aktualności
Echo wydarzeń na maratonie w Bostonie

Bogusław Wilk: - Ma Pan na
swoim koncie kilka światowych maratonów. Jest wśród nich Boston?
Marian Gruszka: - Akurat w tym
mieście nie biegłem, ale mogę pochwalić sie uczestnictwem w maratonach w
Berlinie, Londynie i Paryżu. W każdym udział brało po 35 tysięcy biegaczy. Nieco mniejszymi pod względem
liczebności były zawody w Pekinie,
Budapeszcie, Pradze, Wiedniu, Warszawie i Frankfurcie nad Menem.
- Jaka atmosfera panuje podczas
takich imprez?
- Światowe maratony mają swoją
specyfikę. Obok siebie biegną mistrzowie, np. Kenijczycy i Etiopczycy, oraz
amatorzy. To wielkie święto sportu,
któremu towarzyszy wspaniała atmosfera, doping kibiców i występy
zespołów artystycznych na całej trasie
(42 km195 m).
- Czy kiedykolwiek miał Pan
poczucie zagrożenia?
- Nie. Maratończycy nie czują
lęku – odczuwają wspaniałą atmosferę, ogromne skupienie i poczucie
spełnienia na mecie. Pod względem
organizacyjnym zdecydowanie dominują maratony w Berlinie i Londynie.
To perfekcja - ręce sama składają się
do oklasków.
- Co więc Pan pomyślał słysząc
o wydarzeniach w Bostonie?
- Czułem smutek i współczucie.
Identyfikowałem się z uczestnikami
tamtego biegu.
- Który z maratonów utkwił
Panu szczególnie w pamięci?
- Pekin. Był szczególny, bo rzeczywistość okazała się sprzeczna z moimi
oczekiwaniami i wyobrażeniem. To
miasto z interesującą architekturą,
szerokimi ulicami oraz skrytymi, lecz
niezwykle życzliwymi, mieszkańcami.
Mieszane odczucia miałem w dzielnicy Hutung, gdzie kłopoty z wodą i
nienajlepsza kanalizacja sprawiają
spore trudności. Smutny był sam
dzień startu. Wejścia na największy
plac świata, Tiananmen (miejsce
startu), pilnowały służby mundurowe.
Funkcjonariusze stali też wzdłuż całej
trasy biegu i na stadionie. Ta wszechobecność policji i wojska była przygnębiająca. To był jedyny maraton,

OGŁOSZENIE EXPRESOWE
Sprzedam mieszkanie
4-pokojowe 72 m2 w Knurowie i kupię 2-pokojowe. Tel.
506 530 614
ex. 17/13
reklama



Foto: Archiwum Mariana Gruszki

Knurów może się poszczycić czterdziestką maratończyków.
Są wśród nich uczestnicy największych światowych
maratonów – Londynie, Paryżu, Wiedniu, Berlinie, Nowym
Jorku, Bostonie. Jak biegacze odbierają dramatyczne
wydarzenia podczas najstarszego na świecie (oczywiście
w erze nowożytnej) maratonu w Bostonie? Zapytaliśmy
knurowskiego maratończyka Mariana Gruszkę

Foto: Archiwum ZS im. I.J. Paderewskiego

Maratończycy
nie dadzą się zastraszyć

W poniedziałek gimnazjaliści
będą w liceum gośćmi
honorowymi

Coraz bliżej do długiego
weekendu. Jak go spędzimy?

Knurów

Paderek zaprasza

Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego otwiera
drzwi przed gimnazjalnymi trzecioklasistami

Marian Gruszka na mecie
maratonu w Berlinie

na którego mecie nie czułem radości.
Nie zapomnę chwili, gdy wbiegam na
bieżnię stadionu i widzę go... pustym
(nie licząc służb mundurowych, organizatorów i maratończyków). Nie
było publiczności! Nie wpuszczono
tam nawet naszej organizatorki wyprawy. To jest jedyny taki maraton,
podczas którego do zamachu raczej
nie dojdzie. Ale to, paradoksalnie,
dość smutna refleksja...
- Jak Pan myśli, czy wydarzenia
w Bostonie zmienią nastawienie
biegaczy do udziału w tych pięknych
zawodach?
- Mam takie przekonanie, że maratończycy nie dadzą się zastraszyć.
Bieg to nie tylko radość we wspólnocie
i potrzeby rywalizacji sportowej. To
cudowne uczucie człowieka wysportowanego i wewnętrznie zdyscyplinowanego. Żadna mroczna moc tego nie
odbierze, bowiem w chwili zagrożenia
wykrzyczymy całemu światu: wszyscy
jesteśmy maratończykami.

Placówka zachęca do odwiedzin
w poniedziałek 29 kwietnia, od
godz. 12.
- Zapraszamy do zapoznania
się z ofertą dydaktyczną szkoły oraz
odwiedzenia budynku I Liceum Ogólnokształcącego wraz z nową halą
sportową przy ul. 1 Maja 21 i budynku Technikum nr 1 przy ul. Szpitalnej
25 – namawia do odwiedzin dyrektor
Dorota Gumienny.
Z odwiedzającymi spotkają się

nauczyciele i aktualni uczniowie
popularnego Paderka. Przedstawione
zostaną osiągnięcia uczniów i wyniki
dydaktyczne szkoły, bogata oferta
przedmiotów rozszerzonych, zasady
nauki języków obcych.
O godz. 16.30 w budynku LO
rozpocznie się spotkanie dyrekcji
szkoły z zainteresowanymi rodzicami gimnazjalistów.
/b/

Pilchowice

Okazali serce

Jolanta z Knurowa: − Zależy od
pogody. Jeśli będzie ładnie, zrobimy grill w ogródku. Z rodziną,
dziećmi wspólnie poświętujemy.
W tym roku niestety nie planujemy
żadnych wyjazdów. Mamy Komunię św., a to wiąże się ze sporymi
wydatkami. Odpoczywamy więc
w domu.

Kazimiera z Knurowa: − Zamierzam intensywnie odpoczywać.
Wyjeżdżam w góry, do Szczyrku.
Mam tam rodzinę. Na nartach już
się chyba nie da jeździć, bo śniegu
coraz mniej, ale może kolejka będzie czynna. Zapowiada się piękny,
słoneczny weekend. Na pewno
będzie co robić.

537,58 zł − tyle udało się zebrać w czasie zbiórki
na pomoc dla niepełnosprawnych mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
w Pilchowicach
Dom prowadzą Ojcowie Kamilianie. W placówce od lat znajdują
schronienie osoby niepełnosprawne.
Potrzeby są duże, a pieniędzy nie
zawsze wystarcza. Dzięki zbiórce
przy hipermarkecie Auchan, odwiedzający sklepy mieli szansę wesprzeć
DPS i przyłączyć się do tego pięknego
dzieła Ojców Kamilianów.
Klienci hipermarketu wkładali
do specjalnych koszy, umieszczonych

na terenie sklepu, dary rzeczowe w
postaci artykułów spożywczych i
przemysłowych.
− Zebrane ofiary w kwocie 537,58
zł. w całości zostaną przeznaczone na
potrzeby naszych niepełnosprawnych
mieszkańców − mówią pracownicy
DPS-u. −Bardzo dziękujemy wszystkim klientom i pracownikom Auchan,
którzy wsparli naszą akcję.

Bronisław z Pilchowic: − Pewnie
będzie zimno, więc szykuję ciepłe
ubrania. Chciałbym, aby w czasie
majówki w końcu jakiś Amorek
mnie złapał. Wiosna się zaczyna,
wszystko buzuje w powietr zu,
libido wzrasta, aż człowieka nosi.
Może uda mi się jakiegoś Amorka
znaleźć?

jb

serdeczności

Knurów

Ciąg do ognia

W m i n ioną środę po god z .
22.30 patrol Straży Miejskiej udał
się na teren za garażami przy ul.
Koziełka, gdzie kilka osób paliło
ognisko. Na widok radiowozu oddaliły się.
Sy tuacja powtórzyła się dwa
dni później, o podobnej porze. I
tym razem palacze znikli, widząc
zbliżających się mundurowych. Tak
jak poprzednio, strażnicy ugasili
ogień.

/bw/

Serdeczne podziękowania

GRZEGORZOWI NOCONIOWI

Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej
Szpitala Miejskiego w Knurowie
za fachowo i profesjonalnie przeprowadzoną operację
oraz otoczenie opieką medyczną.

Beata z Knurowa: − Wybieram
się na 6 dni do Chorwacji. Będę
głównie zwiedzać ten piękny kraj!
Jeśli pogoda pozwoli, na pewno
pójdziemy też na plażę.

Wdzięczna pacjentka
Brygida Klimasara

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 24.04.2013 r.
do 14.05.2013 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
1 roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - trzy części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

Patryk z Knurowa: − Jadę na
wieś do rodziny. Moja ciocia świętuje 50. urodziny. Ale to nie wszystko. Jestem harcerzem, planujemy
biwak w Nędzy i w Jejkowicach.
W końcu będzie można odpocząć
od nauki!

Not. jb
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piJani cykliści
Czekaliśmy, czekaliśmy, wreszcie się
doczekaliśmy - Knurów pojawił się na Google
Streeat View

za dużo alkoholu

W ubiegłym tygodniu na drogach
Knurowa i Wilczy funkcjonariusze Policji
i Straży Miejskiej zatrzymali sześć osób
za jazdę pod wpływem alkoholu
W zeszłą środę w Knurowie na
ul. Dworcowej ok. godz. 23 funkcjonariusze Straży Miejskiej zatrzymali
19-latka, który w stanie nietrzeźwości jechał rowerem. Miał 0,6 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Trzy dni później za jazdę na
podwójnym gazie został złapany 24letni mieszkaniec Gliwic. Wpadł w
ręce policjantów z Wydziału Ruchu
Drogowego na ul. Wilsona ok. godz.
7. Prowadził samochód marki Mercedes w stanie nietrzeźwości, mając
w organizmie 1 promil.
W niedzielę pecha miał 43-latek
zatrzymany przez funkcjonariuszy
Policji na ul. Nieborowickiej w Wil-

knurów w googlE strEEt ViEw

ależ fajnie pomyszkować!
Wystarczy jedno kliknięcie, by bez wychodzenia
z domu, przewędrować Knurów wzdłuż i wszerz.
Wirtualny spacer ulicami miasta umożliwia serwis
Mapy Google z funkcją Street View
We wtorek serwis zaktualizował
funkcję Street View, dodając kilkanaście polskich miast. Wśród „nowości”
znalazł się także Knurów.
Samochód f irmy Google był
widziany na Śląsku w zeszłym roku.
Teraz możemy oglądać rezultaty tej
przejażdżki. Panoramiczne zdjęcia,
zbliżenia na budynki i ważne miejsca
dla miasta, knurowianie uchwyceni
przy przejściach dla pieszych czy w
trakcie rozmów.

Google zadbało o szczegóły.
Na zdjęciach pokazano nie tylko
główne ulice miasta, ale także te
małe, osiedlowe. W ciągu sekundy
możemy zajrzeć na staw Moczury
czy szczygłowickie hałdy, przejść się
do Krywałdu albo podejrzeć spacerowiczów na alei Lipowej.
Knurowianie chwalą rozszerzone Street View. Na portalach społecznościowych zawrzało. Internauci
wyszukują się na zdjęciach.

Firma Google jako pierwsza korzysta z samochodów bezzałogowych. Testy
trwają. Pojazdy tego typu jeżdżą na razie tylko po Nevadzie, Kalifornii i
Florydzie. W tworzeniu mapy Knurowa samochody bezzałogowe na pewno
nie brały jeszcze udziału. Ale w przyszłości, kto wie...
Wirtualny spacer rozpoczynamy od strony www.maps.google.pl, następnie
wyszukujemy Knurów. W lewym górnym rogu wyświetli się ikona w kształcie żółtego ludzika. Należy umieścić ją na mapie, w tym miejscu, które
chcemy zobaczyć w wersji panoramicznej. Ikona przenosi nas do funkcji
Street View.

knurów. piJany za kółkiEm usiłował przEkupiĆ policJantów

dał w gaz, chciał też w łapę

We wtorek na autostradzie A1 na wysokości
Knurowa 50-letni mieszkaniec Zabrza
próbował wręczyć funkcjonariuszom Policji
łapówkę w zamian za odstąpienie od
czynności służbowych
Do zdarzenia doszło około godz.
6.30. Podczas rutynowych działań
na autostradzie policjanci zatrzymali kierowcę, który przekroczył
dozwoloną prędkość. Po badaniu
alkomatem okazało się, że zabrzanin
prowadził samochód na podwójnym
gazie – miał 0,9 promila alkoholu
we krwi.
W tym momencie 50-latkowi
groziła utrata prawa jazdy i do roku
pozbawienia wolności. Mężczyzna
próbował jednak nakłonić funkcjonariuszy, by zapomnieli o całej

sprawie i puścili go wolno. Obiecywał
wręczyć im za to łapówkę w wysokości 1000 zł. Gdy policjanci odmówili
podbił cenę do 4000 zł. Ci jednak
dalej pozostali nieugięci. Zabrzanin
został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział do walki z
Przestępczością Gospodarczą KMP
w Gliwicach, a 50-latek może teraz
trafić za kratki nawet na 8 lat.
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czy. Mężczyzna kierował rowerem
mając 0,8 promila.
Lekkomyślni rowerzyści wpadli
również następnego dnia. Wszyscy
w Knurowie, dwaj na ul. Dworcowej,
a trzeci na ul. Puszkina. Zatrzymani
mieli odpowiednio 1,6 (53-latek),
1,44 (33-latek) i 2,9 (30-latek) promila
w wydychanym powietrzu. Ponadto
ostatni z nich kierował rowerem
pomimo wcześniejszego zakazu
sądowego.
Wszystkim, oprócz utraty prawa
jazdy, grozi również odsiadka – do
roku pozbawienia wolności.
DC

Knurów

przystanek to nie pub

Na przystankach autobusowych nie wolno trunkować, o czym przekonali
się dwaj mężczyźni piwkujący na przystanku Foch. Ich sprzeczne z prawem i
dobrymi obyczajami zachowanie kwadrans przed północą w piątek dostrzegli
strażnicy miejscy obsługujący monitoring miejski. Uwadze mundurowych nie
uszło też, że panowie pozbyli się pustej butelki, rzucając ją na plac autobusowy.
Sprawcy zostali ukarani mandatami. Musieli też posprzątać po sobie.

/bw/

− Fajna ciekawostka − śmieje
się Dawid. − Udało mi się dojrzeć na
mapie koleżankę, kiedy wychodzi z
samochodu. Będzie miała pamiątkę
na wieki.
jb

Knurów

Knurów

tory bez prądu

W piątkowy wieczór w rejonie ul. Kopalnianej nieznani do tej pory
sprawcy przecięli słup trakcji kolejowej i przewody trakcyjne. Na miejsce udał
się patrol Straży Miejskiej, który zabezpieczył teren. Dalsze czynności w tej
sprawie podjęła Policja.

/bw/

nie można
palić

Knurów

ale zabalowali!

Palenie śmieci i pozostałości z
porządków w ogródkach nie jest
zgodne z przepisami ani ze zdrowym
rozsądkiem. Zapomnieli o tym właściciele posesji przy ul. Paderewskiego
i Dąbrowskiego. W pierwszym przypadku uwagę funkcjonariuszy Straży
Miejskiej przyciągnęło spalanie
nieczystości w ognisku, w drugim
palenie gałęzi po przycince i duże
zadymienie okolicy. Po interwencji mundurowych ogniska zostały
ugaszone, strażnicy poprzestali na
pouczeniu właścicieli posesji.

W niedzielę, nieco po godz. 5 nad ranem, w jednym z lokali przy ul. Chrobrego doszło do zakłócenia ciszy nocnej. Konieczna okazała się interwencja
służb mundurowych – na miejscu zjawili się funkcjonariusze Straży Miejskiej
i Policji. Po ich przybyciu w lokalu przycichło. Mundurowi poprzestali na
pouczeniu właściciela lokalu.

/bw/

reklama

/bw/

Knurów

chcieli się
pobawić?

W miniony poniedziałek po
godz. 20 patrol Straży Miejskiej
interweniował na terenie jednego
z knurowskich przedszkoli. Jak się
okazało, przebywające tam osoby
piły alkohol. Jeden ze sprawców wykroczenia został ukarany mandatem,
wobec drugiego mundurowi poprzestali na pouczeniu. Obydwaj zostali
wyproszeni z terenu przedszkola.
/bw/
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KnURóW. ObRADOWAŁA RADA MiAStA

Fińskie Domki w lepszym świetle
Wybór tegorocznych laureatów „Lauru Knurowa”,
przymiarki pod budowę nowego żłobka i budżetowe
korekty wypełniły harmonogram kwietniowej sesji
Rady Miasta
Obrady odbyły się w minioną
środę. W tajnym głosowaniu radni
zdecydowali, by najważniejszym
miejskim wyróżnieniem obdarzyć
Marka Uszko – wiceprezesa Kompanii Węglowej S.A., wcześniej dyrektora K WK Szczygłowice, od
30 lat związanego z miejscowym
górnictwem. W kategorii instytucji
Laur Knurowa przypadł miastu Svit,
słowackiemu partnerowi Knurowa
[o laureatach szerzej pisaliśmy w poprzednim wydaniu PL – dop. red.].

pOtRZebnY ŻŁObeK

Wojska Polskiego I i II (przy ul.
Wiosennej). To obszar niezagospodarowany, wedle miejscowego planu
przeznaczony pod tzw. zieleń urządzoną. Lokalizacja budynku żłobka
w zieleni wymaga zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Knurów. Podczas sesji radni
przy jęli uchwałę, która otwiera
drogę do wprowadzenia zmian w
„Studium...”, a później w miejscow y m pla nie z agospoda rowa nia
przestrzennego miasta.
209 tys. zł to dodatkowa kwota
z budżetu miasta, która zostanie

Foto: Justyna Bajko

Pod głosowanie trafiło ponad 10

uchwał. Większość dotyczyła spraw
finansowych miasta.
W Knurowie funkcjonuje jeden
żłobek dla 24 dzieci. Zapotrzebowanie jest przynajmniej dwukrotnie większe. Mając na uwadze
wnioski mieszkańców, samorząd
przymierza się do budowy nowej
placówki tego typu. Tym bardziej,
że miasto ma możliwość przystąpienia do programów służących
zwiększeniu ilości miejsc w żłobku
dla dzieci do lat 3.
Gdzie zbudować żłobek? Zdaniem urzędników dobrą lokalizacją
byłby teren pomiędzy osiedlami

prz eznacz ona na „Prz ebudowę
oświetlenia w rejonie ulic Mieszka I
– Dąbrowskiego – Paderewskiego”.
Pieniądze pozwolą na wykonanie
II etapu zadania, czyli przebudowę
oświetlenia wzdłuż ulic Chrobrego,
Paderewskiego, Chopina, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Słowackiego i Puszkina.
Rada zgodziła się na udzielenie
dotacji (35 tys. zł) dla Województwa
Śląskiego na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy ul.
Dworcowej. Chodzi o odcinek od
ronda im. Jana Pawła II po skrzyżowanie z ul. Pocztową.
Decyzją radnych w budżecie
zabezpieczono 9,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości
(działki przy ul. Powstańców) zajętych pod drogi gminne. Pieniądze
pozyskano z odsetek z rachunków
bankowych.
Dokładnie 21.682,28 zł trafi do
Powiatu Gliwickiego. To pomoc
f inansowa na pok r ycie kosztów
niekwalifikowanych związanych
z projektem „PIAP-y dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej”. Gmina
Knurów była współuczestnikiem
projektu.
Przeszło 154 tys. zł to dochody
z tytułu gospodarowania mieniem
uzyskane przez knurowskie placówki oświatowe. Mocą uchwały
radni zaakceptowali sposób rozdys-

ponowania tych pieniędzy zaproponowany przez dyrekcje placówek.
Spora cz ęść f u ndusz y zosta nie
spożytkowana na bieżące remonty,
zakup w yposażenia, materiałów
biurowych i środków czystości. Ale
nie tylko. Szkolna „Dwójka” kupi
tablicę intera kt y w ną i rzutni k,
„Siódemka” zainwestuje w uczestnictwo w programie „Comenius”,
podobnie gimnazjalna „Dwójka”
(która też nabędzie multimedialny
projektor), a przedszkolna „Dwunastka” zakupi leżaki dla dzieci.

cZAS nA ŁAtAnie

W interpelacjach rajcy zgłosili
blisko 20 spraw i problemów. Dominowały skargi na stan jezdni
(pozimowe dziury) oraz zaśmiecone skwery i pobocza dróg. Rajcy
wskazali też m.in. na: * potrzebę
wymiany piasku w piaskownicach,
* konieczność odświeżenia (odma lowania) zna ków poziomych
na jezdniach, * wartą rozważenia
propozycję nazwania bezimiennej
drogi prowadzącej do kościoła w
Krywałdzie.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (ratusz przy
ul. Niepodległości) i w internecie - na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/

WAŻne DlA pODAtniKóW

Upomnij się
o zwrot nadpłaty

Skarbówka
na stanowisku
KnURóW. ZŁóŻ pit-A W URZĘDZie

Od środy w magistracie przy ul. Ogana 5 działa stanowisko
gliwickiego Drugiego Urzędu Skarbowego. Już tego dnia
dziesiątki knurowian skorzystały z możliwości złożenia
wypełnionych PIT-ów za jego pośrednictwem. Kto nie zdążył,
ma czas do wtorku (30.04) włącznie
Urząd Miasta w Knurowie i
Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
kontynuują swoją coroczną akcję ułatwiającą rozliczenie się z podatku.
- Nie trzeba jechać do siedziby
skarbówki w Gliwicach, nie trzeba
tracić czasu i pieniędzy –sekretarz
miasta Piot r Dud ło w y mienia
korzyści z otwarcia stanowiska
skarbówki w magistracie.
Dyżurujący pracownicy DUS
Gliwice przy jmują w y pełnione
deklaracja, ale też udzielają pod4

stawowych informacji dotyczących
podatku za 2012 rok.
Stanowisko skarbówki (wejście

Na ostatni dzwonek

od strony parkingu) jest czynne w
godzinach 8-14.30 (jedynie w piątek
w godz. 8-13).
/bw/

W poniedziałek i wtorek (29-30 kwietnia) Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach (ul. Młodego Hutnika 2) będzie mieć wydłużone godziny pracy.
W tych dniach DUS pracuje w godz. 7-18, przy czym w godz. 15-18 obsługiwani będą wyłącznie podatnicy składający zeznania podatku dochodowego
od osób fizycznych.
Podatnikowi, który nie zdąży wyrobić się do godz. 18 we wtorek, pozostanie
jeszcze możliwość wysłania zeznania pocztą (niektóre placówki Poczty
Polskiej czynne są do godz. 21., natomiast poczta całodobowa znajduje
się w Katowicach przy ul. Pocztowej 9) bądź drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy e-deklaracje.gov.pl).

Urząd Skarbowy nie przelewa
na konta podatników kilkuzłotowych
nadpłat. Aby je odzyskać, trzeba
osobiście pofatygować się do kasy
urzędu
To już ostatni dzwonek na rozliczenie się z fiskusem. Podatnicy
nadal nie zdają sobie sprawy z tego,
że kilkuzłotowe nadpłaty wcale nie
trafiają na ich konta bankowe.
Nadpłata, której wysokość nie
przekracza kosztów upomnienia
w postępowaniu egzekucyjnym,
podlega zwrotowi wyłącznie w kasie
skarbówki. Aktualnie koszt upomnienia wynosi 8,80 zł, czyli czterokrotną wartość opłaty dodatkowej
pobieranej przez Pocztę Polską za
polecenie przesyłki listowej.
Obowiązujące przepisy ordynacji podatkowej wykluczają zwrot
kilkuzłotowych nadpłat na rachunki
bankowe wskazane przez podatników.
Co innego, kiedy podatnik wykaże w rozliczeniu niedopłatę. Nie
może wtedy liczyć na taryfę ulgową.
Fiskus upomni się o każdą, nawet
najmniejszą kwotę.
W jaki sposób można zatem
odzyskać zaległe pieniądze?
R zecznik Izby Skarbowej w
Katowicach, Michał Kasprzak, pod-

powiada, aby podatnicy wystąpili o
zwrot nadpłat i odebrali je w kasie
urzędu skarbowego.
Mogą też, jeśli w rozliczeniu za
rok 2012 pojawi im się podatek do
zapłaty, uiścić kwotę pomniejszoną
o sumę niezrealizowanych nadpłat z
lat poprzednich.
Można też poczekać, aż kwota
niezrealizowanych nadpłat przekroczy wysokość kosztów upomnienia
(8,80 zł) i zostanie przekazana na
rachunek bankowy podatnika.
- Podatnicy często zapominają,
że nadpłata realizowana przekazem
pocztowym pomniejszana jest o koszt
jej zwrotu - zwraca uwagę rzecznik.
Oznacza to, że jeśli zwrot dokonywany jest przekazem pocztowym,
to kwota, która ostatecznie trafia do
podatnika jest mniejsza od tej, wynikającej z zeznania podatkowego.
Co się dzieje z nieodebranymi
pieniędzmi i ile osób nie odebrało
nadpłat w ubiegłym roku? Biuro
prasowe nie potrafiło odpowiedzieć
na te pytania.
/g/
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Foto: Paweł Gradekek

Foto: Dawid Ciepliński

Szczygłowicki
zakład ujarzmił
metan, teraz
korzyści z tego
gazu chce czerpać
ruch Knurów

knurów. rok na BudowĘ powiErzchniowEJ stacJi odmEtanowania

metan w ryzach
i milionowe oszczędności

Pomocy w składaniu popr zedn
iego wydania Przeglądu Loka
lnego udzieliły
nam licealistki: Celina Czyszczo
ń, Dominika Janiec i Paulina
Smolińska.
Nastolatki zawitały do nas w
ramach ogólnopolskiego „Dni
a Przedsiębiorczości”. Dziewczęta zobaczyły
pracę redakcji od kuchni: pozn
ały sposoby
gromadzenia, opracowy wan
ia, segr egowania i udostępn
iania infor mac ji,
redagowania tekstów dziennik
arskich, przy jmowania i opra
cowy wania
reklam, składu komputerowe
go, korekty, przygotowania do
druku, drukowania, wreszcie kolportażu.
Pomimo nawału wiedzy, nie
narzekał y. Mało
tego, stworzyły swój pierwszy
artykuł. Ukazał się przed tygo
dniem...
DC

Od 4 lat Ruch Szczygłowice z
powodzeniem wykorzystuje metan
do celów gospodarczych, a agregat
prądotwórczy przy nosi kopa lni
milionowe oszczędności. Podobna
inwestycja powstaje właśnie w Ruchu
Knurów.
Stacja odmetanowania umożliwi
ujęcie, przesyłanie i sprzedaż metanu odbiorcom zewnętrznym, a w
przyszłości wykorzystanie gazu jako
źródła energii na potrzeby kopalni.
Przekazanie rejonu pod budowę
stacji nastąpiło 1 marca i od tego

czasu wykonawca ma 12 miesięcy na
zrealizowanie inwestycji wartej 9,5
mln zł (netto).
Plan inwestycyjny zakładał m.in.
wywiercenie orurowanego otworu,
doprowadzającego metan z wyrobisk podziemnych na powierzchnię.
Pierwsza próba wydrążenia otworu
w miejscu wskazanym w projekcie
okazała się nieskuteczna, dlatego
zmieniono jego lokalizację.
Teraz Kompania Węglowa ogłosiła przetarg na budowę rurociągu,
który połączy stację odmetanowania

Foto: Justyna Bajko

Konsorcjum firm: Kopex Electric Systems, PP-H
Ovum, OPA Row i Carboautomatyka przystąpiło do
budowy powierzchniowej stacji odmetanowania na
terenie Ruchu Knurów KWK „Knurów-Szczygłowice”
z orurowanym otworem. Instalacja
jest niezbędna do uruchomienia
stacji.
Inwestycja przysłuży się bezpieczeństwu pracowników zakładu. Rosnąca głębokość eksploatacji powoduje wzrost metanowości
pok ładów. Dotychczas kopalnia
zwalczała zagrożenie intensywnym
przewietrzaniem oraz korzystała z
pomocy dołowej inżektorowej stacji
odmetanowania.

W środowy poranek 378 knur
owskich gimnazjalistów rozp
oczę ło zmagania z częścią matematyczno
-prz yrodniczą egzaminu gimn
azjalnego.
Również uczniowie z Miejskie
go Gimnazjum nr 2 z lekkim
stresem, ale
uśmiechnięci, przystąpili do
rozwiązy wania mniej lub bard
ziej trudnych
zadań.
− Nie ma się czego bać! – zape
wniały nas nastolatki na parę
minut przed
rozpoczęciem egzaminu. − Tylko
prosimy trzymać za nas kciu
ki!
jb

informacja własna

/pg/

Jak to działa?

Dwoma pionowymi, orurowanymi otworami prowadzonymi z powierzchni do
poziomu 850 m transportowany jest metan z wyrobisk dołowych do stacji
odmetanowania. Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo, a w pokładach
metanowych można prowadzić intensywną eksploatację złóż.
Agregat prądotwórczy zasilany jest gazem z odmetanowania. Energia, która
powstaje w ten sposób, wykorzystywana jest do produkcji chłodu dla klimatyzacji centralnej bądź do zasilania instalacji sanitarno-bytowych kopalni.

giErłatowicE

Widok, co nie cieszy

- Trochę razi mnie widok budynku po przedszkolu. Nie wygląda najlepiej
– bez dachu rozebranego po pożarze, tu i ówdzie mocno podniszczony. A
że znajduje się akurat na widoku – w centrum, przy kościele i rondzie – to
„robi” za niezbyt ładną wizytówkę miasta. Wiem, wiem, to własność prywatna, jednak czy nie ma możliwości jakiegoś wpłynięcia na właściciela,
by uczynił budynek bardziej przyjemnym dla oka...
L.

Nie piracić na osiedlu

- Chciałabym przypomnieć niektórym kierowcom, że powinni dostrzegać,
ale też stosować się do znaku „Strefa zamieszkania”. To taki niebieski z
ludzikiem i dzieckiem z piłką... Oznacza, że w takiej strefie to nie kierowcy
są uprzywilejowani, ale właśnie piesi. Więc niech ściągną nogę z gazu i nie
szaleją po osiedlowych uliczka. Piję tu zwłaszcza do jeżdżących al. Lipową i
ul. Ułanów. Pamiętajcie panowie (bo jakoś pań to nie dotyczy), że to droga
obok kościoła, dwóch szkół i Orlika. Dzieci więc chodzi i biega sporo. I to nie
one mają uważać, lecz wy... Weźcie to sobie do serca i rozumu.
A. D.

Not. bw
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czary
z pergaminu

Gminny Ośrodek Kultury w
Gierałtowicach zaprasza na warsztaty poświęcone technice pergaminowej. Organizatorzy zapewniają
materiały i narzędzie. Uczestnicy,
pod okiem instruktorski Barbary
Grajek, stworzą piękne kartki, które
następnie staną się ich własnością.
Warsztaty odbędą się 11 maja,
od godz. 14 do 19 w GOK w Gierałtowicach. Koszt - 95 zł. Zapisy
do 27 kwietnia (decyduje kolejność
zgłoszeń). Więcej informacji pod nr.
tel. 32 301 15 11.
jb
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Knurów

dzieci naszą przyszłością?

Sytuacja zawodowa, kłopoty finansowe, brak mieszkania — mnożą się powody dla których
młodzi Polacy, wśród nich knurowianie, nie decydują się na dziecko. Choć apelują politycy,
księża, naukowcy — jest nas coraz mniej

wyż rodzi niż

Aleksandra i Tomasz z Knurowa
to przeciętni trzydziestolatkowie.
Póki co mają ustabilizowaną sytuację zawodową. On jest zatrudniony
w prywatnej firmie, zarabia nieco
ponad 1800 zł. Ona do miesięcznego
budżetu dokłada około 1500 zł. Ślub
wzięli 2 lata temu. W banku już na
starcie usłyszeli, że kredytu na własne
gniazdko nie dostaną. Za małe zarobki. Przez rok wynajmowali mieszkanie, ale gdy właściciel podwyższył
czynsz, zrezygnowali. Przeprowadzili
się do rodziców Aleksandry. Pokój
nie jest mały, choć prezenty ślubne
musieli wynieść do piwnicy.
— Dziecko? Teraz? — mów i
A lek sa ndra. — Nie wyobrażam
sobie tego. Tomka mogą w każdej
chwili zwolnić, nie mamy własnego
mieszkania. To nie jest dobry czas.
Wszystko po kolei. Najpierw mieszkanie, potem dziecko.
Życie w warunkach niepewności
finansowej potęguje stres. Obawy
knurowian, że nie zdołają wykarmić, wychować dziecka i zapewnić
mu dobrego startu w przyszłość,
są tak silne, że zamrażają decyzję
o byciu mamą i tatą. Choć wszyscy
naokoło pytają o potomka, młode
małżeństwo jest głuche na argumenty starszych.
—Teściowa wciąż powtarza, że
ona wychowała dwoje dzieci, mieszkając z rodzicami i dziadkami. Trzy
pokolenia w jednym domu — opowiada Aleksandra. — Ale kiedyś to
były inne czasy. Kobieta mogła nie
pracować i wychowywać dzieci. A teraz? Jak my z jednej pensji wyżyjemy?
Do Caritas pójdziemy?

JEszczE niE czas

W tradycyjnym społeczeństwie
rola społeczna kobiet i mężczyzn
nieodłącznie wiązała się z małżeństwem i posiadaniem dzieci. Dzisiaj
epitety „stara panna” i „stary kawaler” już nikogo nie rażą. Zastąpiono
je bardziej neutralnymi — singiel i
singielka. Dawniej brak dzieci wiązał się ze społecznym ostracyzmem,
oskarżeniami o wygodnictwo i egoizm. Co ciekawe obecnie większość
py ta nych m łodych k nu row ia n,
nieposiadania potomka, uważa raczej na przejaw odpowiedzialności
i dojrzałości.
Monika, 26-latka z Knurowa,
przyznaje, że na razie jej z macierzyństwem nie po drodze. Niedawno
zaczęła nową pracę.
— To byłaby katastrofa! Na moje
miejsce czeka kilkanaście osób. Szybko
by mnie zastąpili! Pracodawca już na
rozmowie kwalifikacyjnej, niby żartem, pytał, czy nie planuję potomka.
Zresztą tyle lat studiów, a teraz co,
dyplom do szuflady i pieluchy? Nie, za
wcześnie — mówi knurowianka.
Konflikt pomiędzy macierzyństwem a aspiracjami zawodowymi
kobiet pogłębia sytuacja na rynku
pracy. Już co trzecia pracująca Polka
pytana, czy jej środowisko pracy
sprzyja urodzeniu dziecka, opowiada: „zdecydowanie nie”. Gdy kobieta,
chce się spełniać zawodowo, z pomo-

cą może przyjść jej partner.
— Zaproponowałam mojemu
chłopakowi, że jak kiedyś urodzę, to
on mógłby wziąć urlop tacierzyński i
zająć się domem i dzieckiem – śmieje
się Monika. — Odpowiedział, że chyba zwariowałam, bo on się przecież na
dzieciach nie zna, a my kobiety mamy
to w genach.
Większość knurowianek na pytanie, czy może liczyć na swojego
męża przy opiece nad dzieckiem,
tylko uśmiechała się znacząco. Kobiety czują, że to na nie głównie
spada ciężar prowadzenia domu i
wychowywania dzieci, że to one coś
poświęcają: karierę, samorozwój,
nawet małe rozrywki. Małżeństwo
traktują często jak ograniczenie ich
autonomii i uwikłanie się w sieć
zależności. Stąd tak późna decyzja o
założeniu rodzin.
Coraz częściej rodziny wielodzietne traktujemy jak przybyszów
z kosmosu, herosów, podejmujących
się niemożliwego.
— Jak oni sobie radzą? — pytamy
z podziwem.
To, co kiedyś było normą, obecnie staje się wyjątkiem. Demografowie alarmują, że za kilka lat nie
będzie komu pracować na nasze
emerytury. Jeśli uważamy dzieci
za naszą przyszłość, to niestety nie
wygląda ona różowo.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Niż demograficzny to nie tylko problem Knurowa. Obecnie ludność Polski
szacuje się na około 38 mln mieszkańców. Według prognoz Głównego Urzędu
Statystycznego, w 2020 roku będzie nas o ponad 1 mln mniej. Z podobnym
problemem zmagają się Niemcy. W 2050 roku populacja naszych sąsiadów
zmniejszy się z obecnych 82 mln do 70 mln.

knurów. harlEm shakE w msp-6, czyli...

Knurów

mistrzostwa
ratowników

W poniedziałek (29.04) w
atrium Miejskiego Gimnazjum
nr 3 odbędą się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
wraz z konkursem „Mały Ratownik”. Organizatorem zawodów
jest Oddział Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Knurowie.
Początek o godz. 10.
/bw/
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− Macierzyństwo jest wspaniałe − podkreśla Justyna Stelmach
(z lewej), mama 5-letniej Wiktorii i rocznego Kamila. Młodej mamie
na spacerze towarzyszyła siostra, Sylwia Kruszewska

35 sekund szaleństwa
Foto: arch. MSP-6

Wyż demograficzny przypadł
na lata 80. W 1982 roku przyszło w
Knurowie na świat 2226 dzieci. O
1000 więcej niż w 2012 roku! Ci, co
pamiętają te lata, wspominają, że
czasy nie sprzyjały rodzeniu dzieci:
niepewna sytuacja polityczna, ekonomiczny kryzys, lęk przed przyszłością. Dzieci wtedy urodzone,
teraz same zakładają rodziny. Co
ich powstrzymuje, by pójść śladami
rodziców?

Uczniowie „Szóstki”zachęcają do oglądnięcia
ich zabawnego dzieła w internecie

Tyle trwa taniec do
podkładu muzycznego,
który zdążył już podbić
niemal cały świat. Kolejne
jego wersje zamieszczają
w internecie: studenci,
pracownicy korporacji,
żołnierze, rodziny. Ostatnio
zrobiły to dziewczęta
z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 6

- Prosta i krótka forma realizacji klipu
zachęca do chwytania kamerki i kręcenia
kolejnej, jeszcze zabawniejszej, wersji Harlem Shake - tłumaczy Katarzyna SołtysikAndrysiak, bibliotekarka z „Szóstki”.
Dziewczęta z kółka dziennikarskiego
pisały notatkę o internetowym fenomenie.
Wtedy pojawił się pomysł, by nagrać własną
wersję hitu nowojorskiego dj-a Baauera.
- Przyznać trzeba, że przy realizacji
klipu wszystkie świetnie bawiłyśmy się.
Poza tym miałyśmy okazję przekonać się,
jak dużo wysiłku trzeba włożyć, by powstał
chociażby taki króciutki filmik - dodaje pani
Katarzyna.
Rekwizyty, charakteryzacja, kostiumy,
choreografia - nad wszystkim trzeba było
pomyśleć.
Jak im wyszło? Można sprawdzić w
serwisie YouTube i na naszej stronie internetowej (www.przegladlokalny.eu).
/g/
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rozmaitości
Z kart historii Knurowa. Kościół w latach wojny i okupacji

Krzyż w cieniu
swastyki
Lata wojny okazały się czasem
ciężkiej próby także dla kościoła
i wiernych. Szczególnie trudnym
dla kapłanów. Wielu doznało
represji. Niektórzy, jak ks.
Władysław Robota
w Gierałtowicach, zostali
zamęczeni na śmierć. Knurowski
Kościół też sporo wycierpiał...
Pod koniec sierpnia 1939 roku
było oczywiste, że wybuch wojny
jest kwestią dni. Biskup Stanisław
Adamski ogłosił, że ze względu na
to zagrożenie wojenne księża powinni pozostać w swoich parafiach.
Wyjątek stanowili kapłani, którzy
otrzymali nakaz czynnej służby wojskowej jako kapelani wojskowi.
Przedwojenna parafia knurowska pod wezwaniem. św. Wawrzyńca
(kościół tymczasowy wybudowany
w 1926 roku) wchodziła w skład
dekanatu dębieńskiego. Tworzyły go
parafie w Knurowie, Bełku, Gierałtowicach, Bujakowie, Czerwionce,
Czuchowie, Dębieńsku, Gierałtowicach, Ornontowicach, Paniówkach,
Przyszowicach i Wilczy.
1 września 1939 roku wojska
niemieckie rozpoczęły ofensywę.
Kampania wrześniowa okazała się
dla polskiej armii klęską. Rozpoczęła się hitlerowska okupacja.
Niebawem Niemcy zamknęli
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie. Policja zajęła
budynek. Okupant wydał decyzję zlikwidowania tygodnika katolickiego
„Gość Niedzielny” i jego niemieckiego odpowiednika – „Sonntagsbote”.
Wśród 489 księży (jak podaje ks.
Henryk Olszar), czyniących posługę
kapłańską w katowickiej diecezji
tuż przed wybuchem wojny, było 73
duszpasterzy z przeszłością działaczy plebiscytowych i powstańczych.
Aż 41 dotknęły represje ze strony
okupanta. Gdy wprowadzono niemiecką listę narodowościową (DVL)
prawie połowa księży diecezji otrzymała I-III grupę.
W Knurowie ks. Alojzy Koziełek
– od 1937 roku budowniczy nowego
kościoła pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego - został usunięty
z parafii. Opuścił Knurów. Przez
pewien czas przebywał w klasztorze
w Kochłowicach, potem zaś ukrywał
się w gospodarstwie chłopskim w
okolicy Pszczyny. Pod nieobecność
ks. Koziełka knurowską parafią
kierowali ks. Jan Michalik – substytut i ks. wikariusz Walter Linke (w
parafialnych archiwaliach wymienia
się też ks. Klemensa Kosyrczyka i ks.
Gintera Cwieczka, którzy odprawiali
nabożeństwa liturgiczne w kaplicy
fabrycznej w Krywałdzie).
8 września 1939 roku hitlerowscy bojówkarze spod znaku SA

Ks. Alojzy Koziełek

aresztowali ks. Władysława Robotę
– proboszcza z Gierałtowic. Jak się
później okazało, został wywieziony
do obozu przejściowego w Nieborowicach i tam bestialsko zamordowany. Był to swoisty samosąd na
duszpasterzu, który popularyzował
zasady polskości w polskiej części
Górnego Śląska.
Nie obyło się bez konfiskaty i Ks. Władysław Robota (zdj. z 1902 r.)
rabunku mienia kościelnego oraz
postępowała - wolniej, lecz jednak
zakonnego. Okupanci rekwirowali
- budowa kościoła pod wezwaniem
dzwony, naczynia liturgiczne, dzieła
świętych Cyryla i Metodego. Dusztuki, archiwalia. Represje dotknęły
chowni nie zrezygnowali z posługi
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
kapłańskiej, choć zmuszeni byli ją
Najświętszej Maryi Panny Niepokaograniczyć. Niedzielną mszę św. odlanie Poczętej w Knurowie. Knurowprawiali o godz. 9. Odbywały się naskie służebniczki zostały zwolnione
bożeństwa liturgiczne i odwiedziny
z pracy w ochronce-przedszkolu,
duszpasterskie (kolęda) prowadzone
które przed wojną finansowane było
w krywałdzkiej kaplicy fabrycznej
przez knurowską kopalnię. Zabroprzez księży z kościoła tymczasoweniono im pielęgnacji chorych.
go pw. św. Wawrzyńca.
„Hitlerowcy urządzili w przedDniami roboczymi stały się uroszkolu Kindergarten (przedszkole).
czystości Trzech Króli, Matki Bożej
W celu uzyskania większych poGromnicznej, św. Piotra i Pawła,
mieszczeń wyburzyli część ścian, zaWniebowzięcia NMP, Wszystkich
kładając boisko zniszczyli sad i ogród
Świętych oraz Niepokalanego Powarzywnym, usunęli stojący przed
częcia NMP. Ograniczone zostały
domem krzyż, by na jego miejscu
procesje przy okazji święta Bożego
umieścić maszt ze swastyką” (KrawCiała. Zmniejszył sie ruch pielgrzymczyk Urszula: Zgromadzenie Sióstr
kowy do Piekar Śląskich i CzęstoSłużebniczek Najświętszej Maryi
chowy. Knurowscy parafianie mimo
Panny Niepokalanie Poczętej, cz. II
zarządzeń władz okupacyjnych,
[w:] Zeszyty Knurowskie, 1994 nr 4,
stwarzających spore ograniczenia,
s. 44). Z pomocą siostrom pośpieszył
starali się pielgrzymować także w
ks. Michalik. Zapewnił im mieszkainne ważne dla nich miejsca, np. na
nie i całkowite utrzymanie.
Górę św. Anny.
Okupant testował postawy caKatowicka Caritas próbowała
łego śląskiego duchowieństwa. Prezapobiegać (lub chociaż ograniczać)
zydent rejencji katowickiej Walter
przejmowanie przez władze okuSpringorum w rozmowie z nowo
pacyjne kościelnych ośrodków wymianowanym wikariuszem genechowawczych, sierocińców i przedralnym diecezji katowickiej, ks.
szkoli.
Franzem Strzyżem (luty 1940 rok),
Z końcem roku szkolnego 1940/41
zapewniał przedstawicieli kurii kakatechizacja została usunięta z terenu
towickiej, że władze niemieckie nie
szkolnego (przed wojną nauczanie
mają żadnego planu ograniczenia
religii w szkołach powszechnych
nabożeństw prowadzonych w języku
prowadziły w gimnazjach osoby
polskim. Jednocześnie domagał się,
świeckie, a w liceach księża zwani
aby wikariusz generalny zażądał od
prefektami). W tej sytuacji księża zorksięży opanowania języka niemieganizowali zastępcze formy katechickiego w stopniu pozwalającym na
zacji w kościele lub prowizorycznych
prowadzanie w nim duszpasterstwa
pomieszczeniach przykościelnych.
parafialnego.
Chodziło o przygotowanie dzieci i
Jednym ze sposobów omijania
młodzieży do sakramentu komunii
takiego nakazu przez księży było
św. oraz bierzmowania. Starali się
używanie w konfesjonale gwary
przeprowadzać przynajmniej jedną
śląskiej (liturgia mszy św. odbywała
godzinę religii dla grup liczących nie
się w języku łacińskim).
więcej niż 60 dzieci.
W trudnych sześciu latach wojennej rzeczywistości w Knurowie
Maria Grzelewska
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ogłoszenie
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 0 z 12.06.2013 r. poz. 647 z późn. zmianami), oraz art.
39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 17 kwietnia 2013 r.
Uchwały Nr XXXII/474/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany fragmentów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Knurów.
Granice obszarów objętych w/w uchwałą przedstawione są na
załączniku graficznym, który dostępny jest na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Knurów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
Knurów http://www.knurow.bip.info.pl/ w zakładce Tablica ogłoszeń
„Obwieszczenia-Zagospodarowanie przestrzenne”.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany fragmentów Studium objętych w/w uchwałą.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 17.05.2013 r.
(włącznie):
- w formie pisemnej pocztą lub osobiście w biurze podawczym
		 Urzędu Miasta Knurów; 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5
		 - w godzinach pracy Urzędu,
- ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
		 Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta
		 Knurów, ul. Niepodległości 7, 44-190 Knurów - w godzinach
		 pracy Urzędu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
		 e-mail: ua@knurow.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Knurów w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta
i Spraw Lokalowych w Knurowie przy ul. Niepodległości 7 lub pod numerem telefonu: (32) 399-22-18 ÷19 w godzinach pracy Urzędu.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
reklama



rozmaitości
Knurów. Laureaci olimpiad odebrali wyróżnienia

Królowa nauk
już nie onieśmiela

informacja

Są chłonni wiedzy, mają talent do nauki, ale bez
ciężkiej i wytrwałej pracy pod okiem swoich
nauczycieli nie udałoby im się osiągnąć tak dobrych
wyników. W auli gimnazjalnej „Trójki” wręczono listy
gratulacyjne i wyróżnienia laureatom i finalistom
olimpiad przedmiotowych z powiatu gliwickiego
W auli gimnazjalnej „Trójki” zebrali się uczniowie wybitni – ich wiedzę, pracowitość
i osiągnięcia docenili m.in. (na zdjęciu na pierwszym planie) wiceprezydent
Knurowa Piotr Surówka, minister Krystyna Szumilas i kurator Stanisław Faber

Knurów, Chorzów. Zaproszenie na koncert

Wiosna w Batorym

Ga la Laureatów Konkursów
Przedmiotowych odbyła się w poniedziałek. Wśród gości nie zabrakło
m.in. Minister Edukacji Narodowej
Krystyny Szumilas, zastępcy prezydenta Knurowa Piotra Surówki,
Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera, a także przedstawicieli
organów prowadzących oświatę w
swoich gminach.
- Dzisiejsza uroczystość jest jedną z najważniejszych, ponieważ
gromadzi najzdolniejszą młodzież z
gimnazjów i szkół podstawowych oraz - Zdobywanie wiedzy daje sporą satysfakcję – zapewniali olimpijczycy
ich nauczycieli – mówiła do zebraNastępnie wspólnie ze Śląskim przeczy stereotypowi, jakoby krónych w auli Miejskiego Gimnazjum
nr 3 Zdzisława Waniek, Dyrektor Kuratorem Oświaty wręczyła laurea- lowa nauk była tylko i wyłącznie
Delegatury Kuratorium Oświaty w tom i finalistom olimpiad przedmio- mordęgą dla uczniów.
towych zaświadczenia potwierdzaGalę uświetnił występ grupy
Gliwicach.
jące
osiągnięcia
i
listy
gratulacyjne.
Femme
z Miejskiego Gimnazjum nr
– Gratuluję wszystkim laureatom
i finalistom. Zostaliście obdarzeni Co ciekawe, najwięcej wyróżnionych 3 w Knurowie.
DC
dużym talentem, ale sam talent nie para się... matematyką. To nieco
wystarcza. By odnieść sukces potrzeba reklama
jeszcze włożyć dużo pracy, a ta na
pewno będzie procentowała w przyszłości – mówiła minister Szumilas.
Minister podkreśliła, że dla młodych uczniów ważne jest również
wsparcie, jakiego udzielają im rodzice i nauczyciele, ponieważ bez
nich o sukces byłoby zdecydowanie
trudniej.

Remont Domu Kultury w Szczygłowicach sprawił,
że coroczna Knurowska Wiosna Muzyczna zawita
do Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie
Tegoroczna impreza przybierze stami, absolwentami wydziału wonową nazwę – będzie to Śląska kalno-aktorskiego Akademii MuWiosna Muzyczna. Organizatorzy zycznej w Katowicach. Wystąpią:
bez zmian: Centrum Kultury w sopran Marta Pagacz i bas Tomasz
Knurowie i Stowarzyszenie Orkie- Pasławski. Publiczności na pewno
stra KWK „Knurów”.
spodoba się muzyczna wiązanka pt.
Wybór Chorzowa nie jest przy- „Pieśni Ludowe ze Śląska” Norberta
padkow y. W MDK działa mło- Kroczka, którą zaprezentuje Chór
dzieżowy zespół folklorystyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w
„Chorzów”, z którym Orkiestra Katowicach z towarzyszeniem orKWK „Knurów” przygotowała kiestry.
„Suitę śląską”.
Koncert odbędzie się 28 kwietTaniec i śpiew zespołu folklo- nia (niedziela) o godz. 18 w Domu
rystycznego z akompaniamentem Kultury w Chorzowie Batorym (ul.
orkiestry to jedna z największych Stefana Batorego 6).
atrakcji projektu. Dla melomanów
wabikiem mogą być pieśni z soli/mk, bw/

Laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych
z Knurowa
Laureaci (szkoły podstawowe): Błażej Bęben (j. polski z elementami historii) kl. VI; Grzegorz
Suchanek (matematyka z elmentami przyrody) kl. VI; Dominika
Żmuda (matematyka z elmentami
przyrody) kl. VI.
Laureaci (gimnazja): Michał Padula (matematyka) kl. III; Martyna Parlak (j. polski) kl. III; Paulina
Tomecka (j.polski) kl. II.
Finaliści (gimnazja): Aleksander
Nauka (fizyka) kl.III; Marcin Kleibert (biologia) kl. II; Paulina Tomecka (biologia) kl. II; Aleksandra
Bańbor (biologia) kl. III; Weronika
Niedźwiedź (j. polski) kl. II; Kinga
Brot (j. polski) kl. III.
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knurów. porzĄdki po zimiE

sprzątamy aż miło

Wiosna odsłoniła to, co zima starannie ukrywała:
śmieci na poboczach, psie kupy na trawnikach, dziury
w drogach. Jest też co sprzątać w przydomowych
ogródkach. Wraz z pierwszymi promieniami słońca
knurowianie ruszyli do generalnych porządków

− W tym miejscu rosło stare, jeszcze przedwojenne drzewo
− tłumaczy pan Marian, działkowicz − Musiałem je wykopać.
Teraz przygotowuję teren do zasadzenia nowej rośliny

Zaczęło się trzepanie dywanów, mycie
okien, wietrzenie pierzyn i poduszek.
− Nazbierało się tego przez zimę −
śmieje się pani Anna. − Powyrzucałam stare
ubrania z szafy, naprawiłam rower, ale okna
to umyję w przyszłym tygodniu, bo podobno
w weekend ma padać.
Życie wróciło także na działki. W ruch
poszły grabie, łopaty, nawóz. Działkowicze
przygotowują ogrody do sezonu letniego
- sadzą nowe rośliny, czyszczą altanki.
Pana Jerzego spotkaliśmy, gdy doglądał
pomidory.
− Sprawdzam, czy są już na to tyle duże,
by je przesadzić.
Wiosenne porządki widać w całym
mieście. Coraz więcej osób zamiata ulice,
czyści skwery.
− Trwa pozimowe sprzątanie dróg, chodników i parkingów, rozpoczęły się prace na
terenach zielonych. Mechanicznie usuwane
jest błoto, piasek, zalegające odpady −
podkreśla Anna Lewandowska, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska. −
Zajęliśmy się także cząstkowymi remontami
dróg. Od 2 tygodni firma z Gierałtowic naprawia ubytki powstałe po zimie. Również
drogi żużlowe są przygotowywane do lepszego użytku.
Czyszczeniem dróg i chodników zajmuje się firma „Komart”. Tereny zielone są
pod opieką firm prywatnych wyłonionych
na drodze przetargu.
− Na razie nie odbieramy telefonów od
mieszkańców w sprawie porządków. Tylko
jedna pani skarżyła się na głośność zamiatarki, ale to urządzenie należało to Zarządu
Dróg Powiatowych − mówi naczelnik Lewandowska. − Myślę, że knurowianie widzą, że miasto jest sukcesywnie sprzątane.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Pracownicy firmy JD Zakład Usługowy-Handlowy
z Gliwic porządkują parking przy ratuszu

knurów. kolEJnE zmiany w kiniE

Ecofony
w modne tony
W ubiegłym roku poprawiono obraz,
teraz przyszła pora na dźwięk.
W najbliższych dniach sala kinowa
doczeka się kolejnych zmian. – Będzie
ładniej i przyjemniej – zapewnia
Justyna Kosik, kierownik działu
kinematografii w Kinie Scenie Kulturze
W ubiegłym roku knurowskie
kino przeszło prawdziwą rewolucję.
Stary, analogowy projektor został
zastąpiony cyfrowym, co pozwoliło
na szybsze wyświetlanie premier
oraz oglądanie filmów w technologii 3D.
To jednak nie koniec zmian, jakie czekają Kino Scenę Kulturę. W
poniedziałek wymienione zostaną
również ecofony na sali kinowej
(popielate obicia ściany zapewniające wyciszenie, wygłuszanie i
wytłumianie pomieszczenia).
– Ecofony nie były wymieniane od 1997 roku – mówi Justyna
Kosik. – Ponieważ w naszym kinie
odbywają się również imprezy pozafilmowe, przez ten czas zdążyły się
już przybrudzić i zniszczyć w dolnej
części, dlatego podjęliśmy decyzję o
ich wymianie.
Pomalowany zostanie też sufit i

ściany otaczające ekran.
– Sala jest zaprojektowana w
bardzo jasnej kolorystyce, czego już
się nie preferuje. Powoduje to, że w
naszej sali kinowej jest jasno, a chcemy, by widz mógł skupić się przede
wszystkim na tym, co dzieje się na
ekranie – wyjaśnia Kosik.
Remont ze względu na majowe
Knurowskie Dni Integracji będzie
podzielony na dwa etapy. Pierwszy
rozpocznie się w poniedziałek i
potrwa do 9 maja. Następnie prace
zostaną wznowione 27 maja i zakończą się z początkiem czerwca.
- Wymiana ecofonów nie zmniejszy obecnych parametrów akustycznych sali, a dzięki remontowi polepszy się jakość estetyczna i komfort
oglądania – zapewnia Kosik.
Dawid Ciepliński

Na wymianę ecofonów Centrum Kultury udało się uzyskać
dotację w wysokości 50 proc. (ok. 50 tys. zł) z Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej.
reklama

Zbigniew Dudziński już rozpoczął prace na
swojej działce. Trwa przekopywanie grządek i
przygotowywanie ziemi do zasiewu

Przesadzać pomidory czy nie przesadzać? −
zastanawia się pan Jerzy
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Marcin Pieczarka z firmy Miraccold sprawdza
działanie monitoringu
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roZrYwKA nr 17/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- do wygrania podwóJny BilEt do kina

wiktor góral z knurowa

ur. 17.04.2013 r. 3280 g, 53 cm,

milena antosik z knurowa

Jakub koć z czerwionki-leszczyn

ur. 18.04.2013 r., 2320 g, 49 cm

lena rakowska z gliwic

ur. 18.04.2013 r., 3660 g, 54 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10
dni od ukazania się numeru (decyduje
data stempla pocztowego). Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlo-

sujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 15/2013 brzmia ło: „ Półpanek ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Ewelina Piguła. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

hanna krzyżowska z Bełku

ur. 17.04.2013 r., 3260 g, 54 cm

Bartosz kisiel z ornontowic

ur. 18.04.2013 r., 4110 g, 55 cm

oliwier stempień z zabrza

ur. 18.04.2013 r., 3160 g, 54 cm

kinga kisiel z ornontowic

ur. 19.04.2013 r., 2840 g, 51 cm

ur. 19.04.2013 r., 2780 g, 52 cm

nataniel mencel z czuchowa

izabela krzyżowska z czerwionki

27.04.2013 r.
SOBOTA

25.04. 2013 r.
CZWARTEK

17

Kinder Bueno zaprasza na Bueno
Czwartki
G.I. Joe: Odwet 3D
− godz. 16.00
Układ zamknięty
− godz.18.00
G.I. Joe: Odwet 3D
− godz. 20.00

Kwartet
− godz. 16.00, 20.00
Imagine
− godz. 18.00

28.04.2013 r.
NIEDZIELA
Imagine
− godz. 16.00, 20.00
Kwartet
− godz. 18.00

ur. 20.04.2013 r., 3700 g, 55 cm

29.04-09.05.2013 r.
PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK
Kino Nieczynne

26.04.2013 r.
PIĄTEK
Kwartet
− godz. 16.00, 18.00
Imagine
− godz. 20.00

Modernizacja akustyki sali Kina Sceny
Kultury w Knurowie.
Projekt Współfinansowany Przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej.

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

0

ur. 19.04.2013 r. 3140 g, 53 cm

paweł Bogdał z knurowa

ur. 22.04.2013 r., 3870 g, 56 cm

Bartosz gunia z knurowa

ur. 22.04.2013 r., 3740 g, 54 cm
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KnUrÓW

Kurs na zysk,
kurs na karierę
Wyłoniono półfinalistów konkursu
ekonomicznego „Kurs na zysk”. W gronie
osób, które 15 czerwca pojadą na finał
do Katowic znalazła się Nikola Strehlau
z Liceum Ogólnokształcącego
im. I.J. Paderewskiego w Knurowie
Konkurs, zorganizowany przez
O.K. Bank Spółdzielczy w Knurowie, Bank Spółdzielczy w Cieszynie
oraz Bank Spółdzielczy w Leśnicy,

zgromadził wielu uczestników. 12
kwietnia „Paderek” gościł uczniów
z Pyskowic, Gliwic, Gierałtowic i
Tarnowskich Gór.

− Uczestnicy musieli wykazać
się sporymi umiejętnościami i wiedzą ekonomiczną − podkreślają
organizatorzy. – Imprezę wzbogacił
wykład Moniki Marciniak „Urząd
Pracy twoim partnerem w drodze do
kariery” oraz występy licealistek.
Konkurs wygrał Maciej Janus
z Gimnazjum nr 3 w Gliwicach,
drugie miejsce zajęła Nikola Strehlau z LO w Knurowie, natomiast
trzecie Michał Falejnych z V LO w
Gliwicach.
Konkursowe zmagania śledzili
m.in. prezes OK BS Józef Kapłanek
wraz z wiceprezes Kornelią Waloszek, dyrektor „Paderka” Dorota
Gumienny, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gliwicach
oraz nauczyciele i opiekunowie
uczestników.
jb

Foto: Archiwum MG-2

Młodzież z Miejskiego Gimnazjum
nr 2 im. Mikołaja Reja z Oddziałami
Integracyjnymi w Knurowie od prawie
dwóch miesięcy cieszy się funkcjonalnymi i estetycznymi szaf kami w
zmodernizowanej szatni.
400 szafek błyszczy nowością. Uczniowie i rodzice nie kryją zadowolenia:
- To naprawdę europejski standard.
Udogodnienia dla gimnazjalistów
są efektem starań dyrektor „Dwójki”
Violetty Muchy i finansowego wsparcia
budżetu miasta.

Foto: Justyna Bajko

Foto: Arch. ZS im. I. J. Paderewskiego

Uczniowie dowiedli,
że mają ciekawe
i pożyteczne
zainteresowania

KnUrÓW

byle do przerwy
Kim jest libero, jak przeliterować słowo
„skajlakty”, ile minut trwa dogrywka
w piłce nożnej? − z zaskakującymi
pytaniami i nietypowymi zadaniami
musieli zmierzyć się uczniowie Technikum
nr 1 w czasie turnieju „Przerwa”
W szranki stanęło 9 drużyn. W
cenie była wiedza, umiejętności aktorskie i wyobraźnia. Konkurencje
zaskakiwały różnorodnością. Były
m.in. pytania do publiczności, „familiada” i kalambury. Uczniów wspierali nauczyciele, nie tylko oklaskami,
ale i konkretną wiedzą.
− To II edycja turnieju „Przerwa”
− mówią pomysłodawcy i prowadzący
imprezę Emilia Kruszkiewicz i Dawid
Klawikowski z III TE. − Chcieliśmy
zachęcić naszych kolegów do zabawy,

a także pokazać się nauczycielom z
nieco z innej strony niż widzą nas na
lekcji. Udowodnić, że nam się chce
działać i robić coś dla szkoły.
Niekwestionowanym zwycięzcą
okazała się drużyna „Białych”, która na czas zabawy przyjęła nazwę
„Torcida”.
− Bardzo fajny turniej − podkreśla Patrycja, zdobywczyni III miejsce
z grupą „Pomarańczowych”. − Ciekawe pytania i dużo dobrej zabawy!
jb

informacja własna

Danuta Pawłowska-Król

informacja

pAnióWKi

popołudnie
z Kamratami

Szkoła w Paniówkach
zaprasza na „Spotkanie
z tradycją i humorem
śląskim”

W sobotę, 27 kwietnia, w miejscowej placówce wystąpią Kamraty,
Marek Szołtysek oraz uczniowie
zespołów szkolno-przedszkolnych
z Paniówek i Gierałtowic.
- Zagramy znane i lubiane przeboje, ale też zaprezentujemy dwie muzyczne nowości – zapowiada Ryszard
Piszczelok, twórca i lider zespołu
Kamraty. – Myślę, że się spodobają.
„Spotkanie...” rozpocznie się
o godz. 16.
/bw/
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709

Skup samochodów po 2003 roku – gotówka. Tel. 791 544 346

TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. Tel.
507 799 766; transport@michalgulajski.pl

Sprzedam Golfa III, 1992 r., benzyna + gaz.
Tel. 505 493 530

15-51/13

13-17/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar, kompletne wyposażenie łazienek, transport, profesjonalna obsługa.
Tel: 666 852 100, 882 066 201 Gliwice ul.
Rolników 220
14–17/13

16-20/13

17/2013

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

INSTRUK TOR PR AWA JA ZDY ( W YKŁ ADOWCA), 5 - letnie doświadcze nie zawodowe – SZUKA PRACY. Tel.
512 994 763
10-odw.

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

7-odw.

1/13-odw.

Mężczyzna 40 lat, wykształcenie średnie tec hnic zne p o dejmie pr ac ę jako
przedstawiciel handlowy, sprzedawca,
magazynier, kierowca (prawo jazdy kat.
B) lub inną. Odpowiedzialny, komunikatywny, sumienny i dyspozycyjny. Tel.
790 619 580

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988

9-44/13

Wynajmę tablicę reklamową o wym. 4 m x
2,5 m przy ul. Dworcowej (Knurów-Gierałtowice). Kontakt 692 201 354

16-18/13

16-17/13

M ł o da, silna o s o ba p o dejmi e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

7-odw.

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

1/13-odw.

50 000 rata 889 zł. Tel. 535 500 095

EDUKACJA

12-22/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

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

16-22/13

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

15-19/2013

SZUKAM PRACY

1-22/13

Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450

SZYBKA DECYZJA, bez BIK, bez stałego
dochodu, niskie raty, duża przyznawalność.
Tel.: 731 500 901

5-odw.

16-17/13

Działkę budowlaną ul. Jordana sprzedam.
Tel. 32 235 11 40

17/13

Garaż wynajmę Knurów, ul. Karłowicza 8.
Tel. 602 706 685

10-17/13

17/13

Docieplanie domów, podbitki, gładzie,
malowanie, sufity podwieszane, amstrong
poddasza, remonty kompleksowe. Tel.
602 407 190

Kawalerka 36 m2, Sienkiewicza, 89 000 zł.
Tel. 513 654 547

15-17/13

15-17/13

Kafelkowanie, kompleksowe remont y
mieszkań, docieplanie. Tel. 781 020 414

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

Przyjmę do pracy do działu handlowego
oraz do produkcji i regeneracji palet. Europalex Stanica. Tel. 602 159 203, biuro@
europalex.com.pl

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

Zatrudnię stylistkę paznokci, kosmetyczkę.
Tel. 797 214 002

1/13-odw.

2/13-odw.

2/13-odw.

17/13

17/13

Mieszkanie do wynajęcia Knurów, 2-pokojowe. Tel. 792 001 764
17/13

Szybka gotówka bez zbędnych formalności. Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę. Tel.
32 236 71 13
17-21/13

1/13-odw.

15-17/13

17-18/13

Dofinansowania do kolektorów słonecznych 45%. Dzwoń po szczegó ł y. Tel.
509 028 292, 600 979 439

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki, mozaiki, poddasza, docieplanie domów, podbitki, remonty. Tel. 785 948 716

Kobietę do sprzedaży roślin, targowisko
Knurów – zatrudnię. Tel. 531 965 459

K a w a l e r k a s p r z e d a m 5 0 t y s . Te l .
667 156 080

4-17/13

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

dam PRACĘ

15-18/13

Docieplenia budynków, remonty, malowanie elewacji. Tel. 607 969 200

16-17/13

1/13-odw.

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

1/13-odw.

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

Docieplanie budynków wraz z materiałem.
Tel. 665 639 146

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

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

5-17/13

Sprzedam dom w Knurowie o pow. 224 m2,
działka 0,1238 ha. Tel. 535 415 099
17/13

Sprzedam mieszkanie w Knurowie 2 pokoje
+ wnęka, 57,3 m2, wieżowiec, obok poczty.
Tel. 512 110 419
17/13

Tanio sprzedam duży dom 7 pokoi, 2 łazienki, działka 1500 m2. Tel. 512 292 478
17/13

Wynajmę halę, magazyn, plac, biura. Stanica. Tel. 602 159 203
17/13

Wynajmę mieszkanie 4 pokoje, Mieszka
I-go. Tel. 604 148 190

16-19/13

15-18/13

MOTORYZACJA

Kafelkowanie, remonty mieszkań, domów
pod klucz. Usuwanie szkód górniczych.
Wysoka jakość wykonywanych prac. Tel.
881 654 584

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

6-22/13

16-17/13

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

KREDYTY gotówkowe, konsolidacje, szybko, skutecznie, np. 10.000 rata 190 zł tel.:
794 401 100

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

16-17/13

12

6-22/13

1/13-odw.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugich przetargach ustnych ograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch
działek stanowiących własność Gminy Knurów z przeznaczeniem pod
budowę budynków jednorodzinnych mieszkalnych w zabudowie szeregowej, położonych w Knurowie w rejonie ulic 26 Stycznia i Zimowej.
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Foto: Waldemar Jachimowski

sport
Tak cieszyła się Concordia 97 z podwójnego triumfu

wodniczący Komisji Sportu,
Turystyki, Rekreacji i Promocji
Zdrowia - Joachim Machulik oraz dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
- Krzysztof Stolarek.
Zakończenie rozgrywek
ligi młodzieżowej było ostatnim akordem halowego sezonu piłkarskiego 2012/13. Już
w czerwcu knurowski MOSiR
przystąpi do organizacji drugiej edycji Letniej Ligi Orlika.

Wyróżnienie
za promocję

w finałowym pojedynku o jej
wygranej z Tritechem Junior
dec ydowa ła ser ia r z utów
karnych.
Spory zawód sprawił wicemistrz Deker-Bud, który nie
wyszedł z grupy przegrywając
z Przychodnią Prognostic i
ekipą Miejskiego Gimnazjum
nr 1. Ta ostatnia drużyna dokonała nie lada wyczynu zaj-

WYNIKI TURNIEJU
O PUCHAR PREZYDENTA KNUROWA:
- grupa A
Concordia 97 – Unia II Książenice 4:0
(B. Lewandowski, K. Idziaszek, P. Goncerzewicz, M. Kopczyński)
Tritech Junior – Unia I Książenice 1:0
(D. Adamczyk)
APN Paniówki – Unia II Książenice 2:0
(D. Jóźwik 2)
Concordia 97 – Tritech Junior 1:0
(K. Idziaszek)
Concordia 97 – Unia I Książenice 3:0
(P. Goncerzewicz, K. Idziaszek, P. Hałas)
APN Paniówki – Tritech Junior 0:2
(J. Skowronek, D. Adamczyk)
Concordia 97 – APN Paniówki 2:3
(B. Lewandowski, M. Kopczyński – M. Roj 2, B. Jóźwik)
Unia I Książenice – Unia II Książenice 1:2
(D. Musioł – J. Mazur, W. Borowiec)
APN Paniówki – Unia I Książenice 5:1
(B. Jóźwik 2, M. Roj 2, D. Długaj – G. Płaczyk)
Tritech Junior – Unia II Książenice 3:1
(D. Adamczyk, D. Stencel, P. Grzybek – J. Mazur)
1.
2.
3.
4.
5.

Tritech Junior
Concordia 97
APN Paniówki
Unia II Książenice
Unia I Książenice

9
9
9
3
0

6-2
10-3
10-5
3-10
2-11

Przychodnia Prognostic
MG-1
LKS Gierałtowice
Deker-Bud

Z a kończ en ie f ut sa lo w ych rozgry wek było doskonałą okazją do podziękowania Waldemarowi Jachimowskiemu za promocję
tej dyscypliny w naszym

Najlepszym bramkarzem
młodzieżowych rozgrywek
został Jacek Grabowski

Organizatorzy rozgrywek i najlepsi strzelcy
młodzieżowej ligi. Stoją od lewej: Krzysztof Stolarek
(dyrektor MOSiR), Mateusz Cybulski, Kacper Idziaszek,
Joachim Machulik (przewodniczący Komisji Sportu)
informacja

mieście. Pamiątkowy puchar
wręczyli: Joachim Machulik
(przewodniczący Komisji
Sportu) oraz Krzysztof Stolarek (dyrektor MOSiR).
PiSk

Klasa B
WYNIKI 13. KOLEJKI
- GRUPA 1

WYNIKI 13. KOLEJKI
- GRUPA 2

KS Bojków - Pogoń Ziemięcice 2:2, Jedność II Przyszowice - Piast Pawłów 6:2,
Naprzód Świbie - Olimpia
Pławniowice 1:3, Sośnica Gliwice – Start Przezchlebie 3:0
(vo), Orzeł Paczyna - Leśnik
Łącza 0:3 (vo), MKS II Kończyce - Sokół Łany Wielkie
0:3 (vo).

Quo Vadis Makoszowy - Victoria Pilchowice 3:1, Drama
Kamieniec - Walka Zabrze
4:0, Kłodnica Gliwice - UKS
Biskupice 2:0, Concordia II
Knurów - Korona Bargłówka
0:3 (vo), LKS 45 Bujaków
- Młodość Rudno 0:1, Tempo
II Paniówki - Naprzód Łubie
0:3 (vo).

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

34
32
23
22
19
17
16
16
15
15
3
0

1. Młodość
2. Drama
3. Kłodnica
4. Bujaków
5. Korona
6. Quo Vadis
7. Victoria
8. Biskupice
9. Walka
10. Naprzód
11. Concordia II
12. Tempo II

37
29
25
24
18
17
15
13
12
10
16
4

gRAnD pRiX KnUROWA
W SKAcie SpORtOWYM

- grupa B
Deker-Bud – MG-1 0:1
(D. Gołębiowski)
Przychodnia Prognostic – LKS Gierałtowice 1:0
(M. Marzec)
Deker-Bud – Przychodnia Prognostic 0:2
(R. Jachimowski, M. Bociański)
LKS Gierałtowice – MG-1 1:0
(J. Bajer)
Deker-Bud – LKS Gierałtowice 1:0
(M. Nowakowski)
Przychodnia Prognostic – MG-1 1:0
(D. Bartoszewicz)
1.
2.
3.
4.

mując w całym turnieju czwarte miejsce
dzięk i za ledw ie
jednej strzelonej
bramce w pięciu
meczach.
Turniejowe
zmagania połączone były z oficjalną ceremonią
zakończenia 5-miesięcznych rozgrywek i wręczeniem nagród.
Wzięli w niej udział Prze-

Foto: Waldemar Jachimowski

Do triumfu w rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Piłki
Nożnej d r u ż y na C oncordii 97 dołożyła wygraną w
t u rnieju o Pucha r Prez ydenta K nurowa. Wygrana
nie przyszła łatwo, bowiem
jesz cz e w fa zie g r upowej
Concordia po trzech zwycięstwach poniosła sensacyjną
porażkę z APN Paniówki, a

Foto: MOSiR

Dublet concordii 97

Foto: Waldemar Jachimowski

Waldemar Jachimowski

WYNIKI Z 16 KWIETNIA:

9
3
3
3

4-0
1-2
1-2
1-3

- dodatkowa seria rzutów karnych o wejście do półfinału:
MG-1 – LKS Gierałtowice 2:1
- półfinały
Tritech Junior – MG-1 1:0
(D. Adamczyk)
Przychodnia Prognostic – Concordia 97 0:2
(K. Idziaszek, M. Kopczyński)
- mecz o 3. miejsce
Przychodnia Prognostic – MG 1 3:0
(D. Bartoszewicz, M. Bociański, M. Cybulski)
- finał
Concordia 97 – Tritech Junior 0:0, karne 3:1
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1. Piotr Arent
2. Zbigniew Ciszewski
2. Tadeusz Wodziczko
4. Stefan Dylus
5. Alojzy Kopiec
6. Wojciech Napierała
7. Jan Pikus
8. Jerzy Makselon
9. Czesław Antończyk
10. Bernard Musiolik

- 2.036 pkt
- 1.956 pkt
- 1.956 pkt
- 1.823 pkt
- 1.758 pkt
- 1.753 pkt
- 1.706 pkt
- 1.694 pkt
- 1.691 pkt
- 1.649 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Stefan Dylus
- 19.870 pkt
2. Zdzisław Mral
- 18.128 pkt
3. Alfred Wagner
- 17.406 pkt
4. Wojciech Napierała
- 16.882 pkt
5. Jacek Zacher
- 16.508 pkt
6. Kazimierz Fąfara
- 16.420 pkt
7. Piotr Palica
- 16.093 pkt
8. Michał Fojt
- 15.996 pkt
9. Jerzy Pluta
- 15.913 pkt
10. Leon Spyra
- 15.709 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 30 kwietnia o godzinie 16.30 w
klubie LWSM „Gama”.

1

sport

Rywale ci sami, a zwycięzca?

Po gwizdku na przerwę
można było mówić o sporej
niespodziance, wszak trzy
gole strzelone 4-ligowcowi
w pół godziny musiały robić
wrażenie.
Dr ugą po łowę k nu rowianie też wygrali, ale już
„tylko” 1:0, a sukces Concordii przypieczętował Dawid
Wieliczko, który jesienią był
piłkarzem… Gwarka Ornontowice. Nim prawy defensor
posłał piłkę między nogami
bramkarza Gwarka, kapitalną akcję przeprowadzili
Paweł Mastyj z Łukaszem
Spórną.
Pokonanie Gwarka Ornontowice dało Concordii
awans do finału i szansę gry o
trofeum z innym 4-ligowcem
– Przyszłością Ciochowice.

23 kwietnia, a więc dość nietypowo, bo we wtorek na
Stadionie Miejskim w Knurowie odbył się finał Pucharu
Polski na szczeblu Podokręgu Zabrze. Spotkały się w
nim te same zespoły co przed rokiem, a więc Concordia
i 4-ligowa Przyszłość Ciochowice. Rok temu po dogrywce
wygrali knurowianie. Jak było tym razem napiszemy za
tydzień, a dzisiaj relacjonujemy przebieg półfinałowego
meczu Concordii z Gwarkiem Ornontowice
zwycięstwa dającego awans do
finału rozgrywek na szczeblu
Podokręgu Zabrze był Grzegorz Krusiński. Rywale mieli
z nim wiele problemów, szczególnie w pierwszej połowie,

informacja

gdy k nurowsk i pomocni k
strzelił dwie bramki i wypracował rzut karny.
Spory udział w pierwszym
golu miał Paweł Mastyj, który
w polu karnym rywala skupił na sobie uwagę czterech
przeciwników, a następnie dograł futbolówkę do Grzegorza
Krusińskiego. Ten z bliskiej
odległości dał prowadzenie
gospodarzom, później podwyższył na 2:0, a gdy niektórzy
myśleli już o przerwie, zdecydował się na indywidualną
akcję zakończoną faulem w
polu karnym Gwarka. Sędzia
nie miał problemu z oceną
sytuacji i wskazał na „wapno”,
a Łukasz Spórna pewnym
strzałem pod poprzeczkę dał
swej drużynie trzybramkowe
prowadzenie.

Piotr Skorupa

PÓŁFINAŁ
PUCHARU POLSKI
- PODOKRĘG ZABRZE
21-letni Grzegorz
Krusiński strzelił
Gwarkowi Ornontowice
dwie bramki i
wypracował trzecią, co
równało się z awansem
Concordii do finału
pucharowych rozgrywek
na szczeblu Podokręgu
Zabrze

Foto: Piotr Skorupa

Czter y dni po ligowej
inauguracji rundy wiosennej
piłkarze Concordii przystąpili
do półfinałowej potyczki Pucharu Polski. I pewnie, bo 4:0
ograli rywala z 4. ligi. Ojcem

Concordia Knurów – Gwarek
Ornontowice 4:0
1:0 Krusiński 16’, 2:0 Krusiński 34’, 3:0 Spórna 45’ (rzut
karny), 4:0 Wieliczko 68’.
Concordia: Krasoń, Wie liczko, Gałach, Kempa 81’
Piwowarczyk, Jaroszewski,
Krusiński 69’ Juzwuk, Rozumek, Spórna, Mastyj, Filip 87’
Nauka, Modrzyński.

Klasa okręgowa

Foto: Piotr Skorupa

497, 498, 499, 500

„150” kapitana
W sobotę Łukasz Spórna
(na zdjęciu) rozegrał 150.
ligowy mecz w barwach KS
Concordia. Kapitan knurow-

skiej drużyny strzelił w tych
spotkaniach 43 bramki.

PiSk

WYNIKI 17. KOLEJKI:
Concordia - Polonia II Bytom 4:2
1:0 Jaroszewski 26’, 2:0 Mikulski 36’, 3:0 Modrzyński 43’, 3:1
Szpindor 51’, 3:2 Pokotyliuk 54’ (rzut karny), 4:2 Modrzyński 78’
Concordia:
Krasoń, Wieliczko, Mikulski, Gałach, Jaroszewski, Krusiński 79’
Filip, Spórna, Żyrkowski, Karwowski 60’ Łopatka, Modrzyński,
Kozdroń 70’ Mastyj.
Górnik II Zabrze - Sparta Zabrze 3:0, Sokół Orzech - Fortuna
Gliwice 1:1, KS 94 Rachowice - Czarni Pyskowice 6:1, Silesia
Miechowice - ŁTS Łabędy 2:0, Gwarek Zabrze - Orzeł Miedary
0:3, Orzeł Nakło Śląskie - Tarnowiczanka Stare Tarnowice 1:1,
Tempo Paniówki - MKS Kończyce 1:2.
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Foto: Piotr Skorupa

- to kolejne bramki strzelane w minioną sobotę przez
knurowskich piłkarzy, biorąc
pod uwagą najnowszą historię
Concordii (od 2003/2004). Tę
jubileuszową – 500 – zdobył
Marcin Modrzyński. Ów gol
był również 50. trafieniem
podopiecznych Wojciecha
Kempy w bieżącym sezonie
klasy okręgowej. A wszystko
to działo się w konfrontacji z
rezerwami 1-ligowej Polonii
Bytom. Mecz rozpoczął się
po myśli gospodarzy, którzy
już przed przerwą trzy razy
zdołali pokonać bramkarza
rywali. Skazana na pożarcie
Polonia nie poddała się i ze
stanu 3:0 doprowadziła do
wyniku 3:2. Na doprowadzenie do remisu nie wystarczyło
już umiejętności i pomysłu, z
kolei knurowianie za sprawą
Marcina Modrzyńskiego postawili kropkę nad „i”, ustalając wynik na 4:2.

„Okrągłe”
bramki
w historii
KS Concordia
strzelali:

PiSk

1. Concordia
2. Górnik II
3. Miedary
4. Fortuna
5. Nakło Śl.
6. Czarni
7. Tempo
8. Łabędy
9. Gwarek
10. Sokół
11. Silesia
12. Kończyce
13. Rachowice
14. Sparta
15. Polonia II
16. Tarnowiczanka

46
42
35
33
30
28
24
23
23
22
21
18
15
12
8
5

1 – Michał Zieliński
50 – Marcin Rozumek
100 – Piotr Karwowski
150 – Michał Zieliński
200 – Tomasz Dura
250 – Dariusz Oleś
300 – Michał Grodoń
350 – Jarosław Kupis
400 – Łukasz Pilc
450 – Paweł Jaroszewski
500 – Marcin Modrzyński
Marcin Modrzyński

Przegląd Lokalny Nr 17 (1051) 25 kwietnia 2013 roku

sport

IV liga

Klasa A

Rewelacja z przyszowic
już na „pudle”
Dziedzice dał Ariel Mnochy,
który po raz piętnasty trafił
do siatki rywala. Beniaminek
z Przyszowic jest już trzecią
siłą grupy drugiej, bowiem w
miniony weekend wyprzedził
zespół z Gór y. Nadwiślan

WYNIKI 17. KOLEJKI:
MRKS Czechowice-Dziedzice - Jedność Przyszowice 0:1
0:1 Mnochy 45+1 (rzut karny)
Jedność: Piechota, Lokwenc, Hutka, Pastor 70’ Kowalewski,
Mnochy, Szołtysek, Sosna 48’ Wiercioch, Kowalski 70’ Ciasto,
Hajok, Waniek, Mandok 81’ Nakonieczny.
Iskra Pszczyna - Polonia Marklowice 3:0, Forteca Świerklany
- KS Wisła 4:0, Unia Racibórz - GKS Jastrzębie 1:1, GTS Bojszowy - Nadwiślan Góra 2:1, GKS II Katowice - Gwarek Ornontowice
4:2, Czarni Góral Żywiec - AKS Mikołów 3:2, Rekord BielskoBiała - Drzewiarz Jasienica 1:0.

uważany jest za głównego kandydata do awansu, jednak po
17. kolejkach musi zadowolić
się czwartą lokatą.

PiSk

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

37
36
33
33
31
30
27
26
25
19
17
17
16
15
14
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WYNIKI 18. KOLEJKI:

Drugie wiosenne zwycięstwo odnieśli piłkarze Orła
Stanica. Kandydat do awansu
do klasy okręgowej pokonał
Orłów Bojszów i tym samym
jeszcze wygodniej rozsiadł
się w fotelu lidera. Drużynę
ze Stanicy ucieszyły nie tylko punkty w y walczone ze
wspomnianymi Orłami, ale
i w ygrana Wilków Wilcza
z MKS-em Zaborze. Dzięki
temu Orzeł ma już pięć punktów przewagi nad Zaborzem i
trzy nad Tęczą Wielowieś, która również straciła w miniony
weekend cenne punkty w rywalizacji o pozycję lidera.
PiSk

piłka to wciąż ich pasja

Start Kleszczów - Zryw Radonia 1:7, Naprzód Żernica - Zamkowiec Toszek 0:2, Społem
Zabrze - Carbo Gliwice 4:1,
Wilki Wilcza – MKS Zaborze
2:0, Amator Rudziniec - Tęcza
Wielowieś 2:2, Stal Zabrze Gwiazda Chudów 1:1, Orzeł
Stanica - Orły Bojszów 2:1,
Ruch Kozłów - Przyszłość II
Ciochowice 5:1.

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

Kto z kim,
gdzie i kiedy

38
35
33
32
32
31
26
25
22
22
21
18
18
17
14
14
Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
27 kwietnia, godz. 11
Naprzód Żernica – Tygryski Świętochłowice

4. LIGA, GRUPA II
27 kwietnia, godz. 17
Jedność Przyszowice – GTS Bojszowy
1 maja, godz. 16
GKS II Katowice – Jedność Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
Foto: Piotr Skorupa

Najskromniejsze z możliwych, ale zwycięstwo – tak
w skrócie można określić kolejny występ Jedności Przyszowice w 4. lidze. Siódmą z
rzędu wygraną, tym razem
nad MRKS-em Czechowice-

Orzeł
lepszy
od Orłów

27 kwietnia, godz. 17
Orzeł Miedary – Concordia Knurów
Sparta Zabrze – Tempo Paniówki
1 maja, godz. 15
Tempo Paniówki – Polonia II Bytom
1 maja, godz. 17
Concordia Knurów – ŁTS Łabędy

KLASA „A”
27 kwietnia, godz. 17
Orły Bojszów - Naprzód Żernica
Gwiazda Chudów – Amator Rudziniec
28 kwietnia, godz. 17
Tęcza Wielowieś – Wilki Wilcza
Przyszłość II Ciochowice - Orzeł Stanica
1 maja, godz. 13
Gwiazda Chudów – Tęcza Wielowieś
Naprzód Żernica – Przyszłość II Ciochowice
Orzeł Stanica – Carbo Gliwice
Społem Zabrze - Wilki Wilcza

KLASA „B” - GRUPA I
1 maja, godz. 10
Jedność II Przyszowice – Sokół Łany Wielkie

W minionym tygodniu w
Knurowie gościła Reprezentacja Śląska Oldbojów. Przeciwko takim piłkarzom, jak
Mariusz Śrutwa, Adam Kryger, czy Mirosław Dreszer
zagrali oldboje Concordii w
składzie z Ryszardem Wosiakiem, Adrianem Szczepanikiem, Zbigniewem Kapustką,
Markiem Wierciochem, czy
Arkadiuszem Michalskim.
Dodajmy, że w RŚO zagrało dwóch byłych piłkarzy
Concordii: Janusz Bodzioch i
Mirosław Smyła.
Konfrontacja zakończyła
się wygraną RŚO 6:4, a na
l istę st rzelców w pisy wa l i
się: Śrut wa (2), S. K r yger
(2), Adamski i Laburda oraz
Szczepanik, Wosiak, Piejko
i Pawlas.
Nie w y k luc z one , ż e w

czerwcu zobaczymy w Knurowie Reprezentację Śląska
Oldbojów w najsilniejszym
składzie, bowiem zespół ten
ot rz y ma ł propoz ycję w ystąpienia w kolejnej edycji
Auder Cup im. Alfreda Olka
ora z towa rz ysk i m meczu
u ś w ie t n i aj ą c y m 9 0 -le c ie
Concordii.

KLASA „B” - GRUPA II
27 kwietnia, godz. 17
Victoria Pilchowice – LKS 45 Bujaków
1 maja, godz. 10
Kłodnica Gliwice – Victoria Pilchowice
Foto: Piotr Skorupa

Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach.
Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów
Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.
informacja

PiSk

REPREZENTACJA
ŚLĄSKA OLDBOJÓW
Laburda, A. Kryger, Bodzioch,
Smyła, Adamski, Urbańczyk,
Śrutwa, Goździcki, S. Kryger,
Bonk, Cieńciała. Dreszer.

CONCORDIA
Furch, Wosiak, Nowosielski,
Macha, Wasilewski, Popek,
Szczepanik, Michalski, Pawlas, Piejko, Wiercioch, Kapustka.

17 kwietnia, godz. 17.26 – wśr
ód kilku druż yn
trenując ych na obiektach Miej
skiego Ośrodka
Sportu i Rekreac ji spotykamy
młodych
reprezentantów Akademii Piłk
i Nożnej.
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Szacownym jubilatom gratulacje złożyli
prezydent Adam Rams i przewodniczący
Rady Miasta Jan Trzęsiok

KnURóW. ZŁOte gODY

Razem
od pół wieku
- Trzeba umieć żyć w kompromisie, zgodzie,
zrozumieć tę drugą osobę, ale przede wszystkim
szanować się nawzajem. To jest najlepszy
środek, by spędzić tyle czasu razem – mówią
małżonkowie, którzy w czwartek świętowali
złote, szmaragdowe, diamentowe i żelazne gody
Uroczystość w Protosie zorganizował knurowski Urząd Stanu
Cywilnego. Zaproszenie otrzymało
30 par świętujących 50-lecie pożycia
małżeńskiego (Złote Gody), 11 par
z 55-letnim stażem (Szmaragdowe
Gody), 4 z 60-letnim stażem w
małżeństwie (Diamentowe Gody),
a także para, która na ślubny kobierzec wstąpiła przed 65 laty (Żelazne
Gody).
– Wtedy mnie nawet na świecie
jeszcze nie było – śmiał się Jan Trzęsiok, przewodniczący Rady Miasta,
składając życzenia jubilatom.
Złoci jubilaci zostali uhonorowani medalami „za długoletnie
pożycie małżeńskie”. Przyznał im je
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
natomiast wręczył prezydent Knurowa Adam Rams wraz z przewodniczącym Trzęsiokiem.

- Te spotkania są jednymi z piękniejszych w pracy samorządowca.
Trudno ukryć wzruszenie, kiedy
widzi się państwo tyle już lat razem
– mówił prezydent Rams. – To też
okazja, by podziękować za wasz dorobek życiowy, pracę zawodową, ale
i aktywność społeczną. Bezsprzecznie macie wkład w rozwój Knurowa.
Za to bardzo gorąco dziękuję oraz
życzę kolejnych tak wspaniałych
jubileuszy.
Na koniec nie mogło zabraknąć
– i nie zabrakło - pamiątkowych
zdjęć, lampki szampana oraz odśpiewania gromkiego „Sto lat” przy
poczęstunku. Dalszą część uroczystości umilał zebranym Kabaret Trzy
Ofiary Drogi Do Europy.
Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

Złote Gody

Edwin i Rita Baczewscy, Zygmunt i Stefania Białobokowie, Jerzy i Gertruda
Barylscy, Rajmund i Adelajda Błaszczykowie, Henryk i Urszula Cimander,
Wiktor i Urszula Czerwińscy, Jan i Jadwiga Delongowie, Zdzisław i Helena
Fijołkowie, Tadeusz i Anna Filiksowie, Julian i Józefa Helizanowiczowie,
Norebert i Stefania Karwotowie, Roman i Marianna Kasprzykowie, Jan
i Gertruda Mazurkowie, Emil i Stanisława Moczołowie, Zdzisław i Bożena
Mokszanowie, Henryk i Klara Morysowie, Piotr i Irena Musiałowie, Teodor
i Helena Nierychłowie, Paweł i Hildegarda Niestrojowie, Ryszard i Jadwiga
Orlikowie, Jerzy i Stanisława Pietroniowie, Mirosław i Irena Plechowie,
Ryszard i Hilegarda Poradowie, Mieczysław i Alibina Pszonakowie, Jerzy
i Urszula Szejnwaldowie, Rudolf i Anna Szydłowscy, Andrzej i Adelajda
Szymczakowie, Józef i Gertruda Wojtalowie, Jan i Krystyna Zaryczny, Jan
i Elfryda Żurkowie

Szmaragdowe Gody

Adam i Krystyna Dylągowie, Marian i Władysława Kijowie, Jan i Kunegunda
Kubicowie, Franciszek i Zofia Kujawowie, Henryk i Alicja Kulawiakowie,
Edward i Alicja Ogarowie, Paweł i Agnieszka Siedlaczkowie, Jan i Rozalia
Stebelowie, Ginter i Irena Śmiejowie, Henryk i Anna Wiechowie, Mieczysław
i Bronisława Wróblowie

Diamentowe Gody

Eugeniusz i Zofia Krawczykowie, Franciszek i Maria Kramorzowie, Julian
i Halina Rudniccy, Norbert i Elfryda Smołkowie

Żelazne Gody

Marian i Anna Paszkiewiczowie
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