
1912 roku założyła w Rudzie, swojej
rodzinnej miejscowości, czytelnie
dla kobiet. Po śmierci męża zamieszkała w Knurowie. Tu przyczyniła się
do powstania Towarzystwa Polek
(wespół z Jadwigą Dwucet). Organizowała patriotyczne obchody,
uroczystości i wycieczki do Krakowa
i Częstochowy. Współpracowała z ks.
Władysławem Robotą, prowadząc
działalność w Domu Związkowym.
Od 1927 roku TP miało swoją
przedstawicielkę w Radzie Gminnej
– była nią Jadwiga Dwucet.
Knurowskie członkinie przywiązywały dużą wagę do opieki nad
dziećmi. Organizowały gwiazdkę
bożonarodzeniową, jasełka, zabawy
i wycieczki.
Spory udział w tej aktywności
miała też Halina Stęślicka (rocznik
1897). Była dziennikarką z Rybnika.
Publikowała m.in. w Głosie Polek i
Sztandarze Polskim. Na przełomie
lutego i marca 1921 roku, w czasie przygotowań do plebiscytu na
Górnym Śląsku, kierowała Sekcją
Towarzystw Kobiecych Komisariatu Plebiscytowego z siedzibą w
Bytomiu. Była często zapraszana z
odczytami do Knurowa. W latach
1922-1927 piastowała urząd posła
(okręg 40, lista 8), reprezentując
Narodowe Chrześcijańskie Stronnictwo Pracy. Knurowskie członkinie współpracowały również z
członkiniami TP w Czuchowie (z
przewodniczącą Waleską Burzyk),
w Chudowie (przewodniczącą była

Slavica Musa wyśpiewała
Grand Prix
Slavica Musa wygrała V Festiwal Pieśni Eucharystycznej
„O, Salutaris Hostia” w Katowicach. Chórzyści przywieźli
z imprezy Grand Prix
Festiwal odbył się w sobotę. Knurowski chór
wystąpił pod dyrekcją Tomasza Pawła Sadownika.
Zaprezentował urozmaicony program, złożony z
utworów z różnych epok, kompozytorów polskich
i zagranicznych.
- Słuchaczom najbardziej przypadło do serca
„Ubi caritas” Paula Mealora, utwór skomponowany
na ślub księcia Williama i księżnej Catherine Middleton – mówią śpiewacy.
Nazajutrz po sukcesie Slavica Musa pokazała
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się wiernym podczas nabożeństwa w kościele Matki
Bożej Częstochowskiej. Występ wpisał się w ramy
Dni Knurowa.
Najbliższa okazja do posłuchania i podziwiania
zespołu nadarzy się w niedzielę, 22 czerwca. Tego
dnia Slavica Musa zaśpiewa w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Kochawińskiej w Gliwicach
(osiedle Kopernik). Początek o godz. 18.
MK, b
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Dni Knurowa

Foto: Roman Matysik\miastoknurów.pl

Tegoroczne Laury Knurowa trafiły do Marii Grzelewskiej oraz – w imieniu ROD im. ks. Dzierżona – prezes
Aliny Malesy; wyróżnienia wręczyli przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok i prezydent Adam Rams

Agnieszka Bielanik-Witomska

Są na tym
świecie rzeczy...
DNI KNUROWA. LAURY W KLIMATYCZNYCH RYTMACH SOYKI

Wręczenie Laurów Knurowa było głównym
punktem gali inaugurującej Dni Knurowa.
Imprezę uświetnił koncert Stanisława Soyki
Uroczystość odbyła się w odnowionym Domu Kultury w Szczygłowicach. Samorząd Knurowa reprezentowali prezydent Adam Rams,
przewodniczący Rady Miasta Jan
Trzęsiok, zastępcy prezydenta Barbara Zwierzyńska i Piotr Surówka oraz
radni i przedstawiciele miejskich
instytucji. Udział wzięli posłowie
Krystyna Szumilas i Jerzy Polaczek,
delegaci miast partnerskich – słowackiego Svitu i węgierskiego Kazincbarcika – oraz zaprzyjaźnionej
Czeskiej Trzebowej.
Honory gospodyni gali czyniła
Beata Plaza, knurowianka znana
ze stacji radiowej Złote Przeboje,
wcześniej dziennikarka Przeglądu
Lokalnego.
Artystycznym wstępem do uroczystości był solowy występ Agnieszki Bielanik-Witomskiej. Po nim nastąpiło wręczenie Laurów Knurowa.
W tym roku Rada Miasta przyznała dwie nagrody. W kategorii osób
fizycznych najważniejsze miejskie
wyróżnienie otrzymała Maria Grzelewska, emerytowana nauczycielka
historii, niestrudzona propagatorka dziejów Knurowa i regionu. W
kategorii instytucji i podmiotów
gospodarczych nagrodę przyznano
Rodzinnym Ogrodom Działkowym
im. ks. Dzierżona. Podczas piątkowej
uroczystości ROD reprezentowała
prezes Alina Malesa.
Obydwie panie zebrały gromkie
brawa publiczności. Przyjemność
wręczenia laurów przypadła przewodniczącemu Trzęsiokowi i prezydentowi Ramsowi.
- Lata mijają, pamięć się zaciera.
Na ile możemy, powinniśmy starać się
8

zachować to, co cenne od zapomnienia – mówiła, wyraźnie wzruszona,
Maria Grzelewska. – Może dzięki
temu następne pokolenia będą i nas
wspominać...
- Wszyscy działkowcy nie szczędzą
sił i serc dbając o swoje ogródki jak
tylko potrafią najlepiej – przyznała
prezes Malesa. – To dla mnie ogromna
radość móc przyjmować to piękne
wyróżnienie w imieniu wszystkich
członków naszego ogrodu.
Gala była doskonałą okazją, by
wyróżnić laureatów ogólnopolskich
i wojewódzkich olimpiad przedmiotowych. W tym roku stypendiami
prezydenta Knurowa uhonorowano
czwórkę uczniów: Karola Oleksego,

Marcina Kleiberta, Alicję Zakrzewską i Szymona Baluszka.
Zasłużone gratulacje otrzymali
nauczyciele, pod okiem któr ych
nastolatki szlifują swoje zdolności
i wzbogacają wiedzę. Satysfakcji z
osiągnięć swoich latorośli nie kryli
też rodzice.
Imprezę wzbogacił Stanisław
Soyka z zespołem. W godzinnym
występie zaprezentował najbardziej
znane utwory.
Piątkowa gala była początkiem
święta miasta. W sobotę i niedzielę
imprezowym centrum stał się plac
700-lecia. Szczególne powody do
zadowolenia mieli fani muzyki. Przez
dwa dni na scenie rzadko rządziła

Stanisław Soyka ciągle w doskonałej, muzycznej formie,
czego dowiódł klimatycznym koncertem, wyśpiewując
swoje najbardziej znane utwory

cisza, bo niemal cały czas władały
nią zespoły.
W sobotę klasą samą dla siebie
był Szkot Ray Wilson, były wokalista
zespołu Genesis. Sporą frajdę mieli
fani zespołu Zakopower. Brawa
zebrały też grupy Bez Biletu, Krzikopa, The Cumpels i Dust. Wieczór
zakończył efektowny pokaz ogni
sztucznych.
W niedzielę usatysfakcjonowani
byli miłośnicy nieco spokojniejszych
rytmów. Gwiazdą wieczoru byli Skaldowie. Wcześniej w biesiadny nastrój
wprowadził, bawiąc „po naszymu”,
Mirek Jędrowski. Swoich zwolenników miały też rytmy wygrywane
przez grupy Hi Fi i Le Fleur oraz

zespoły działające przy Centrum
Kultury.
Sporo działo się też poza sceną.
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku
podjęło próbę bicia rekordu Guinnessa w ilości osób ćwiczących
pompki. Nie udało się, ale zabawa
sprawiła uczestnikom sporo radości.
W Szczygłowicach opary etyliny
i wysokie obroty ściągnęły miłośników motorów do parku NOT. Tutaj
motocykliści pokazali, co potrafią
– w sposób efektowny, a przy tym
bezpieczny. Ich paradny przejazd
ulicami miasta zrobił ogromne wrażenie.
DC, bw
Foto: Dawid Ciepliński

Wiele ciepłych słów zebrali laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich olimpiad – Karol
Oleksy, Marcin Kleibert, Alicja Zakrzewska i Szymon Baluszek; nastolatkom i ich
opiekunom pogratulowali prezydent Adam Rams i wiceprezydent Piotr Surówka
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Dni Knurowa

występów, kibicowali swoim drużynom w czasie turnieju piłkarskiego i
oklaskiwali gwiazdy na scenie. Nie
mogli nachwalić się organizacji imprezy, sportowych obiektów, placów
zabaw. Gdyby nie napięty grafik,
na siłowni pod chmurką spędziliby
czas do wieczora...
- Za każdym razem, gdy tu
gościmy, zaskakuje nas coś nowe-

go – podkreślali. Zachwyciła ich
gościnność knurowian. – Wszędzie
przyjmują nas z otwartymi ramionami, wszędzie chcą rozmawiać i
zaznajamiać się. Jeśliby mogli, nie
puściliby nas do domów – śmiali
się zagraniczni delegaci (na zdjęciu
podczas wycieczki do Rud Raciborskich).

gdybym nie wiedział, że to nie dzieje
się naprawdę, mógłbym pomyśleć,
że rzeczywiście coś się komuś stało
– komentował na gorąco jeden z
obserwujących pokaz.

Warkot silników oraz zapach
palonej gumy. Fani jednośladów nie
mogli narzekać na nudę podczas corocznej parady motocyklistów zorganizowanej podczas Dni Knurowa.
Zlot, na któr y m zjaw iło się
ok. 150 motocyklistów, rozpoczął
się, jak co roku, w parku NOT w
Szczygłow iacach. Nie zabra k ło
atrakcji dla najmłodszych w po-

staci konkursów z nagrodami oraz
przejażdżek. Największą furorę
zrobił jednak Dawid Olczyk i jego
pokazy stuntu.
Ok. godz. 17 motocykliści ruszyli ulicami Knurowa w stronę placu
700-lecia, a gdy dotarli na miejsce
mieszkańcy licznie i chętnie z bliska
podziwiali jednoślady.

DC

/bw/

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Roman Matysik

- Cóż za piękne - zielone, czyste i
tętniące życiem – miasto! – zachwycali się Knurowem goście ze Svitu,
Kazincbarcika i Czeskiej Trzebowej.
Zaprzyjaźnione delegacje Słowaków, Węgrów i Czechów spędziły
w mieście weekend, dołączając do
uczestników Dni Knurowa. Zagraniczni goście podziwiali knurowską
młodzież podczas artystycznych

Podczas niedzielnego świętowania pokaz udzielania pierwszej
pomocy zaprezentowali wolontariusze z Polskiego Czerwonego
Krzyża. - Przedstawiane sytuacje
były bardzo realistyczne. Na tyle, że

– Shinkendo składa się z 5 filarów, których istotą jest znalezienie
równowagi, czyli osiągnięcie harmonii pomiędzy naszym umysłem,

ciałem i duchem – przybliżali japońską sztukę walki instruktorzy.
DC

Foto: Roman Matysik

Foto: Dawid Ciepliński

Dni Knurowa to nie tylko koncerty, ale także imprezy towarzyszące. Jedną z nich był pokaz japońskiej
sztuki walki mieczem „Shinkendo”.

DC

podziękowania

Organizatorzy Festynu Motocyklowego
dziękują sponsorom
Co najmniej 169 uczestników
zebrała próba bicia rekordu Guinnessa w ilości osób wykonujących
pompki. Do rekordu (916 osób)
trochę zabrakło, ale organizatorzy
nie kryją satysfakcji.

- Nadal się liczymy. Być może
pobiliśmy rekord Polski – w Gliwicach udział wzięło 230 osób – mówi
Aneta Nowak, prezes Stowarzyszenia Cztery Pory Roku, które przygotowało próbę przy współpracy z
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Zespołem Szkół Zawodowych nr
2. – Serdecznie dziękujemy uczestnikom za wysiłek, a wspierających nas
za dobre słowa i życzliwość.
/bw/

Główny sponsor -ZZ Solidarność 80. Pomogli nam również: apteka
św. Barbary, sklepy Markus, Livo, Jagoda, pracownicy sklepu Bartek,
sklep VACAT, ZZ Górników w Polsce, ZZ Kontra, ZZ Pracowników
Dołowych, ZZ Przeróbki, BELTIME ELECTRIC, GRENNFLEX oraz
MOSIR i Centrum Kultury. Szczególne podziękowania składamy p.
Adrianowi Kopernikowi, właścicielowi restauracji DOLCE VITA przy
ul. Górniczej 1. Agnieszce i Mateuszowi Pogodom, Andżelice Pogodzie i Sebastianowi Helerowi dziękujemy za ogromną pomoc przy
organizacji festynu. Patronat medialny: portal iknurow.pl, Przegląd
Lokalny i ArtTelekom.
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Dni Knurowa
Życzenia knurowianom złożyli: prezydent Adam Rams,
wiceburmistrz Czeskiej Trzebowej Jaromíra Žáčková,
burmistrz słowackiego Svitu Rudolf Abrahám i radny László
Pásztor z węgierskiego Kazincbarcika

Ray Wilson- piękny głos i niezwykła osobowość

Dawid Olczyk

Marzenie II
Dni Knurowa to święto wszystkich
mieszkańców, także tych z czterema
łapami

Rockowe brzmienie grupy
Dust porwało knurowską
publiczność...

... podobnie jak bluesowa formacja
The Cumpels

Hi Fi

Wielka rodzina motocyklistów

10

Koncert Skaldów przywołał wspomnienia z młodości
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Dni Knurowa
Zakopower góralska tradycja
w nowoczesnej
oprawie

Muzyka Skaldów jest jak
stare, dobre wino

Mirek Jędrowski
z zespołem

Na scenie Le Fleur, na
widowni zakochani

Zakopower? Bynajmniej. Takie emocje wzbudzali Skaldowie

Zespół taneczny
Hipnoteria
Zespół Hi Fi podbił serca młodzieży

Publiczności podobał się pokaz stuntu Dawida Olczyka
Nowe pokolenie fanek Skaldów

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński, Paweł Gradek
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aktualności

Lubię Śląsk,
ludzie są tutaj
bardzo przyjaźni

12

Foto: Justyna Bajko

Przegląd Lokalny: - Co sprawiło, że zdecydowałeś się zamieszkać
w Polsce na stałe?
Ray Wilson: - Sześć lat temu poznałem Gosię, dzisiaj moją narzeczoną. Występowałem wtedy w Poznaniu
z koncertem charytatywnym. Zobaczyłem ją w barze. Rozmawialiśmy.
Ona nie wiedziała, kim jestem i co
robię. Nie widziała we mnie popularnego muzyka. Pomyślałem: „Co za
piękna dziewczyna”. Po 6 tygodniach
postanowiłem przeprowadzić się do
Polski, aby być z Gosią.
- Czy Polacy i Szkoci mają coś
wspólnego?
- Szkoci i Polacy są podobni na
wiele sposobów. W Szkocji, podobnie
jak w Polsce, dominuje klasa robotnicza. Też doświadczyliśmy opresji.
Jesteśmy stłamszeni przez Anglików,
którzy piastują najważniejsze urzędy.
Potrzebujemy rewolucji!
- Potrzebujecie Lecha Wałęsy!
- Dorastałem w latach 60., które
były podobne to tego, co teraz dzieje
się w Polsce. Wszystko się odnawiało.
Bardzo ważna była rodzina i więzi
międzyludzkie, ludzie na ulicy się
znali. A teraz nikt z nikim nie rozmawia. Urodziłem się klasie robotniczej, byliśmy bardzo biedni. W tych
czasach nie można było żyć samemu.
Aby przeżyć, jeden drugiemu musiał
pomagać. Panowała solidarność. To
jest bardzo ciekawe, że im cięższe czasy, tym ludzie są sobie bliżsi. W Polsce
mieliście komunizm. Teraz jest dużo
lepiej, ale oczywiście nie dla każdego.
- W Polsce obchodziliśmy 25-lecie wolnych wyborów. Co dla Ciebie
znaczy wolność ?
- Ludzie się boją wolności, bo
demokracja uzależniona jest od stanu finansowego danego człowieka.
Są przestraszeni i pełni lęków, że nie
będą w stanie pod koniec miesiąca
zapłacić rachunków.
W religii buddyjskiej najważniejsze jest, aby zatracić swoje ego i zrezygnować z materialnych spraw. Chodzi
o problem „być” czy „mieć”. Im mniej
posiadasz, tym jesteś bardziej wolny.
Bo jeśli masz zbyt dużo, stajesz się
niewolnikiem swoich rzeczy. Święty
Franciszek powiedział, że powinno się
żyć skromniej, wtedy więcej się widzi
dookoła. Widzi się ludzi. Ludzie chcą
coraz więcej i więcej. Nie wiedzą, kiedy przestać, gdzie postawić granice.
Najpierw mają jeden dom, potem
chcą kolejny.

Maria Grzelewska
Przez 35 lat nauczała historii
– najpierw w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2, później w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Knurowie. Współpracowała z Centrum
Edukacji Środowiskowej w zakresie
prowadzenia zajęć z historii Knurowa i okolic. Od lat prowadzi kronikę
Parafii św. Antoniego w Krywałdzie.
Czas na emer y turze Ma ria
Grzelewska nadal poświęca swojej
życiowej pasji – historii. To niestrudzona propagatorka dziejów regionu
zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Jest autorką wielu publikacji
na łamach licznych periodyków.
Od ponad 20 lat współpracuje z
Przeglądem Lokalnym. Jej artykuły
ukazywały się też m.in. w Zeszytach
Knurowskich, Nowinach Gliwickich
i Dzienniku Zachodnim. Teksty
spod jej pióra przybliżają wiedzę o

wydarzeniach, miejscach i ludziach,
o parafiach, organizacjach, nekropoliach, pomnikach.
- Jej wnikliwe docieranie do
źródeł ujawnia fakty historyczne,
które nie do końca w przeszłości były
upubliczniane – czytamy w uzasadnieniu do zgłoszenia kandydatury
Marii Grzelewskiej do nagrody
Laur Knurowa. – Jest jednym z
nielicznych pasjonatów, którzy
pragną przekazywać swoją wiedzę
i badania ogółowi społeczeństwa
naszego miasta.
Niezwykła pracowitość i osiągnięcia zostały dostrzeżone i docenione. Maria Grzelewska została
odznaczona m.in. Złotym Krzyżem
Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużonego w Rozwoju Województwa
Katowickiego i odznaką Zasłużony
Działacz Kultury.

Foto: Paweł Gradek

- Urodziłem się klasie robotniczej, byliśmy bardzo
biedni. Aby przeżyć, jeden drugiemu musiał pomagać.
To jest bardzo ciekawe, że im cięższe czasy, tym
ludzie są sobie bliżsi. W Polsce mieliście komunizm.
Teraz jest dużo lepiej, ale oczywiście nie dla każdego –
mówi Ray Wilson w rozmowie z Przeglądem Lokalnym

Laur Knurowa 2014
Foto: Paweł Gradek

RAY WILSON DLA PRZEGLĄDU

Rodzinny Ogród Działkowy
im. ks. Dzierżona

Nie jestem biedny, mam dobre
życie, ale staram się, by było ono jak
najprostsze. Nie mam samochodu,
wynajmuję mieszkanie w Poznaniu.
- Koncert był wspaniały! Gdzie
wyszukujesz muzyków?
- Bardzo skrupulatnie dobieram
muzyków. To muszą być artyści,
którzy naprawdę kochają to, co robią.
Istnieje między nami porozumienie.
Staram się walczyć o spokój ducha.
Biorę pod uwagę nie tylko zdolności
muzyczne, ale przede wszystkim osobowość. Mamy czasami 120 koncertów rocznie, czyli pół roku spędzamy
razem. Jesteśmy jak rodzina. Jeśli

mamy jedno zgniłe jabłko, to cały
zespół jest zgniły. Pozbywam się ludzi
toksycznych. Najważniejsza jest zgoda
w grupie. Lubię muzyków z prowincji.
Są lepsi.
- Jakie wrażenia po knurowskich koncercie?
- W czasie trasy koncertowej czasami umyka ci, w jakiej miejscowości
jesteś. Tylko odbierasz publiczność,
która w Knurowie była wyjątkowa.
Niestety, nie miałem czasu, aby pozwiedzać miasto. Lubię Śląsk, ludzie
są tutaj bardzo przyjaźni.
Rozmawiały Sybilla Golec
i Justyna Bajko

Ray Wilson
jest Szkotem urodzonym w Dumfries na południu kraju. Pierwszy profesjonalny zespół – Guaranted Pure – założył z bratem. W 1994 r. dołączył
do składu szkockiej grupy Stiltskin. Debiutancki singiel („Inside”) znalazł
się na czele wielu europejskich list przebojów. Sukces sprawił, że uwagę na
Wilsona zwróciła grupa Genesis (po rezygnacji Phila Collinsa). Frontmanem
brytyjskiej legendy rocka był w latach 1996-1998. Współtworzył album
„Calling All Stations”, który znalazł się w czwórce najlepiej sprzedających się
płyt zespołu w jego historii. Gdy Genesis zawiesił działalność, Wilson związał
się z zespołem Cut. Od 2001 prowadzi karierę solową. Na stałe mieszka w...
Polsce. Do naszego kraju przywiodła go miłość...

Historia pierwszego ogrodu
działkowego w Knurowie sięga 1932
r. Jego założycielem był ks. Dzierżon. Miał służyć poprawie warunków bytowych i dawać wypoczynek.
Początkowo ogród liczył 68 działek.
W trudnych czasach kryzysu, wojny i pierwszych lat powojennych
uprawa działki zwiększała szanse
przetrwania. Po wojnie idea ogrodów rozwinęła się. Wkrótce liczba
działek wzrosła do 363. Aktywność
działkowców przyczyniła się do
odnowy części zdewastowanych
terenów i ochrony środowiska przyrodniczego. Ogrody dawały plony
i... wytchnienie od codziennego
trudu. Tak jest do dzisiaj.
ROD im. ks. Dzierżona wyróżnia się pozytywnie. Świadczą o tym
liczne osiągnięcia. W 2002 r. ROD
wygrał krajowy konkurs na najlepiej
prowadzony i najładniejszy ogród
działkowy w Polsce. Potwierdza to
tablica pamiątkowa na Domu Działkowca i puchary przyznane przez
Radę Krajową Polskiego Związku

Działkowców w Warszawie i Radę
Okręgową PZD w Katowicach. W
2007 r. ROD otrzymał puchar od
Krajowej Rady PZD za najlepiej
utrzymany ogród Delegatury Gliwickiej PZD i okręgu Katowice.
Jako jedyny w delegaturze posiada
sztandar, ufundowany przez działkowców w 2007 r.
ROD im. ks. Dzierżona uczestnicy w przedsięwzięciach i uroczystościach środowiskowych. Współpracuje z samorządem, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi. Inspiruje działania, których
efektem są szkolenia związane z
uprawą terenów zielonych, co służy
poprawie estetyki terenów miasta.
Działa na rzecz rodzin, emerytów,
osób niepełnosprawnych. Propaguje zdrowy tryb życia. Zdecydowanie
wpływa na polepszenie jakości życia
mieszkańców Knurowa.
/bw/
Opracowano na podstawie
wniosków o przyznanie nagrody
Laur Knurowa
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sport
KNURÓW, PARABITA

Polskie placki
podbiły Włochy

W kartonach znalazły się rzeczy przydatne
podczas wakacyjnych wyjazdów

Przez dwa lata uczyli się siebie, z powodzeniem
przekraczając kulturowe granice i łamiąc językowe
bariery. Włoska ziemia była ostatnim przystankiem
Miejskiego Gimnazjum nr 1 w tej edycji programu
Comenius pod tytułem „Let the cultures flow”
KNURÓW, GLIWICE

- Italia jest piękna - zapewniają
knurowianki po wizycie w Parabicie

Dwunastka
pomaga
Aż 15 kartonów z prezentami pojedzie
z Miejskiego Przedszkola nr 12 do
Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach. To już
trzecia zbiórka w tym roku w ramach
akcji „Dwunastka pomaga”

Gimnazjaliści z MG-1 w ramach
projektu Comenius „Uczenie się
przed całe życie” współpracowali ze
szkołami z Turcji, Bułgarii, Czech i
Włoch. Poznawali historię i zwyczaje odwiedzanych państw, a przede
wszystkim doświadczali codziennego życia: smakowali lokalne potrawy,
ćwiczyli narodowe tańce i pieśni.
Polska młodzież była entuzjastycznie
przyjmowana we wszystkich krajach.
W czasie wizyt mieszkała u swoich
obcojęzycznych rówieśników, doświadczając niezwykłej gościnności.
Dwuletni projekt Comenius podsumowano we włoskiej miejscowości
Parabita, gdzie od 31 maja do 6 czerwca gościli uczniowie i nauczyciele z
MG-1. Delegacje szkół partnerskich
uczestniczyły m.in. w wieczornym
koncercie muzyki klasycznej w Urzędzie Miasta, oglądały pokaz mody
profesjonalnie przygotowany przez

szkolną pracownię krawiecką oraz
przyglądały się włoskiemu systemowi
kształcenia.
– Z kolei uczniowie goszczący we
Włoszech przedstawili na miejskim festynie wiązankę tańców regionalnych
i narodowych w strojach ludowych
– mówi dyrekcja „Jedynki”. – Gimnazjaliści z Knurowa zaprezentowali
w śląskich strojach Trojaka, którego
nauczyli swoich kolegów z zagranicy.
Po wyczerpujących tańcach przyszedł czas na słodki poczęstunek.
– Każda z delegacji na tę okazję
przygotowała proste tradycyjne dania
ze swojego kraju. Polska delegacja
poczęstowała mieszkańców Parabity
plackami ziemniaczanymi z dodatkiem jogurtu. 150 sztuk zniknęło w
szybkim tempie, co pozwala sądzić,
że smakowały! – nie mają wątpliwości
nauczyciele z „Jedynki”.
Po kulturowych i smakowych

przeżyciach uczniowie zwiedzali
urok liwe zakątki okolic Parabity. Aż żal było opuszczać piękne
Włochy. Gimnazjaliści zapytani o
wrażenia z włoskiej wyprawy odpowiadali zgodnym chórem: - Było
wspaniale!
Oprac. jb, foto: arch. MG-1
Gimnazjum Jana Pawła II w przyszłym roku weźmie udział w kolejnym programie europejskim, tym
razem ERASMUS+. Jako jedna z
trzydziestu kilku szkół na Śląsku,
a siedemdziesiąta siódma na sto
osiemnaście w Polsce, knurowska
placówka otrzymała od Narodowej Agencja Programu Erasmus+
grant w wysokości 23 000 euro.
Pieniądze zostaną przeznaczone
na doskonalenie i rozwój kadry
nauczycielskiej oraz podnoszenie
jakości kształcenia w zakresie
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Przedszkolaki z „Dwunastki”
od najmłodszych lat uczą się jak
pomagać mądrze. W przypadku
przedszkolnej pomocy nie ma
mowy o przypadkowości. Wsparcie jest konkretne i dostosowane
do potrzeb wychowanków domu
dziecka.
– Jedna z naszych mam pracuje
na co dzień w placówce w Gliwicach. Informuje nas, czego akurat
potrzebują dzieci – mówią dyrektor
Ilona Wierzbowska-Pluta i wicedyrektor Elżbieta Tubacka. – Wcześniej zbieraliśmy odzież i środki
papiernicze. Teraz przekazaliśmy
15 kartonów. W każdym było coś

innego, m.in. środki higieniczne,
grzebienie, a nawet kolorowe gumki do włosów. Wszystko, co może
przydać się dzieciom w czasie wakacyjnych wyjazdów.
Zbiórka trwała prawie trzy
miesiące. Zaangażowała się w nią
cała przedszkolna społeczność.
Główną koordynatorką akcji była
nauczycielka Dorota Wieliczko.
– Serdecznie dziękujemy rodzicom za ofiarność – podkreśla
dyrekcja przedszkola. W czwartek Dzieci z Domu Dziecka nr
2 odwiedziły przedszkolaków z
„Dwunastki”.
Tekst i foto: Justyna Bajko

foto-migawka
Foto: Archiwum MP-7

KNURÓW. ZAWODY WĘDKARSKIE

Kto złowi puchar

Koło nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego
w Knurowie zaprasza na Zawody Wędkarskie
o Puchar Prezydenta Miasta Knurów
Impreza odbędzie się w sobotę,
21 czerwca, na stawie Moczury.
W godz. 8-8.30 zaplanowano zapisy zawodników, do godz. 9 potrwa
zajmowanie stanowisk.
- Samo wędkowanie rozpocznie
się o godz. 9, potrwa trzy godziny –
mówią organizatorzy. I zastrzegają:

- Dozwolone będą wszystkie metody
wędkowania oprócz spinningu i połowu na żywca.
Przewidziano wpisowe. Mający lat
20 i więcej zapłacą 10 zł, młodzież w
wieku 15-20 lat – 5 zł, natomiast młodsi mogą wziąć udział bez wpisowego.
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

Knurów sprzedam wykończone, bezczynszowe mieszkanie 2 pokoje – bez pośredników. Tel. 602 638 719

24-25/14

21-45/14Y

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

1/14-odw.

Pomieszczenie do wynajęcia 36 m2. Knurów
ul. Wilsona. Tel. 691 377 573 lub 32 235 22 11

22-25/14

Sprzedam dom w Knurowie na ul. Jęczmiennej, rok budowy 2013, podpiwniczony.
Tel. 733 627 067

21-26/14

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

1/14-odw.

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

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje Knurów,
bezczynszowe. Tel. 602 638 719
24-25/14

Sprzedam mieszkanie 48 m2, 2 pokoje, ul.
Ułanów. Tel. 792 956 197

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

Sprzedam mieszkanie, 37 m 2, ul. Sienk i e w i c z a . C e n a d o n e g o c j a c j i . Te l .
507 592 552, 515 977 010

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

Sprzedam nowy dom. Tel. 508 192 750

1-26/14

25-27/14

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

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

25-28/14

25-26/14

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

TANIO DZIAŁKA SZCZYGŁOWICE 3580
m2. Tel. 535 500 095

8-48/14

25/14

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

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

3-52/14

25-26/14

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

25-26/14

Do w ynajęcia mieszkanie 53 m . Tel.
505 873 748
2

24-26/14

23-26/14

SPRZEDAM
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.

24-26/14

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

23-26/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

22-25/14

22-26/14

21-26/14

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

MOTORYZACJA
Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

19-26/14

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

6/14-odw.

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

13/14-odw.

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

13/14-odw.

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

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z
własnym samochodem - wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 501 055 565 (proszę dzwonić w godzinach 09:00 - 14:00)

22-25/14

Zatrudnię kierowcę (kat. C + kurs na
przewóz rzeczy) – praca dorywcza. Tel.
502 945 121
25-26/14

Zatrudnię kucharza, kucharkę. Tel. 32 236
23 47

24-26/14

25-odw.

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

22-26/14

SZUKAM PRACY

Szukam pracy w charakterze ślusarza,
ukończony kurs wózków widłowych, uprawnienia suwnicowego. Tel. 698 418 129

20-35/14

DAM PRACĘ

Emeryt – złota rączka szuka pracy dorywczej (niewymagającej dźwigania – stopień
niepełnosprawności umiarkowany). Tel.
604 775 450
23/14-odw.

Emer y t (stopień niepe ł nosprawności
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.

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

15/14-odw.

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

13/14-odw.

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

13/14-odw.

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

KRY WAŁD - PLAST Sp. z o.o., Knurów, ul. Zwycięstwa 28A, (obok szybu
„Krywałd” kopalni „Knurów”). Zatrudni:
doświadczonego automatyka / elektryka,
magazyniera – wymagana samodzielność i skrupulatność, osoby – panie, panów – do obsługi maszyn produkcyjnych
- wymagana samodzielność, zaradność.
Zgłoszenia: e -mail: j.mical@kr y waldplast.pl lub osobiście
25/14

informacja własna wydawcy
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rozrywka

rozrywka nr 25

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko

Michał Górecki z Katowic

ur. 6.06.2014 r., 2600 g, 49 cm

Aleksander Lenart z Knurowa

rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 23/2014 brzmiało: „STARTER”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
LUCYNA BROZIG. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Nina Siwczyk z Gliwic

ur. 6.06.2014 r., 3710 g, 57 cm

ur. 6.06.2014 r., 3645 g, 54 cm

Lena Bieniek z Żernicy

Radosław Kałan z Czerwionki

ur. 9.06.2014 r., 4045 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 praw id łow ych odpow iedzi

Patrycja Hyla z Knurowa

ur. 6.06.2014 r., 3160 g, 52 cm

Wojciech Śliwa z Knurowa

ur. 9.06.2014 r., 3550 g, 53 cm

Bartosz Dryja z Knurowa

ur. 9.06.2014 r., 4050 g, 54 cm

ur. 10.06.2014 r., 3320 g, 51 cm

Karol Műller ze Stanowic

Aleksandra Tomecka z Ornontowic

Oliwia Buk z Knurowa

Martyna Szenderka z Knurowa

Wypisz, wymaluj miłość
- godz.18.00
Yves Sant Laurent
- godz. 20.00

25

19.06 – 22.06.2014 r.
CZWARTEK- NIEDZIELA
Czarnoksiężnik z krainy Oz.
Powrót Dorotki 3D
- godz.16.00

ur. 10.06.2014 r., 2890 g, 50 cm

ur. 10.06.2014 r., 3530 g, 53 cm

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

ur. 11.06.2014 r., 3080 g, 50 cm
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sport
Zwycięska drużyna Akademii Piłki Nożnej Knurów
wraz z organizatorami turnieju

Królem strzelców został
Adam Burliga z APN-u

Rozegrali swój „Mundial”
- Piotra Surówki, który dokonał
uroczystego otwarcia dwudniowej imprezy, a także prezydenta
Adama Ramsa, który dla odmiany podsumował zmagania,
wręczył nagrody i zaprosił na
kolejne tego typu zawody.
K nu rowsk i „ Mu nd ia l ”
gościł nie tylko Słowaków i
Czechów, ale i Piasta Gliwice,
MKS Zaborze Zabrze, a także
dwie ekipy gospodarzy, reprezentujące Akademię Piłki
Nożnej oraz Concordię.
Rywalizacja odbywała się
równolegle na dwóch boiskach, grano najsprawiedliwszym systemem „każdy
z każdym”. Wyniki meczów
świadczą o tym, że poziom
był wyrównany (na 15 turniejowych spotkań zanotowano
3 zwycięstwa jedną bramką
oraz 4 remisy).
Naw ią zując jeszcze do
Mundialu dodajmy, że podczas
uroczystości otwarcia turnieju
odegrano hymny Czech, Słowacji i Polski.
Wyniki:
APN Knurów – Ceska Trebova 5:1, Svit – Piast Gliwice
1:5, MKS Zaborze – Concordia
Knurów 3:0, Svit – Ceska Trebova 2:4, MKS Zaborze – APN

Knurów 1:3, Concordia Knurów – Piast Gliwice 0:1, MKS
Zaborze – Ceska Trebova 3:0,
Concordia Knurów – Svit 2:0,
Piast Gliwice – APN Knurów
1:2, Svit – MKS Zaborze 0:0,
Ceska Trebova – Piast Gliwice
0:2, APN Knurów – Concordia
Knurów 0:0, Piast Gliwice –
MKS Zaborze 1:1, Ceska Trebova – Concordia Knurów 2:2,
APN Knurów – Svit 4:3.
Końcowa klasyfikacja: 1.
APN Knurów, 2. Piast Gliwice, 3. MKS Zaborze Zabrze, 4.
Concordia Knurów, 5. Ceska
Trebova, 6. Svit.
Zwycięska drużyna - APN
Knurów - wystąpiła w następującym składzie: Dominik Szwagrzyk, Damian Piekiełko, Jakub

Wróbel, Miłosz Lebiodzik, Jakub Krawczyński, Adam Burliga, jakub Szczepanik, Michał
Jasiński, Jasiu Pawlik, Alan
Sadowski, Paweł Szaruga, Bartek Biegański. Trener: Dawid
Dybcio.
Królem strzelców turnieju
został Adam Burliga (APN
Knurów), najlepszym zawodnikiem uznano Jakuba Sztichauera (Ceska Trebova), a
tytuł bramkarza turnieju wywalczył Adam Javorsky (Svit).
Dodajmy, że młodym piłkarzom kibicowali nie tylko
przedstawiciele władz samorządowych Knurowa, ale również
słowackiego miasta Svit i czeskiego miasta Ceska Trebova.
Tekst i foto:
Piotr Skorupa

Prezydent Knurowa Adam Rams gratuluje
występu zawodnikowi Concordii

Reprezentacja Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie

Foto: MG-2

Tu r n ie j P i ł k i No ż ne j
Miast Partnerskich z okazji
Dni Knurowa awizowaliśmy
przed tygodniem tytułem:
„Nieobecni na Mundia lu,
obecni w Knurowie”. I trudno się z tym stwierdzeniem
nie zgodzić, wsza k w naszym mieście, w piłkarskiej
rywalizacji wystąpili Czesi,
Słowacy i Polacy, a więc ci,
którzy nie zakwalifikowali
się na mistrzostwa świata w
Brazylii.
Knurowski turniej rozpoczął się - tak, jak prawdziwy Mundial - 12 czerwca, a
areną był obiekt posiadający
certyfikat FIFA. I to właśnie kompleks sportowy przy
Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 9 zrobił na przyjezdnych
piorunujące wrażenie. Goście
zza naszych południowych
granic wypytywali gospodarzy
o parametry techniczne, a także o koszt budowy boisk. I nie
ukrywali swojego zachwytu
tym, co zobaczyli. Obserwatorzy rozgrywek byli z kolei
zadowoleni z poziomu turnieju
i atmosfery, jaka towarzyszyła
rywalizacji 12-latków. Spełniły się tym samym życzenia
zastępcy prezydenta Knurowa

Lewandowski też tak zaczynał
10 miejsce na 16 zespołów biorących udział w finale
wojewódzkim turnieju Coca-Cola Cup - to wynik uzyskany przez uczniów Miejskiego
Gimnazjum nr 2 w Knurowie.
- Sam awans do finału
wojewódzkiego to już był spory sukces - mówią zgodnie
nauczyciele Dawid Dybcio i
Wojciech Kempa. - W drodze
do finału wygraliśmy dwa etapy turnieju. Pierwszy lokalny,

16

w którym okazaliśmy się lepsi
od MG-3 i MG-1, a w drugim
wygraliśmy rywalizację z rówieśnikami z Tarnowskich
Gór, Łazisk Górnych i Bytomia.
Finał wojewódzki z udziałem 16 zespołów odbył się na
obiektach Kolejarza Katowice. - Rozgrywki prowadzono
w czterech grupach - kontynuują Dybcio i Kempa. - W
pierwszym meczu ulegliśmy
Gimnazjum nr 1 z Katowic

1:4, w drugim przegraliśmy
również 1:4 z Gimnazjum nr
22 z Częstochowy, by w ostatnim meczu pokonać najlepszy
zespół w grupie - Gimnazjum
Jasienica 3:1. Ostatecznie zajęliśmy 10 miejsce i w nagrodę
otrzymaliśmy komplet strojów
sportowych marki Adidas.
Knurowskie MG-2 reprezentowali: Daniel Nykiel, Rafał Bogusz, Sebastian Pawlik,
Krzysztof Wesoły, Krzysztof

Bochniak, Bartosz Czopek,
Mikołaj Nowakowski, Mateusz
Bogumiło, Hubert Młynarski i
Przemysław Rostkowski.
W materiałach promujących turniej Coca-Cola Cup,
nasz reprezentacyjny napastni k Rober t L ewa ndowsk i
mówi, że dwukrotnie uczestniczył w tych rozgrywkach.
Czy w knurowskiej ekipie jest
następca „Lewego”?
Piotr Skorupa
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Foto: SP TKKF

Człowiek
w połowie
z żelaza

Ironman Szymon Masarczyk

Brązowa sztafeta 10-latek z Knurowa
na 4x50 metrów stylem dowolnym

Foto: prywatne archiwum

Grzegorz Skopek ma powody do zadowolenia,
bowiem dwie jego zawodniczki zdominowały
rywalizację na 50 metrów stylem klasycznym.
Złoto Mistrzostw Śląska zdobyła na tym
dystansie Martyna Surówka (z lewej), a srebro Ania Idzikowska

Sukcesy 10- i 11-latek
dały nam tak zwane „zielone
światło” do działania. No i
dzisiaj każdy jest zadowolony, począwszy od zawodnika,
poprzez rodzica, trenera, a
na prezydencie Knurowa kończąc, bo przecież nasze dobre
wyniki pozytywnie wpływają
na promocję miasta.
Chciałbym podkreślić, że
tak dobrych, a w niektórych
przypadkach wręcz doskonałych wyników nie byłoby, gdyby
nie wspaniała postawa dzieci i
młodzieży oraz współpraca z
rodzicami. Do tego należy dołożyć rzetelną i fachową pracę
trenerów oraz znakomitą bazę
treningową.
Przejdźmy do ostatnich
osiągnięć. Radlin gościł 11-latków, natomiast knurowską
sekcję reprezentowały: Agata
Marek, Alicja Matuszek, Magdalena Ociepa i Aleksandra

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

ka udały się do Gliwic. I tam
również sięgnęły po medale
Mistrzostw Śląska. Te z najcenniejszego kruszcu - i to
dwa - wywalczyła Martyna Surówka, triumfując na 50 i 100
metrów stylem klasycznym.
Indywidualnie na podium
stanęły również Anna Idzikowska i Weronika Morciszek. Ania zdobyła srebrny
i brązowy medal na 50 i 100
metrów „klasykiem”, a Weronika wróciła do Knurowa ze
srebrnym krążkiem za drugie
miejsce na 100 metrów stylem
grzbietowym.
Trzy wymienione medalistki wraz z Małgorzatą Wasilewską tworzyły brązową sztafetę
4x50 metrów stylem zmiennym.
Knurowska sztafeta zajęła też
czwarte miejsce na 4x50 metrów stylem dowolnym.
Piotr Skorupa

foto-migawka
Foto: MOSiR

WYNIKI Z 10 CZERWCA:
1. Willibald Morgalla
2. Zdzisław Mral
3. Bernard Wróbel
4. Jacek Zacher
5. Jan Chwolka
6. Marek Mróz
7. Piotr Pakura
8. Bogumił Wolny
9. Tadeusz Wodziczko

Suchanek. Dziewczęta przygotował do startu Grzegorz
Skopek, który po zawodach
mógł cieszyć się ze swoimi
podopieczny mi ze zna komitego zakończenia sezonu.
Zawodniczki TKKF-u w ywalczyły drużynowe wicemistrzostwo Śląska w sztafecie
4x50 metrów stylem zmiennym oraz brązowy medal w
sztafecie 4x50 metrów stylem
dowolnym.
W r y walizacji indy widualnej podwójnym tytułem
mistrzyni Śląska może się
pochwalić Agata Marek, która
nie dała szans swoim rywalkom na 50 metrów stylem
dowolnym i 50 metrów stylem
motylkowym.
Po udanym w ystępie w
Radlinie, rok młodsze od swoich koleżanek, ale również
podopieczne Grzegorza Skop-

– 2.397
– 2.266
– 2.023
– 1.962
– 1.943
– 1.921
– 1.888
– 1.829
– 1.768

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Leonard Spyra
– 26.960
2. Joachim Makselon
– 26.534
3. Zdzisław Mral
– 26.238
4. Piotr Luberta
– 25.498
5. Henryk Brola
– 25.266
6. Bernard Wróbel
– 25.159
7. Jacek Zacher
– 24.989
8. Michał Foit
– 24.947
9. Edward Nowak
– 24.741
10. Bogumił Wolny
– 24.581
Kolejny turniej odbędzie się 24 czerwca o godzinie 16.00
w klubie LWSM „Gama”.

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

Henr yk Brola (z lewej) zosta ł zwycięzcą Grand
Prix
Skata Sportowego o Puchar Prezydenta Miasta
Knurów.
Drug ie miejsce zajął Konrad Sobieraj (z prawe
j), a na
kolejnych lokatach uplasowali się: Edward Klacz
ka, Piotr
Luber ta i Józef Lipok .

Pły wanie na dystansie
1900 metrów, jazda rowerem
na dystansie 90 kilometrów i
półmaraton (21 kilometrów
i 100 metrów) - te trzy konkurencje składały się na tak
zwany długi triathlon w Sierakowie. Debiutował w nim
Szymon Masarczyk.
- Potocznie tego typu zawody nazywane są Half Ironman
- mówi knurowianin. - Pomimo trudnego profilu trasy
rowerowej, na którą składało
się dużo podjazdów i zjazdów
oraz biegowej, gdzie również
było sporo podbiegów, udało

mi się zrealizować cel i ukończyć zawody z czasem poniżej
6 godzin. Na pokonanie całego
dystansu potrzebowałem 5
godzin 35 minut i 43 sekund.
- Z pewnością nie był to
mój ostatni start w triathlonie.
Wręcz przeciwnie, moim celem
będzie poprawa osiągniętego
rezultatu na kolejnych zawodach, a także start na dystansie
pełnego Ironmana, czyli dwa
razy dłuższym... - podsumowuje Szymon Masarczyk, czyli
jak sam twierdzi, człowiek w
połowie z żelaza.

Gdy na kortach Rolanda
Garossa kończył się kolejny
turniej wielkoszlemowy, Stowarzyszenie „Moja Gmina Nasz
Powiat” zorganizowało kolejną edycję charytatywnych
rozgrywek dla Julii Wochnik.
Uczestnicy tradycyjnie już zrezygnowali z wpisowego, nagród
i pucharów, natomiast rywalizacja przebiegała w grze deblowej.

Do walki o zwycięstwo stanęło
8 par, a z końcowego sukcesu
cieszyli się: Janusz Wawrzynek
i Roman Siwek, którzy pokonali w finale Mariana Kobzę
i Janusza Bochenka. Trzecie
miejsce zajęli: Adam Jałowiecki
i Dariusz Grzybowski, a czwarte - Kazimierz Kozaczkiewicz i
Bogusław Bykuć.

PiSk

Charytatywnie
na korcie

PiSk

Foto: Stowarzyszenie „Moja Gmina Nasz Powiat”

W Rad linie i w Gliw icach odbyły się mistrzostwa
Śląska, w k tór ych meda le
wywalczyły pływaczki Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice. Nie jest to pierwsza, i
zapewne nie ostatnia impreza
tej rangi, w której młodzi
mieszkańcy Knurowa zajmują miejsca na podium. Biorąc
pod uwagę to, że sekcja działa
dopiero od kilku lat, osiągnięcia pł y waków są wręcz
fenomenalne.
- Na te n fe nome nalny
efekt składa się wiele czynników - mówi Dariusz Brachaczek, jeden z założycieli
sekcji i jej kierownik. - Nie da
się ukryć, że na początku niektórzy patrzyli na mnie i na
Tomka Rzepę, jak na dziwaków. Na szczęście trafiliśmy
jednak na grono osób, które
zaakceptowały nasze plany i

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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Dariusz Dudek
strzelił gola
„Niemcom”

IV liga

Czołówka
Czwarte miejsce Jedności
Przyszowice i piąta lokata Concordii Knurów - tak w wielkim
skrócie można podsumować sezon 2013/2014 naszych 4-ligowców. Jednym słowem: czołówka.
Najwięksi wygrani zakończonych rozgrywek to Grunwald Halemba i GKS Jastrzębie
- zespoły, które wywalczyły

30. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - LKS Kamienica Polska 2:1
1:0 Mawo 10’, 2:0 Maciejewski 35’, 2:1 Czerwiński 69’ (rzut karny)
Concordia: Wasilewski, Pilc (żk, czk - 90’), Mikulski (żk), Paśnicki, Jaroszewski (żk), Maciejewski, Żyrkowski 75’ Gałach,
Salwa 88’ Filip, Spórna 67’
1. Grunwald
63
Wieliczko, Mawo, Kozdroń 61’
2. Piaski
59
Modrzyński.
3. Sarmacja
49
Gr unwald Ruda Śląska 4. Przyszłość
49
Zieloni Żarki 3:1, Zagłębiak
5. Concordia
48
Dąbrowa Górnicza - MLKS
6. Slavia
48
Woźniki 1:1, RKS Grodziec 7. Gwarek
44
Pilica Koniecpol 2:1, Gwarek
8. Pilica
44
Tarnowskie Góry - Sarmacja
9. Raków II
43
10. Kamienica Polska
43
Będzin 0:0, Lot Konopiska
11. Grodziec
42
- Raków II Czę stoc howa
12. Zieloni
41
1:5, Przyszłość Ciochowice
13. Woźniki
40
- Wyzwolenie Chorzów 3:0,
14. Wyzwolenie
30
Slavia Ruda Śląska - Górnik
15. Lot
14
Piaski 4:2.
16. Zagłębiak
11

awans do 3. ligi.
Na drugim biegunie nie
do końca wiadomo jeszcze ile
zespołów zostanie zdegradowanych, ale szeregi 4-ligowców na
pewno opuszczają: Zagłębiak
Dąbrowa Górnicza, Lot Konopiska, AKS Mikołów i Spójnia
Landek.
PiSk

Dwóch byłych piłkarzy
Concordii - Dariusz Dudek i
Janusz Bodzioch – wystąpiło
w „Sportowej lekcji historii”,
czyli meczu drużyn umownie
nazwanych reprezentacjami
Polski i Republiki Federalnej
Niemiec. Do tego niecodziennego spotkania zorganizowanego z okazji 40. rocznicy
pamiętnego meczu z Mundialu
1974 doszło na jednym z boisk
chorzowskiego Stadionu Śląskiego.
Dariusz Dudek wystąpił w
zespole „Polska”, który prowadził były selekcjoner Waldemar
Fornalik. Wychowanek Concordii strzelił jedną z trzech
bramek, a jego partnerami z

30. KOLEJKA,
GRUPA II:

Gol Bartłomieja Maciejewskiego był
ozdobą ostatniego meczu Concordii

Czy Solomon Mawo występem przeciwko LKS-owi
Kamienica Polska pożegnał się z Concordią? – na
to pytanie nikt dzisiaj nie
jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ale
pytanie o Solomona Mawo i
jego ewentualną przyszłość
w knurowskim klubie jest
jak najbardziej uzasadnione.
Tym bardziej, że 10 czerwca

Foto: Piotr Skorupa

Pożegnalny
występ Mawo?

Kameruńczyk został poddany
testom w Energetyku ROW-ie
Rybnik. I można stwierdzić,
że pokazał się z dobrej strony,
strzelając trzy bramki w ciągu
45-minutowego występu. Do
goli dorzucił jeszcze asystę i
być może przygotowania do
now ych rozgry wek rozpocznie w 2-ligowym klubie z
Rybnika.

Orzeł Nakło Śląskie - Fortuna Gliwice 1:3, Orzeł Mied a r y - O d r a M i a s te c z ko
Śląskie 1:3, Wilki Wilcza
- Gwarek Zabrze 3:2, Tęcza
Wielowieś - ŁTS Łabędy
1:7, Silesia Miechowice ŁKS Łagiewniki 2:1, Unia
Świerklaniec - Orzeł Mokre
2:0, Tempo Paniówki - Sokół
Orzech 2:3, KS 94 Rachowice - Czarni Pyskowice 2:0.
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1. Fortuna
2. Łagiewniki
3. Orzech
4. Wilki
5. Rachowice
6. Odra
7. Łabędy
8. Nakło Śląskie
9. Silesia
10. Mokre
11. Czarni
12. Tempo
13. Miedary
14. Unia
15. Gwarek
16. Tęcza

28. KOLEJKA:

Tak cieszył się
Kameruńczyk
po strzeleniu gola
w meczu Concordia
- LKS Kamienica Polska

Ślązak Bycina - Burza Borowa
Wieś 0:1, Młodość II Rudno Gwarek II Ornontowice 1:3,
Naprzód Łubie - Leśnik Łącza
0:2, Concordia II - pauza.

Klasa A
62
57
54
48
47
46
44
41
41
40
38
37
31
29
28
18

„Polska” w składzie z Dariuszem Dudkiem
(stoi trzeci z lewej strony)

Klasa C

PiSk

Klasa okręgowa
30. KOLEJKA:

78
60
52
51
49
48
47
43
38
37
36
32
32
27
25
18

Janusz Bodzioch (stoi trzeci z prawej)
zagrał w zespole „RFN”
Foto: WOKiS Stadion Śląski / R.Zimny

1. Jastrzębie
2. Iskra
3. Bojszowy
4. Jedność
5. Gwarek
6. Krupiński
7. Czarni Góral
8. GKS II
9. Pszów
10. Drzewiarz
11. Podlesianka
12. Forteca
13. Unia
14. Wisła
15. Mikołów
16. Spójnia

PiSk

Foto: WOKiS Stadion Śląski / R.Zimny

Jedność Przyszowice - Unia
Racibórz 3:1, Iskra Pszczyna - AKS Mikołów 1:4, Drzewiarz Jasienica - Krupiński
Suszec 0:0, GTS Bojszowy
- KS W i s ł a 3: 2 , G wa r e k
Ornontowice - GKS 1962
Jastrzębie 1:2, Spójnia Landek - Podlesianka Katowice
1:1, Górnik Pszów - Forteca Świerklany 1:1, GKS
II Katowice - Czarni-Góral
Żywiec 4:2.

drużyny byli m.in. Mirosław
Dreszer, Ryszard Czerwiec,
Albin Wira, Wojciech Szala,
Mirosław Mosór, Marek Kusto
i Radosław Gilewicz.
Janusz Bodzioch był w
tym meczu zawodnikiem
zespołu „RFN”, który ostatecznie wygrał 12:3. Wraz z
byłym zawodnikiem knurowskiego klubu w zespole trenera Edwarda Lorensa zagrali
m.in. Piotr Lech, Mirosław
Widuch, Krzysztof Bizacki,
Ireneusz Adamski, Adam
Kryger, Dariusz Gęsior, Jacek
Trzeciak i Radosław Gilewicz, który wystąpił w obu
drużynach.

30. KOLEJKA:
Zryw Radonia - Jedność 32 II
Przyszowice 6:0, Salveo Drama Kamieniec - Społem Zabrze
3:3, MKS Zabrze-Kończyce
- Przyszłość II Ciochowice 5:3,
KS MOSiR Stal Zabrze - Carbo
Gliwice 8:1, Orzeł Stanica - Naprzód Żernica 3:2, MKS Zaborze Zabrze - Orły Bojszów 2:0,
Młodość Rudno - Zamkowiec
Toszek 0:3, Sokół Łany Wielkie
- Ruch Kozłów 5:1.

1. Concordia II
2. Gwarek II
3. Burza
4. Leśnik
5. Młodość II
6. Naprzód
7. Ślązak

60
56
48
36
23
15
5

1. Walka
2. Gwiazda
3. Świbie
4. Olimpia
5. Quo Vadis
6. Bujaków
7. Amator
8. Start
9. Bojków
10. Pawłów
11. Pogoń
12. Victoria
13. Kłodnica
14. Korona

66
63
54
50
50
45
42
33
30
29
22
18
11
10

Klasa B
1. Kończyce
2. Zamkowiec
3. Zryw
4. Zaborze
5. Carbo
6. Sokół
7. Społem
8. Młodość
9. Orły
10. Naprzód
11. Jedność II
12. Drama
13. Stal
14. Ruch
15. Przyszłość II
16. Orzeł

64
55
54
53
50
44
44
42
42
41
40
38
35
33
30
14

26 KOLEJKA:
Korona Bargłówka - Amator Rudziniec 2:3, Olimpia
Pławniowice - Pogoń Ziemięcice 5:2, Start Kleszczów - LKS 45 Bujaków 5:0,
Victoria Pilchowice - Piast
Pawłów 2:6, Quo Vadis Makoszowy - FC Kłodnica Gliwice 9:0, Gwiazda Chudów
- Naprzód Świbie 4:4, KS
Bojków - Walka Zabrze 0:1.
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sport

sk i, Wojciech Kosteleck i,
To m a s z L e w u s z , M i c h a ł
Tymków, Sebastian Dmowski, Olivier Wilk, Mateusz
Tobiasz, Mateusz Glagla.
PiSk

Foto: MG-3

wystąpili: Daniel Galiński,
Dariusz Jasiński, Mateusz
Kwietniowski, Przemysław
Bu rl iga , Mateusz Sz yd ło,
Kamil Mucharski, Wojciech
Gradowski, Marcin Olesiń-

W biegu na 300 metrów triumfował
Mateusz Szydło (w środku)
Olivier Wilk (w środku) był
bezkonkurencyjny w pchnięciu kulą

Foto: MG-3

Uczniow ie Miejsk iego
Gimnazjum nr 3 po raz drugi
z rzędu osiągnęli sukces w
lekkoatletycznych zawodach
rejonowych.
- Nasze uczennice zajęły
trzecie miejsce, a uczniowie
pierwsze - cieszą się opiekunowie: Ola Podsiadło i Przemysław Kopiecki.
M e d a l ow e m i e j s c a w
konkurencjach indywidualnych zajęli: Olivier Wilk (I
miejsce w pchnięciu kulą),
Daniel Galiński (I miejsce w
biegu na 100 metrów), Mateusz Szydło (I miejsce w biegu
na 30 0 metrów), Patr ycja
Hruzik (II miejsce w biegu na
300 metrów), Tomasz Lewusz
(II miejsce w skoku w dal),
Mateusz Glagla (II miejsce
w pchnięciu kulą), Sebastian
Dmowski (III miejsce w skoku w dal).
Ponadto chłopcy zajęli
II miejsce w sztafecie 4x100
metrów.
Druż y na dziewcząt
wystąpiła w składzie: Julia
Św ist u ń, Ta n ia Bia łcz a k,
Aleksandra Małota, Patrycja Hruzik, Nikola Janduła, Anna Szaruga, Karolina
Brzózka, Justyna Fil, Oliwia
K acz or, Pau l i na Bien iek,
Julia Wolny, Dagmara Pura,
Emilia Brachaczek.
W z espole ch łopców

Foto: organizatorzy

Lekkoatletyczne
sukcesy gimnazjalistów
Od lewej: Krzysztof Skupień, Wojciech Dudziński,
Adrian Stanioch, Patryk Mika, Wojciech Gąsior,
Benedykt Wróż

Strażacy i bile
W Knurowie odbył się
turniej bilardowy im. druha
Henryka Skupienia. Do ry-

walizacji przystąpiły cztery
drużyny. Najlepszą okazała
się reprezentacja Ochotniczej

Straży Pożarnej Szczygłowice.
Na drugim miejscu sklasyfikowany został Samtrans,
miejsce na najniższym stopniu
podium zajęli strażacy z OSP
Knurów, z kolei JRG Knurów uplasowała się na pozycji
czwartej.
Wyniki:
OSP Szczygłowice - JRG
0:3, OSP Knurów - Samtrans
0:3, Samtrans - OSP Szczygłowice 0:3, OSP Knurów - JRG 0:3.
Sponsorzy turnieju: PW
Samtrans, NSZZ Solidarność
Knurów-Szczygłowice, ZZG w
Polsce Knurów-Szczygłowice,
LWSM, Mechanika Pojazdowa
Artur Szymala.
PiSk

Turniej Deichmann
Minimistrzostwa 2014 zakończył się sukcesem. Piłkarskim wszystkich uczestników bez względu na zajęte miejsce oraz organizacyjnym, bowiem Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
zebrał wiele pochlebnych
opinii wyrażanych przez
trenerów i rodziców młodych piłkarzy.
Szerzej o rozstrzygnięciach napiszemy na naszych łamach za tydzień,
natomiast dzisiaj zdradzimy jedynie, że trzecie
miejsce zajęła Jamajka... z
Knurowa.
PiSk

Uczniowie z „Szóstki” na stadionie Piasta

Foto: Piast Gliwice

Stadion Piasta
Gliwice był celem
wycieczki uczniów
M iejsk iej Sz ko ł y
Podstawowej nr 6
w Knurowie. Dzieci poznały obiekt
przy ulicy Okrzei
nie tylko z wysokości trybun, ale i od
„kuchni”.
PiSk
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Szkoła pięknieje
w pamięci i naprawdę

Foto: Archiwum Jana Furgoła

KRYWAŁD, SZCZYGŁOWICE. SPOTKANIE ABSOLWENTÓW

Spotkali się po 50 latach od opuszczenia murów
szkoły. Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 3,
klas A i B z Krywałdu i Starych Szczygłowic,
wspominali w sobotę dawne dzieje
Spotkanie rozpoczęło się
od nabożeństwa w kościele
pod wezwaniem św. Antoniego w Krywałdzie. Po nim
świętowanie przeniosło się do
krywałdzkiej szkoły.
- Przeżyliśmy niezwykłe
chwile. Zwiedziliśmy dawne
klasy, zasiedliśmy w „swoich”
ławkach, na głos potwierdzaliśmy obecność wywoływani

z dziennika z tamtych czasów
– relacjonują uczestnicy spotkania. - Bawiliśmy się sytuacją,
a zarazem było nam smutno,
że to już tak dawno minęło i
nigdy nie wróci...
Absolwenci dost rzeg li
zmiany. Poznali nową część
budy nku z przedszkolem,
świetlicą i stołówką. Podziwiali nowoczesne boisko i plac

zabaw dla dzieci.
- Droga nasza szkoło, starzejemy się razem z tobą, ale
ty piękniejesz – zdawali się
mówić.
Druga część spotkania
miała miejsce w Domu Przyjęć
„Dominium” w Krywałdzie.
Wspominki i dobra zabawa
trwały do późnego wieczora.
/bw/

Im więcej czasu mija od opuszczenia szkoły,
z tym większym sentymentem absolwenci
wspominają beztroskie szkolne lata...

KNURÓW. SZKOŁY SIĘ POŁĄCZĄ

Foto: Archiwum

MSP 9 + MG 3 = ZS 1
1 września 2014 dojdzie do połączenia Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 9 i Miejskiego Gimnazjum nr 3. Celem tej
oświatowej fuzji jest usprawnienie działalności placówek
Po za k west ionowa niu przez
Śląskiego Kuratora Oświaty decyzji
knurowskich urzędników o zespoleniu Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 9 i Miejskiego Gimnazjum nr 3
w jeden organ, sprawa utworzenia
Zespołu Szkół nr 1 rozstrzygnęła
się na sali sądowej. Naczelny Sąd
Administracyjny uchylił decyzję
kuratora, przyznając rację Knurowowi. W ubiegłą środę, 11 czerwca,
Rada Miasta Knurów uchwaliła
połączenie szkół.
- Wchodzące w skład zespołu
szkoły zachowują swoje odrębności, m.in. w zakresie zachowania
imienia Marii Konopnickiej dla

Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
9 (Miejskie Gimnazjum nr 3 nie
ma nadanego imienia), a ich pracownicy z mocy prawa staną się
pracownikami zespołu - informuje
Tomasz Lewicki, zastępca dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych.
Zmiany, wyłącznie formalnoprawne, nie będą uciążliwie dla
uczniów. Wiele natomiast się zmieni
pod względem bezpieczeństwa i
zarządzania.
- Po połączeniu , nauczyciel
zespołu będzie sprawować nadzór
nad każdym uczniem zespołu, a
nie jak dotąd tylko nad uczniami

danej szkoły - tłumaczy wicedyrektor Lewicki. - Utworzenie zespołu
pozytywnie wpłynie na realizację
pod staw y prog ramowe j, ułatw i
sprawowanie funkcji opiekuńczych
i pozwoli lepiej wykorzystać bazę
dydaktyczno-pedagogiczną, przede
wszystkim przez sprawniejsze zarządzanie kadrą nauczycielską (możliwość uzupełnienia pensum zajęciami w drugiej szkole), tym bardziej w
kontekście zachodzących procesów i
wyzwań demograficznych.
Kierownictwo Zespołu Szkół nr
1 wyłoni konkurs. Wyniki powinny
być znane w połowie lipca.

jb

Nazwa placówki się
zmieni, ale uczniowie
właściwie tego nie
odczują

WAŻNE

Zmiany w rozkładzie
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
informuje o zmianie rozkładu jazdy 19 i 20
czerwca

W Boże Ciało będzie obowiązywał rozkład na niedzielę i święta z
drobnymi wyjątkami: linie S-6, S-10,
250 i 750 nie będą kursowały, linie 39,
52, 59, 109, 146, 155, 194, 230, 255, 710 i
850 wyjadą na trasy według specjalnie
zmienionego rozkładu jazdy na dni
wolne w centrach handlowych.
W piątek, 20 czerwca, obowiązywać będzie sobotni rozkład

jazdy. Tu także są wyjątki: linia
tramwajowa nr 11 będzie kursowała według rozkładu obowiązującego
w dni robocze w czasie wakacji i
ferii. Linie autobusowe, które będą
kursowały według rozkładu obowiązującego w dni robocze: 2, 80,
120, 130, 135, 178, 202,236, 288,
636, 735, 840 i 870.
/-/

Foto: Dawid Ciepliński

informacja własna
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