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Nowy szef policji

Roboty na ul. Zwycięstwa
powinny rozpocząć się
w IV kwartale 2016 roku

W środę premier Beata Szydło powołała
na stanowisko Komendanta Głównego
Policji naspinsp. dr. Jarosława Szymczyka dotychczasowego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach. Przez kilkanaście lat
związany był z gliwickim garnizonem

Foto: Paweł Gradek

N

Nadbudują
ul. Zwycięstwa
Knurów

S

Co więcej, poruszyli temat zakresu
usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Na koniec 2016 roku zaplanowano
nadbudowę ul. Zwycięstwa, która osiadła wskutek szkód górniczych, dlatego
zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia bezproblemowej przejezdności dróg zastępczych na czas robót.
Przedstawiciele kopalni zreferowali stan prac przy opracowaniu
wielowariantowej koncepcji podwyższenia lewego obwałowania Bierawki.
Uczestnicy spotkania zastanawiali
się nad prawidłowym zabezpieczeniem
nowo powstałej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przed wpływami eksploatacji górniczej, poruszyli też kwestię planowanej budowy dwóch przepompowni
w rejonie ul. Niepodległości i Wilsona.
W spotkaniu prowadzonym przez
dyrektora Okręgowego Urzędu Gór-

Knurów. Ułatwienia dla podatników

PIT-a złożysz w...
Straży Miejskiej
2 maja mija termin składania
zeznań podatkowych. Podatnik ma
do wyboru trzy drogi: złożyć PIT
osobiście w Urzędzie Skarbowym,
wysłać pocztą lub przez internet.
Knurowscy urzędnicy proponują
czwartą, wygodną szczególnie dla
starszych mieszkańców.
Od 27 kwietnia (środa) do 2
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maja (poniedziałek) w budynku
przy ul. Niepodległości 5 (siedziba
Straży Miejskiej) będą dyżurować
pracownicy „skarbówki”. Zeznania
podatkowe będą przyjmowane od
godz. 8 do 14.30, natomiast w piątek
(29 kwietnia) od godz. 8 do 13.
jb

Światowych Dni Młodzieży i szczytu
NATO w Warszawie. Po odebraniu
nominacji zapowiedział, że nie ma
miejsca na patologię w Policji. Obiecał też, że nie zrobi zmian personalnych w komendach wojewódzkich i
komendzie głównej.
oprac. /g/, foto: KWP Katowice

Z gliwickim oddziałem Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami „Bezpieczna Łapa”
szukamy nowych domów dla bezpańskich
psów
Bono jest mądrym psiakiem. Seniorem wśród kolegów ze
schroniska. Tyle razy z nadzieją patrzył na bramę, czekając,
aż ktoś przyjdzie i zabierze go do domu. Tyle razy ogarniała
go psia rozpacz, że znowu nic... Bono potrzebuje przyjaciela - dobrego i wyrozumiałego człowieka, najlepiej z dużym
ogrodem. W zamian pokocha na zawsze.

Między innymi nadbudowa ul. Zwycięstwa zaplanowana
pod koniec 2016 roku oraz konieczność zapewnienia
bezproblemowej przejezdności dróg zastępczych były
tematami posiedzenia zespołu porozumiewawczego
ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Knurowa

potkanie było okazją, by pochylić się nad stanem realizacji
wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu. Omówiono zatem zabezpieczenie koryta
Bierawki na odcinku od ul. Lignozy
do mostu PKP przed wpływami planowanej w tym rejonie eksploatacji
górniczej wraz z naprawą przepustów potoku Wilczańskiego i potoku
Krywałdzkiego. Poruszono kwestię
podwyższenia prawego obwałowania
Bierawki oraz remontów i stanu dróg
znajdujących się pod wpływem eksploatacji górniczej.
Przedstawiciele Kopalni Węgla
Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”
omówili przebieg wydobycia w IV
kwartale 2015 roku i w I kwartale 2016
roku, a także eksploatację projektowaną na II i III kwartał 2016 roku wraz z
jej wpływem na powierzchnię terenu.

adinsp. dr Jarosław Szymczyk
pełni służbę w Policji od 1990
roku. Jest absolwentem Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Na początku
2016 roku uzyskał stopień naukowy
doktora na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez większość swojej służby
w Policji związany był z województwem śląskim, a w szczególności z
Gliwicami. Tam zdobywał niezbędne
doświadczenie policyjne, pełniąc
służbę na wielu stanowiskach zaczynając od referenta wydziału prewencji, aż do stanowisk kierowniczych.
Przed nowym szefem Policji stoi nie
lada wyzwanie: będzie nadzorował
przygotowania do zabezpieczenia

niczego w Gliwicach uczestniczyli
przedstawiciele Urzędu Miasta w
Knurowie, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, Nadleśnictwa Rybnik, Starostwa Powiatowego i KWK
„Knurów-Szczygłowice”.
oprac. /g/

Paniówki

Walczą
o siłownię

Gmina Giera łtow ice bierze
udział w konkursie Nestlé Porusza
Polskę. Jeśli gmina uzyska odpowiednią ilość głosów internatów, firma wybuduje siłownię zewnętrzną w
Parku Joanny w Paniówkach.
Nagroda jest bardzo atrakcyjna,
bo siłownia będzie składać się z dziewięciu urządzeń, m.in. wioślarzy,
rowerów, biegacza i orbitreka. Głosowanie ruszyło 5 kwietnia, potrwa
do 6 lipca. Internauci mają do wyboru kilkaset miejsc w całej Polsce,
w tym Park Joanny w Paniówkach.
Aby zagłosować, trzeba wejść na
stronę www.nestleporusza.pl.
- Gorąco zachęcamy Państwa do
zaangażowania i systematycznego
oddawania głosów na Paniówki! apelują urzędnicy.
Każdy z internautów może oddać jeden głos dziennie na wybraną
lokalizację.
jb

3-letni, nieduży Asik wszystkiego się boi. Na chwilę wychodzi z boksu, a potem ucieka z powrotem do budy. Co
zrobił mu człowiek, że tak przeraża go świat? Asik tęskni
za cierpliwym człowiekiem, za spokojnym domem. Gdy
go znajdzie, w końcu przestanie się bać...
Zina nazywana jest księżniczką - bardzo łagodna i miła, z
góry patrzy na kłócących się kolegów. Ma około 3 lat, sięga do kolana, jest wysterylizowana, przypomina sznaucera. Źle jej w schronisku, nie radzi sobie z otaczającym
ja gwarem, nie potrafi walczyć ze światem. Ze smutkiem
wypatruje człowieka, który da jej dom.
Sara patrzy wokół przerażonym wzrokiem, jakby nie
wierzyła, że straciła dom, że jest sama. Samotność niszczy
ją powoli. Sara nie bawi się z innymi pieskami. Siedzi
skulana w kącie i czeka...Suczka prosi o dom, o miejsce,
gdzie będzie spokojnie i bezpiecznie. Gdzie będzie można usiąść na kanapie, położyć głowę na czyimś dobrym
kolanie...
Zgredki to żywe srebra. Mają około czterech miesięcy.
Po tacie, grzywaczu chińskim, odziedziczyły brak sierści (więc są idealne na alergików), po mamie, uroczej
kundelce, miły i zabawny charakter. Szczeniaczki mogą
być cudownymi towarzyszami dla dzieci. Z pewnością
wniosą do domu dużo radości!
Oczy Frania są jak smutne czarne perełki - patrzą wokół
nie wierząc, że cokolwiek się zmieni. Kiedyś ktoś go
kochał, ktoś się nim opiekował. Dzisiaj są tylko schroniskowe kraty i plastikowa miska. Franiu chce być czyimś
przyjacielem - wiernym, oddanym, bardzo opiekuńczym.
Dobrze mu będzie u starszej, spokojnej osoby.
Zainteresowani adopcją psów proszeni są o
kontakt (tel. 606 302 223), więcej szczegółów
na stronie: www.bezpiecznalapa.pl
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Pożar i zderzenie
Autostrada A1

piątkowy poranek, około godziny 7.00 strażacy z knurowskiej
JRG PSP zostali wezwani po pożaru
samochodu, który wybuchł na autostradzie. Ogień powstał w komorze silnika samochodu osobowego. Kierowca
zachował zimną krew – przy pomocy
gaśnicy i wsparciu świadków zdarzenia żywioł został szybko opanowany.

Dzieła dopełnili strażacy, dogaszając
komorę silnika. Na miejscu pojawiła
się również policja i patrol autostrady.
Z kolei we wtorek, około godz.
15.00, jak poinformował nas czytelnik,
Marek Krasowski, na 15 kilometrze
A1 doszło do zderzenia toyoty i jeepa,
jadących w stronę Gliwic. Według
rybnickiej JRG PSP, która pojawiła

Ogień zniszczył silnik,
ale auto ocalało

się na miejscu, poszkodowane zostały
dwie osoby – kierowca i jadące z nim
dziecko. Oboje zostali przewiezieni
do szpitali. Strażacy zabezpieczyli
teren zdarzenia, dostali się do zaworu
zbiornika LPG w toyocie i zakręcili go,
odłączyli też akumulatory i dokonali
absorbcji płynów eksploatacyjnych.
MiNa

Rozbita toyota na A1

Foto: JRG PSP Rybnik

W

Foto: Paweł Gradek

W ciągu ostatnich dni na A1 w naszej okolicy
co najmniej dwukrotnie doszło do niebezpiecznych
zdarzeń

Knurów

Złodzieje
w rękach policji
Doigrali się. Za włamania do altan
i kradzieże grozi im od 3 miesięcy
do 8 lat więzienia

Foto: JRG PSP Knurów

K

śladem naszych publikacji

Może detektyw pomoże?
Po dwóch artykułach o zaginięciu 21-letniego
Bolesława Nowaka nie zgłosił się nikt, kto pomógłby
w rozwikłaniu zagadki sprzed prawie 50 lat. Tego
zadania społecznie podjęła się detektyw Aneta Nowak
z Biura Detektywistycznego DAMkA

W

ubiegł y weekend detekt y w
spotkała się z rodzeństwem
zaginionego, by zebrać jak najwięcej
informacji przydatnych w poszukiwaniach. Nikt nie łudzi się, że Bolesław
odnajdzie się żywy (dziś miałby 70
lat). Chodzi o wyjaśnienie, co się z nim
stało i gdzie jest pochowany.
Przypomnijmy. 21-latek był zatrudniony w śląskich kopalniach,
gdzie odrabiał służbę wojskową. Ostatnim takim zakładem była kopalnia
„Szczygłowice”. Pracował w niej jako
górnik od 16 stycznia do 13 maja 1967
roku. Mieszkał w hotelu robotniczym,
a jego młodszy brat Roman w pobliskim Domu Górnika. Wieczorem, 16
maja, Bolesław przyszedł do niego
pobity. Twierdził, że przez patrol
ORMO. Brat poradził mu, by poszedł
do sztygara na nocną zmianę i poprosił o skierowanie do pracy w łaźni.
Nowak tam nie dotarł, nie wrócił też
do hotelu robotniczego. Odtąd ślad po
nim zaginął.
W sprawie pojawia się wątek kradzieży pieniędzy, jakiej Bolesław miał
się dopuścić. Zdaniem rodziny to

kłamstwo mające przykryć fakt pobicia
brata przez ORMO. Szczątkowa dokumentacja, jaką dysponuje rodzeństwo,
zadziwia ilością błędów. Rozbieżne są
ustalenia Prokuratury Powiatowej w
Rybniku i posterunku MO w Knurowie co do daty zaginięcia Nowaka czy
rzekomej kradzieży pieniędzy.
Niejasny w tym wszystkim jest też
udział ORMO.
Należy pamiętać, że w latach 60.
hotele robotnicze i domy górnika przepełnione były mężczyznami, którzy
przyjechali do pracy w kopalni z całej
Polski. Młodzi, samotni, dobrze zarabiający, zabijali nudę alkoholem. Często popadali w konflikty. Po wypłacie
byli łatwym celem dla miejscowych
watażków.
Brat Roman pamięta, że Bolesław
bywał porywczy i prowadził bujne życie
towarzyskie. Być może podpadł trzem
ORMO-wcom, którzy mieszkali w tym
samym hotelu, a wcześniej go pobili?
- Tropów mamy kilka. Próbuję
dotrzeć, jeśli oczywiście jeszcze żyją,
do dwóch z trzech ORMO-wców - mówi
Aneta Nowak. - Być może na przeło-
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mowe informacje natrafię analizując
archiwalne akta sprawy czy dokumentację zakładową. Wyjaśnienia wymaga
też rzekoma kradzież pieniędzy jednemu z górników.
Detektyw jest w kontakcie z bioenergoterapeutą, który wstępnie wskazał, gdzie znajdują się zwłoki Bolesława
Nowaka.
- Chcę zweryfikować także ten trop
- dodaje knurowianka.

olejny sukces knurowskiej policji.
Prowadzący dochodzenia dotyczące włamań i kradzieży na ogródkach
działkowych, zebrali dowody, wytypowali i zatrzymali dwóch mężczyzn.
Według policyjnych ustaleń w
kręgu zainteresowań 43- i 48-latka
były altany na ogródkach działkowych w Knurowie. Panowie wykorzystali fakt, że sezon jeszcze na dobre
się nie rozpoczął. W marcu dopuścili
się kilkunastu kradzieży na ogrodach
działkowych „Jedność” przy ul. Jęczmiennej. Ich łupem padały elektronarzędzia, sprzęt RTV i AGD.
- Odzyskaliśmy trochę skradzionego sprzętu - informuje oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom. Marek Słomski. - Część

wróciła do właścicieli. Przy zatrzymanych znaleźliśmy jeszcze telewizor,
butlę z gazem i kuchenki palnikowe.
Trwa ustalanie właścicieli tego mienia.
Na tym sprawa się nie kończy.
Policja bada, czy zatrzymani nie grasowali w innych miejscach. Nie jest
tajemnicą, że w marcu doszło do włamań i kradzieży m.in. na ogrodach
działkowych w Krywałdzie.
Zatrzymany 43-latek to mieszkaniec Knurowa. Figurował w policyjnych kartotekach za kradzieże. Jego
48-letni kompan pochodzi z ościennej
miejscowości. Notowany był za jazdę
po pijaku.
Teraz grozi im od 3 miesięcy do 8
lat więzienia.
/g/

reklama

informacja własna

/pg/
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Na zewnątrz wyremontowano na razie
to, co w pożarze ucierpiało najbardziej,
czyli przybudówkę wraz z częścią dachu

ogłoszenie

PORZĄDEK OBRAD SESJI

Foto: Mirella Napolska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20.04.2016 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.

Po pożarze
ani śladu
Knurów. Dom przy ul. Janty po remoncie

Cztery mieszkania wyniszczone
pożarem teraz są jak nowe. Lepszy
standard lokali powinien zadowolić
lokatorów

W

ma rcu M iejsk i Z espó ł
Gospodarki Lokalowej i
Administracji zakończył
remont czterech mieszkań w budynku
przy ul. Józefa Janty 2 na III Kolonii.
Prace prowadzono na szeroką skalę
– wynikało to przede wszystkim ze
zniszczeń spowodowanych pożarem
w budynku, do którego doszło w
maju 2014 roku. Po wyprowadzeniu
lokatorów i opróżnieniu mieszkań
zdecydowano, że remont będzie związany z podwyższeniem standardu
wyposażenia mieszkań.
Co zmieniło się w środku? Prawie wszystko. Po pierwsze – wreszcie
mieszkania mają własne łazienki,
w yposażone w wannę, umy walkę
i toaletę. Druga istotna zmiana to
koniec z opalaniem węglem. W lokalach zamontowano gazowe dwufunkcyjne piece CO, dzięki którym

kaloryfery grzeją, a w kranach jest
ciepła woda. Są także nowe okna,
kafelki i podłogi. Otwarta, niezbędnie wyposażona kuchnia połączona
z salonem tworzy przestrzenne pomieszczenie. Oprócz tego w każdym
mieszkaniu jest jeszcze jeden pokój,
idea lny na sy pia lnię lub miejsce
dziecięcych zabaw. Kolorystycznie
mieszkania są utrzymane w bieli,
szarościach i różnych odcieniach
brązu – dzięki temu wnętrza są estetyczne i neutralne.
Na zewnątrz w yremontowano
na razie to, co w pożarze ucierpiało
najbardziej, czyli przybudówkę wraz
z częścią dachu. Nowe dachówki
i elewacja z elementami drewna,
utrzymane w kolorystyce szarości
i brązów, tworzą estetyczną zapowiedź tego, jak budynek będzie się
prezentował w przyszłości. Jeszcze w

tym roku zostanie przeprowadzony
remont całego dachu budynku.
Wykonawcą remontu był Zakład
Remontowo-Budowlany „Micro-Max”
sp. z o.o., natomiast koszt wykonanych
robót wyniósł około 520 tys. zł.
- Do jednego z wyremontowanych
mieszkań przeprowadzi się rodzina,
która po pożarze, na czas remontu,
zamieszkała w lokalu zamiennym
na Osiedlu Redyna - mówi Ewa Piskorz, zastępca dyrektora Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej i
Administracji. – Pomimo możliwości
pozostania w lokalu zamiennym podjęła decyzję o powrocie do mieszkania
przy ul. Janty.
Pozostałe trzy mieszkania będą
przeznaczone dla rodzin opuszczających budynki na III Kolonii, w kwartałach wzdłuż ul. Dworcowej, które są
objęte projektem termomodernizacji.
Przekwaterowania do wyremontowanych lokali przy ul. Janty 2 w pierwszej
kolejności będą dotyczyć rodzin, które
zadeklarowały powrót do mieszkań po
termomodernizacji. A kiedy pojawią
się tam lokatorzy na stałe? Wszystko
będzie zależało od potrzeb lokalowych
związanych z termomodernizacją kolejnych budynków.
Wyremontowane mieszkania w
budynku przy ul. Janty 2 to pierwsze
z lokali o wysokim standardzie realizowane przez MZGLiA na III Kolonii.
- Dla służb technicznych zespołu
był to sprawdzian rozwiązywania
problemów w trakcie nadzorowania
remontu – przyznaje Ewa Piskorz.
– Oceną wykonania zadania będą
zadowoleni mieszkańcy.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
10.02.2016 r. oraz 17.03.2016 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Knurów
do 2020 roku”,
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
obejmującego obszar w rejonie ul. Alei Lipowej,
3) w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie
niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2016 r.
Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich
Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice,
5) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego
do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian
udziałów,
6) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Knurów,
7) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
8) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
9) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
11) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
12) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
13) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
14) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
15) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
16) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów,
17) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/115/15 Rady Miasta
Knurów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar
ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową,
ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz
z rejonem „III Kolonii”, z późniejszą zmianą.
10. Wybór laureatów nagrody „Laur Knurowa” w 2016 roku oraz
podjęcie stosownych uchwał.
11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady
Henryk Hibszer
reklama
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Odnowione wnętrza utrzymane są
w neutralnej kolorystyce
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Knurów. Znane są zasady i tryb budżetu obywatelskiego

Dozwolone od lat 16:
masz głos, decyduj

Knurowianie zdecydują, na co przeznaczyć w przyszłym roku niemal 800 tys. zł w ramach
budżetu obywatelskiego. Społeczne konsultacje ruszają za tydzień, 21 kwietnia. Jesienią
poznamy projekty do realizacji

I

dea jest prosta: z budżetu miasta
wydziela się pieniężną kwotę, a
mieszkańcy decydują, na co ją
przeznaczyć. Czynią to samodzielnie
zgłaszając, a potem wybierając (poprzez głosowanie) najlepsze projekty,
które samorząd realizuje w następnym
roku. Projekt może dotyczyć jednorocznego przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, remontowym lub
kulturalno-społecznym.
W Knurowie na potrzeby budżetu
obywatelskiego (zwanego też często
partycypacyjnym) zagwarantowano
dokładnie 797 235 zł. Miasto zostało
podzielone na pięć rejonów. Na każdy
z nich przypada identyczna kwota:
159 447 zł.
Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach projektu nie może przekroczyć kwoty przypadającej na dany
rejon, a realizacja tego projektu powinna
nastąpić w całości w 2017 roku.

Krok po kroku

Do sk ładania propozycji projektu upraw nieni są mieszka ńcy
Knurowa, którzy ukończyli 16 lat.
Specja lne formu larze zgłaszania
projektów dostępne są w Urzędzie
Miasta przy ul. Ogana 5, w Biurze
Rady Miasta przy ul. Niepodległości
7 (ratusz) lub na stronie internetowej www.knurow.pl. Propozycja
projektu musi uzyskać poparcie co
najmniej 25 mieszkańców z tego
rejonu Knurowa, którego projekt
dotyczy. Wnioski należy składać w
biurze podawczym UM – jest na to
czas do 27 maja 2016 roku.
Wszyst k ie zgłoszone projekty
zostaną zaopiniowane pod kątem
możliwości realizacji, stanu formalno-prawnego (np. inwestycje będą
możliwe wyłącznie na terenach gminnych), szacunkowego kosztu wykonania. Zajmie się tym specjalny zespół
powołany przez prezydenta miasta.
W przypadku stwierdzenia braków
istotnych informacji, niezbędnych do
zweryfikowania projektu, bądź nie-

zgodności z limitami finansowymi,
osoba zgłaszająca formularz zostanie
poinformowana o konieczności uzupełnienia danych lub modyfikacji zakresu przedsięwzięcia. Dopuszczalna
będzie jednorazowa korekta projektu
- w terminie do 7 dni od zawiadomienia o brakach.
Zaopiniowane projekty trafią do
Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego, powołanej przez Radę Miasta.
Komisja zdecyduje o dopuszczeniu
projektu pod głosowanie mieszkańców i przekaże prezydentowi ostateczną listę projektów. Ostateczny
wykaz projektów zostanie podany do
publicznej wiadomości – na tablicy
ogłoszeń, stronie internetowej UM i w
prasie lokalnej.

Twój głos i wybór

O tym, które projekty zostaną
przeznaczone do realizacji, mieszkańcy
zdecydują w głosowaniu, przeprowadzonym między 19 września a 7
października 2016 roku. Prawo głosu
będzie mieć każdy mieszkaniec Knurowa, który w dniu oddania głosu ukończył 16 lat. Punkt głosowania znajdzie
się w budynku Urzędu Miasta przy ul.
Ogana 5. Będzie otwarty w godzinach
pracy urzędu oraz – wyjątkowo – 1
października (sobota) w godz. 10-15.
Zostaną przygotowane odpowiednie karty do głosowania. Głosowanie
będzie się odbywać poprzez ich wypełnienie (postawienie znaku „X” przy
maksymalnie dwóch wybranych projektach) i wrzucenie do urny (będzie
sprawdzana tożsamość głosujących,
adres zamieszkania i data urodzenia).
Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości.

Koniec zwieńczy dzieło

Projekty wyłonione w wyniku
głosowania zostaną ujęte w ramach
środków przeznaczonych na budżet
obywatelski do projektu budżetu Knurowa na 2017 rok.
W każdym rejonie do wykonania

trafi zwycięski projekt. Pieniądze
niewykorzystane w rejonie w danym
roku kalendarzowym pozostaną w
budżecie miasta.
Pionierem wdrażania budżetu partycypacyjnego było brazylijskie Porto
Alegre w 1989 roku. Wkrótce pomysł
podchwyciły inne miasta – idea jest bardzo popularna w Europie Zachodniej. W
Polsce jako pierwszy budżet obywatelski
wprowadził Sopot w 2011 roku. Jego śladem poszły kolejne samorządy, Knurów
jest „debiutantem” w tym względzie.
- To będzie swoiste przetarcie, weryfikacja jak w rzeczywistości sprawdzi
się idea budżetu partycypacyjnego w naszym mieście – słyszymy w
magistracie. – Nowość zarówno dla
samorządowców, urzędników, jak i
mieszkańców.
A życie pokazuje, że różnie bywa.
Pomysłów zazwyczaj jest wiele, konkurencja w tym względzie mocna, a
proces wyłaniania najlepszych (najpopularniejszych) zwykle budzi spore
emocje. Nie zawsze zdrowe. W wielu
miastach dochodziło do bezpardonowej rywalizacji między grupami
mieszkańców, wybuchały na tym tle
konflikty (nie trzeba szukać daleko –
choćby w Rybniku...).
- Jesteśmy dobrej myśli – przekonują samorządowcy. – Liczymy na ciekawe i wartościowe projekty, na to, że
wszyscy – jako knurowianie - będziemy
zadowoleni...
Do włączenia się w inicjatywę
zachęca przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Rzepa.
- Doświadczenia innych miast
świadczą, że pozwala bezpośrednio
mieszkańcom na realizację takich zadań, które uważają za priorytetowe w
swoim najbliższym otoczeniu – mówi
przewodniczący Rzepa (ze względów
zdrowotnych możliwy był wyłącznie
kontakt telefoniczny – cała wypowiedź
w ramce obok). - Gorąco zachęcam zarówno do zgłaszania wniosków jak i oddawania głosów na wybrane projekty.
/bw/

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim
18.04.2016 - 27.05.2016: zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego;
6.06.2016 - 5.08.2016 r.: weryfikacja zgłoszonych wniosków;
do 26.08.2016 r.: zatwierdzenie ostatecznej listy projektów do głosowania;
do 31.08.2016 r.: podanie do publicznej wiadomości listy projektów zatwierdzonych do głosowania;
5.09.2016 - 14.09.2016 r.: spotkania z mieszkańcami dotyczące listy projektów oraz procedury głosowania i wyboru
projektów do realizacji;
19.09.2016 - 7.10.2016 r.: głosowanie mieszkańców na zatwierdzone projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego;
do 12.10.2016 r.: podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania.

Fontanna pomysłów
Jakie przedsięwzięcia zaproponowali mieszkańcy polskich miast? Różnorodne i ciekawe, pomysłowość robi wrażenie.
Warto wymienić choć kilka z tych, które zostaną (lub już zostały) zrealizowane.
W Łodzi skrzyknęli się rowerzyści, przekonując mieszkańców do zagłosowania za budową miejskiej wypożyczalni rowerów. W Kętrzynie popularność zdobyły patriotyczne murale, podobnie w Mrągowie. Płock zyska Centrum Sportów
Ekstremalnych i odtworzony dworzec wodny na Wiśle, Kraków – tor motocyklowo-samochodowy i tablice ostrzegające
o przekroczonych normach smogu. Miliczanie zażyczyli sobie fontanny na rynku, warszawianie z Bemowa ekologicznej
biblioteki plenerowej, a mieszkańcy warszawskiego Ursusa... domków lęgowych dla owadów. Radomianie opowiedzieli
się za programem szczepień dziewcząt i kobiet przeciw wirusowi wywołującego raka szyjka macicy, a wrocławianie za
budową boiska do rugby, futbolu amerykańskiego, ale też... ultimate frisbee i lacrosse.
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A co, gdy pojawią się dwa identyczne pomysły?
To niewykluczone w trakcie zgłaszania projektów. W takiej sytuacji (lub przy
dużym podobieństwie proponowanych zadań) zespół do spraw opiniowania
projektów zorganizuje spotkanie z udziałem wnioskodawców, by omówić
możliwości połączenia projektów. Jeśli nie będzie na to zgody, projekty będą
procedowane osobno.

Losowanie? Też możliwe...
Jeśli w trakcie głosowania mieszkańców w danym rejonie dwa projekty otrzymają równą – największą liczbę głosów, uprawniających do realizacji projektu,
o pierwszeństwie rozstrzygnie losowanie. Zostanie ono przeprowadzone przez
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej w obecności członków komisji. Autorzy
projektów zostaną wcześniej powiadomieniu o terminie i miejscu losowania.

Rejony obowiązujące w ramach budżetu obywatelskiego
Rejon nr I
Ulice: Deszczowa, Dywizji Kościuszkowskiej, Jesienna, Legionów, Letnia, Lotników,
Marynarzy, Piłsudczyków, Przedwiośnia, 26 Stycznia, Generała Sikorskiego, Saperów, Wiosenna, Wincentego Witosa, Zimowa, Jerzego Ziętka, Aleja Lipowa, Jedności
Narodowej, Kapelanów Wojskowych, Kosmonautów (numery nieparzyste), Armii
Krajowej, Szarych Szeregów, Szpitalna (od nr. 24 do końca), Ułanów.
Rejon nr II
Ulice: Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Kosmonautów
(numery parzyste), Władysława Łokietka, Mieszka I, Jana Sobieskiego, Targowa, Bolesława Chrobrego, Ignacego Paderewskiego, Fryderyka Chopina, Karola
Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Aleksandra
Puszkina, Juliusza Słowackiego, Władysława Stanisława Reymonta, Józefa Lompy,
Pawła Stalmacha, Ignacego Krasickiego, Wita Stwosza, Jana Kochanowskiego,
Władysława Broniewskiego, Wilsona (numery parzyste do nr. 32), Szpitalna (od
nr. 10 do nr. 22).
Rejon nr III
Ulice: Szpitalna (do nr. 8), Wilsona (nieparzyste do nr. 25), Niepodległości (parzyste do nr. 28a i nieparzyste do nr. 31b), Dworcowa, Floriana, dr. Floriana Ogana,
Sokoła, 1 Maja, Kopalniana, Jęczmienna, Chabrowa, Akacjowa, Chmielna, Jaśminowa, Łubinowa, Wrzosowa, Stanisława Moniuszki, Zofii Kossak–Szczuckiej, Jana
Brzechwy, Mieczysława Karłowicza, Henryka Sienkiewicza, Jana Kwitka, Antoniego
Słoniny, Adama Mickiewicza, Karola Miarki, Konstantego Damrota, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Poniatowskiego, Mikołaja Kopernika, Józefa Janty, Ogrodowa,
ks. Alojzego Koziełka, Aleja Spacerowa, Klasztorna, Wolności, Plebiscytowa,
Plac Powstańców Śląskich, Jana Dymka, kard. Augusta Hlonda, ks. Józefa Jagły,
Różana, Kwiatowa, Stokrotki, Pocztowa, Spółdzielcza, Żwirki i Wigury, Bolesława
Prusa, Wagowa, Rybna, Stanisława Wyspiańskiego, Emilii Plater, Dębowa, Astrów,
Poprzeczna, Krucza, Przemysłowa.
Rejon nr IV
Ulice: Wilsona (parzyste od nr 34 i nieparzyste od nr 35), Walentego Rakoniewskiego, Grunwaldzka, Jana Matejki, Cicha, Polna, Ustronie Leśne, Wzgórze,
Niepodległości (parzyste od nr. 32 i nieparzyste od nr. 33), Rybnicka, Sadowa,
Powstańców, Feliksa Michalskiego, dr. Henryka Jordana, Szkolna, Krótka, Bojowa,
Stawowa, Zwycięstwa (parzyste do nr. 36 i nieparzyste do nr. 45), Jagielnia, Kościelna, Nowy Dwór.
Rejon nr V
Ulice: Zwycięstwa (parzyste od nr. 42 i nieparzyste do nr. 51a), Piotra Ściegiennego,
Szybowa, Leśna, Zielona, Słoneczna, Starowiejska, Graniczna, Juliusza Ligonia,
Wojciecha Korfantego, Lignozy, Wieczorka, Górnicza, Sztygarska, Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Jana Kilińskiego, Stefana Żeromskiego,
Parkowa, Aleja Piastów, Książenicka, Beksza.

Dla Przeglądu
Tomasz Rzepa, przewodniczący Rady Miasta Knurów: - Po
raz pierwszy startujemy z takim projektem i będzie to dla nas
wszystkich duży test. Teraz wszystko w rękach mieszkańców
Knurowa, czy zechcą się zaangażować. Gorąco do tego zachęcam. Chciałbym, aby Budżet Obywatelski pobudzał knurowian do działania. Doświadczenia innych miast świadczą,
że pozwala bezpośrednio mieszkańcom na realizację takich
zadań, które uważają za priorytetowe w swoim najbliższym
otoczeniu. Priorytetowe, bo wynikające z ich potrzeb. Nie
chodzi tylko o to, aby budować na przykład wielkie arterie, dla mieszkańców
ważne są też drobne rzeczy. Czasami zwykła ławka w odpowiednim miejscu jest
warta dla kogoś więcej niż dwupasmowa droga... Jeszcze raz gorąco zachęcam
zarówno do zgłaszania wniosków jak i oddawania głosów na wybrane projekty.
Not. bw
informacja własna
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Rozmowa Przeglądu

Genealog jak detektyw

- Gdy widzi się swoją rodzinę rzuconą w wir wielkiej historii, kiedy się dochodzi do kolejnych
informacji, gdy myślimy o nich, o tym, jakie mieli ciężkie wybory, dramatyczne sytuacje
– wtedy też ta wielka historia staje się nam bliższa – mówi Waldemar Pietrzak, członek
Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Pilchowicach
może zostały po tym jakieś ślady? I
wtedy przychodzi czas, by pojechać do
archiwów kościelnych, państwowych. I
w końcu pojechać na to miejsce, gdzie
przodek żył, poszukać miejsca jego
pochówku. To ostatni krok – wycieczki
śladami przodków. Moi są rozrzuceni
po całym kraju, więc gdzie bym nie
pojechał na wakacje, zawsze mam
pretekst wyskoczyć gdzieś do parafii,
muzeum, archiwum, na cmentarz. Z
tym ostatnim wiąże się to, że czasem
ktoś patrzy na genealogów dość dziwnie.
Nieraz bywa, że fotografuję sobie
nagrobki, aż tu nagle jakby spod ziemi
wyrastają opiekunowie cmentarzy:
„Co pan tu robi?”. Ale po chwili
rozmowy chętnie pomagają. Miałem
taką sytuację w stronach rodzinnych
żony. Wracając z wakacji wstąpiłem
na cmentarz. Rozmawiam z dwoma
panami, którzy się tym cmentarzem
zajmują. Gdy usłyszeli nazwisko żony,
okazało się, że pochodzą z tej rodziny!
- A takich żyjących dalekich
krewnych, o których istnieniu nie
wiemy, mamy mnóstwo.
- Dlatego odtwarzając linię prostą
przodków, dobrze jest notować też
rodzeństwo pradziada, dbać o linie
boczne. Jest taki program do tworzenia
drzew on-line (myheritage.pl). Ten
system pozwala na komunikację.
Jeśli jakaś dalsza kuzynka ma tego
samego przodka, może się okazać, że
my nie mamy zdjęcia pradziada, ale
tamta gałąź akurat je ma. Do zdjęć
często dociera się właśnie przez dalsze
kuzynostwo. To świetne narzędzie
pozwala komunikować się ludziom
na całym świecie. Sam dzięki temu
znalazłem krewnych jakiejś czwartej
czy piątej linii mieszkających na stałe
w Kanadzie, USA, Argentynie, w Azji,
Afryce. W życiu bym nie pomyślał!
Bazy danych ciągle rosną dzięki
in d e k sa c ji . To og romn a robota
wolontariuszy z całego świata, którzy
przepi sują dane z or yg inalnych
dokumentów. Tworz ą się w ielkie

Mirella Napolska: – Kwietniowe
spotkanie poświęcone genealogii,
które Pan poprowadził w Pilchowicach,
przyciągnęło tłum. Coraz więcej osób
pasjonuje się tym tematem.
Waldemar Pietrzak: - Jest też
więcej źródeł niż dawniej. Dziś można
naprawdę sporo znaleźć nie wychodząc
z domu, nawet jeśli się ma przodków
rozrzuconych po całym kraju. Wszystko
dzięki internetowi.
- Wiele osób miałoby ochotę
dowiedzieć się czegoś na temat
przodków, ale niekoniecznie wiedzą,
jak się za to zabrać. Od czego zacząć?
- Pierwszy krok to rozmowa z
krewnymi. Podstawą jest to, czego
można się dowiedzieć z pierwszej ręki.
Bez tego ani rusz. Jeśli chodzi o kolejność
odtwarzania drzewa genealogicznego,
są dwie szkoły. Gdy miało się wielkiego
przodka, który żył trzysta czy czterysta
lat temu, można zacząć od niego i dojść
do naszych czasów. Jednak większość
ludzi idzie wstecz – od współczesności
w głąb historii.
- Jakie narzędzia się tu przydają,
oprócz dyktafonu?
- Zeszyt, który warto mieć na
szybkie notatki. O, proszę, tu jest taki
zeszyt przygotowany przez genealogów,
ze specjalnymi rubrykami i dołączonym
drzewkiem. Taka papierowa wersja
bardzo się przydaje, kiedy rozmawiamy
z babcią czy wujkiem, dzięki temu
łatwiej ludziom przypomnieć sobie o
pewnych rzeczach.
- A gdy już jesteśmy po pierwszych
rozmowach z bliższą i dalszą rodziną?
Mamy podstawowe dane – i co teraz?
- D r ug i krok to prz ekopanie
metryk urodzenia. To w dużej mierze
można robić, siedząc w domu. Mamy
strony internetowe, choćby Polskiego
To w a r z y s t w a G e n e a l o g i c z n e g o
(genealodzy.pl), gdzie sporo danych
zostało zindeksowanych. To ogromna
robota wolontar iu szy. Nie tylko
genealogów, ale i takich, którzy potrafią
czytać rękopisy w różnych językach.
Mnie poszukiwania też zmusiły do tego,
by opanować rosyjski. Nigdy wcześniej
się go nie uczyłem, ale chciałem
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swobodnie czytać rękopisy z rosyjskiego
zaboru i jestem w stanie to robić.
PTG ma też swoje forum – tam ludzie
świadczą sobie wzajemnie pomoc. I to
bezpłatną! To też wyróżnia genealogów,
że są z reguły bezinteresowni. Wiele
zawdzięczam ludziom, którzy mieszkają
na drugim końcu Polski i na moją
prośbę pojechali przy okazji zrobić
zdjęcie jakiegoś nagrobka, czy będąc
w jakimś archiwum poszukali mi
konkretnego aktu. Dzięki temu nie
musiałem używać oficjalnej drogi przez
archiwum ani płacić za kwerendę.
- Czy genealodzy to głównie
ludzie starsi czy raczej młodzi?
- Mogłoby się wydawać, że to w
większości ludzie starsi, którzy mają
dużo czasu i pasję do poszukiwań, ale
nie. To grupa bardzo zróżnicowana
wiekowo. Teraz jest nas coraz więcej,
pewnie trochę dlatego, że dzięki
internetowi wszystko jest łatwiejsze.
Jak rozmawiam z ludźmi, którzy zajęli
się genealogią jeszcze w latach 80.,
wspominają, jak nieprzychylnie na to
patrzono. „Czego wy chcecie szukać?
Burżuazyjnego pochodzenia?” Dostęp
do archiwów był, jaki był. Powielanie,
robienie zdjęć czy skanów były wówczas
abstrakcją. Takie możliwości pojawiły
się dopiero w latach 90. Niektórzy
pakowali wtedy do aut cały komputer
stacjonarny z wielkim skanerem i
jechali na drugi koniec Polski. To były
prawdziwe eskapady. Z jednej strony
było trudniej, ale z drugiej, ci którzy
to przeżyli, wspominają tamte czasy z
rozrzewnieniem – że genealogia miała
wtedy inny charakter. A siedząc przed
tym monitorem nie poczuje się papieru.
- Ale na internecie rzecz się
przecież nie kończy.
- W pewnym momencie, kiedy
w ycz e r pie my wszystkie moż liwe
e l e k t roniczne z a sob y, poz ostaje
niedosyt. Mamy imiona, nazwiska, daty
narodzin, śmierci, imiona dzieci... ale
apetyt rośnie. Chciałoby się wiedzieć,
gdzie ten dziadek się przeprowadzał,
gdzie pracował, w jakim wojsku służył,
czy brał udział w jakichś bitwach.
Może miał jakąś specyficzną profesję,

Foto: Mirella Napolska

Foto: Mirella Napolska

- Znalazłem krewnych
w USA, Kanadzie,
Argentynie, Azji
i Afryce - w życiu się
tego nie spodziewałem
- przyznaje Waldemar
Pietrzak

wyszukiwarki, dzięki którym nie
musimy już przerzucać milionów
akt po ciemku. Sam wiem, ile temu
zawdzięczam. Odszukanie niektórych
linii bez takiej indeksacji zajęłoby
mi o wiele więcej lat. Na spotkaniu
w Pilchowicach było sporo starszych
osób, które dotarły może trzy pokolenia
wstecz, ale nie miały pojęcia, że w
internecie mogą bardzo szybko znaleźć
informacje, których szukały przez
dwadzieścia lat.
- Ma Pan tu sporo dokumentów
przesłanych z archiwów. To chyba
znaczy, że warto próbować też drogi
korespondencyjnej.
- To czasem żmudna sprawa. I nie
ma nigdy gwarancji, że cokolwiek się
znajdzie. O, proszę, tu mam wiadomość
od Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża. Przez dwa lata czekałem na
informację o moich pradziadach,
którzy zostali wywiezieni na roboty
przymusowe do Niemiec. Ale się
znalazło. Jeden dokument, ale jakże
cenny – karta z odciskiem palca
pradziadka, ze zdjęciem, którego nikt
w rodzinie nie miał. Niektórzy czekają
na informację i po pięć lat. Ale jak się
człowiek doczeka, radość jest ogromna.
W genealogii nie wolno się zniechęcać.
Czasem trzeba parę lat. Nieraz po roku
czy dwóch trzeba wrócić do notatek,
do rozmów z dziadkami. Nad moją
babcią z Wołynia musiałem pracować
cztery lata. Traumatyczne przeżycia
zatarły się w pamięci. Dopiero po
tych czterech latach zaczęła sobie
przypominać daty, nazwiska, nazwy
miejscowości. Dopiero to pozwoliło mi
szukać. Dziś odtworzyłem sobie całą
ich drogę wojenną, obozy przejściowe
i to, że cudem uniknęli pogromu.
Dzięki temu człowiek inaczej patrzy na
historię. Fakty są suche do momentu,
gdy ujrzymy w nich swoich przodków.
Gdy widzi się swoją rodzinę rzuconą w
wir wielkiej historii, kiedy się dochodzi
do kolejnych informacji, gdy myślimy o
nich, o tym, jakie mieli ciężkie wybory,

dramatyczne sytuacje – wtedy też ta
wielka historia staje się nam bliższa.
- Jak głęboko jesteśmy w stanie
zapuścić się wstecz?
- Wszystko z ależy od aktów,
które się zachowały. Jak się trafi
do parafii, która przetrwała i ma
metryki, to dla genealoga świetna rzecz.
Gorzej, gdy traci się ślad. Dawniej
większość kościołów była drewniana,
stosunkowo często trawiły je pożary.
Czasem metryki kościelne przepadały
bezpowrotnie. Ja tak miałem z rodziną
babci, która pochodzi z pogranicza
Wołynia i Lwowszczyzny. Tam po
akcjach UPA wiele parafii po prostu
znikło. I robi się czarna dziura. Ale
w niektórych liniach dochodzę do
dwunastego czy trzynastego pokolenia.
W tym momencie w linii swojej i żony
mam około 1500 osób. Myślałem, by to
wydrukować – program komputerowy
pozwala stworzyć takie drzewo do
wydruku. Ale jak się zorientowałem,
że musiałbym wydrukować i połączyć
blisko 200 stron...
- Niewyobrażalne. Do którego
wieku Pan dotarł?
- Najdalej, ze strony żony – do
XVI wieku. Dzięki temu, że akurat na
ziemi małopolskiej metryki zaczęto
tworzyć bardzo wcześnie. Ale to nie
jest szczęście każdej ziemi w Polsce,
bo obowiązek rejestracji powstał w
czasach Napoleona. Na ziemi śląskiej,
pod zaborem pruskim czy austriackim
zaczęto to robić w XVIII wieku.
Generalnie wszyscy w Polsce jesteśmy
w stanie dotrzeć do początków XIX
wieku. A potem już niekoniecznie.
Można je sz cz e pr z e szukiwa ć
m a p y g r u nto we , n a k tó r yc h s ą
ziemie przypisane chłopom, są różne
zestawienia pomocnicze. To nam nie
da od razu informacji, kto się gdzie i
kiedy urodził. Ale będziemy wiedzieć,
że dane nazwisko występowało w tej
miejscowości, powiedzmy, od 300 lat.
Wsie dawniej nie były duże, miały
około 400-600 mieszkańców. To daje
Wartości
dawnych
zdjęć
i archiwaliów
nie sposób
przecenić
- dla
zgłębiających
historię rodu
są bezcenne
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około 20 rodzin, które się miedzy
sobą żeniły. Do tego klasa chłopska
przed uwłaszczeniem nie miała prawa
do opuszczania wsi bez zgody pana
– migracja była do pewnego czasu
bardzo ograniczona. Można więc w
ciemno założyć, że jeśli znajdziemy w
danej miejscowości nasze nazwisko
występujące w XVIII wieku, to bardzo
prawdopodobne, że to nie tylko zwykła
zbieżność nazwisk.
- Co do nazwisk, to podobno
był y cz ę sto pr z ek rę c a ne pr z ez
urzędników, zwłaszcza w okresie
zaborów.
- Na potęgę. Często wychodziły
z tego cuda . Widać to też na
Śląsku. Wyobrażam sobie takiego
Brzęczyszczykiewicza , którego
niemieckojęzyczny proboszcz miałby
to nazwisko napisać. Nasze nazwiska
można z api sy wać w niemieckiej
interpretacji na wiele sposobów. Widać
to nawet na przykładzie Pilchowic,
gdzie to samo nazwisko występuje
w trzech czy czterech formach. Po II
wojnie władze PRL próbowały na siłę
nazwiska spolszczać, imiona zresztą
też. To takie niuanse, które dodają
smaczku.
- Skąd mamy wiedzieć, kiedy do
jakich archiwów uderzać?
- D okume nt y c y w iln e , k tóre
mają nie więcej niż 100 lat, są w
urzędach, potem trafiają do archiwów
państwowych. W urzędach stanu
cywilnego spotykam się z reguły z
wielką życzliwością naczelników – gdy
się ma podstawowe dane przodków,
można liczyć na skan czy zdjęcie, bez
żadnych opłat. To o niebo lepsze niż
oficjalny odpis dokumentu, który
jest sztuczny i mało interesujący dla
genealoga. Oryginalny dokument to
zupełnie inny klimat niż odpis. W
starych aktach są informacje, których
współczesne odpisy nie obejmują –
zawód, skąd pochodził, czy odbył służbę
wojskową. Stuletnie księgi kościelne
powinny być jeszcze w parafiach, potem
wędrują do archiwów diecezjalnych.
Obowiązek cywilnych ksiąg istnieje
od 1874 roku. One zawsze trafiają do
archiwum państwowego. Wszystkie
wcześniejsze zapisy metrykalne były
prowadzone przez kościół, ale nie ma
reguły – część tych dokumentów jest
w archiwach państwowych, część w
kościelnych.
Fascynujący jest kościół
Mormonów, który ma u siebie, w USA,
w stanie Utah, bazę parafii z całego
świata. To wszystko jest utrwalone na
mikrofilmach. Paradoksalnie nieraz
łatwiej i taniej ściągnąć mikrofilm z
USA i zapłacić za to 15 dolarów niż

przeszukiwać archiwum czy zlecić
kwerendę.
- To hobby jest fascynujące, ale
chyba też czasochłonne. Jak na to
wszystko patrzy rodzina?
- Cóż, druga połówka musi być
bardzo wyrozumiała. Moja żona mówi,
że ma wrażenie, że czasem bardziej
obcuję ze zmarłymi niż żyjącymi. Te
podróże na cmentarze, przerzucanie
metryk... Krewni początkowo byli
na ogół sceptyczni – przyszedł z
dyktafonem, znowu będzie pytał,
po raz setny będzie chciał oglądać
zdjęcia. Teraz widzę, że jak mają
jakieś „rodzinne” pytania, wiedzą,
do kogo dzwonić. Bo ja spisuję też
różne anegdotki opowiadane przez
krewnych, pamiętając, że to mogło
zostać przekręcone – ale to tylko dodaje
smaczku. Samo nazwisko i data to
mimo wszystko mało. Chciałby się
wiedzieć więcej o tych ludziach.
- Pew ne historie tr ud no od
krewnych wydobyć. Są tematy trudne,
do których z różnych powodów nie
chce się wracać.
- Niektóre sprawy jeszcze bolą,
zwłaszcza gdy dotyczą ludzi, którzy je
przeżyli, albo ich dzieci. Historia swoje
musi odleżeć.
- A le trzeba ż y jąc ych ja koś
nak łonić do tego, by mówili, bo
potem, cóż…
- Dlatego mam apel do wszystkich,
w któr ych kiełkuje myś l , by się
zająć genealogią, by nie zwlekali i
rozmawiali z dziadkami, ciotkami.
By nagrywali te rozmowy – każde
wspomnienie, bo czasem jedna nazwa
miejscowości, jedna data jest zbyt
cenna, by ją zignorować. Warto też
przeszukać każdy kąt w domu, może
gd zie ś znajd zie my pr zy pa dkie m
wyjątkowe zdjęcie czy dokument.
Genealog musi mieć w sobie trochę
zacięcia detektywistycznego. I musi
być czujny. Czasem patrzę po raz
setny na ten sam dokument i nagle ze
zdziwieniem widzę, że czegoś jeszcze
nie sprawdziłem.
- Na koniec prozaiczne pytanie:
czy to hobby jest kosztowne?
- Inter net pomógł w ty m , że
z d e c yd o wa ni e mni e j k o s z to w n e
niż dawniej. Owszem, są podróże
do archiwów, książki historyczne,
kwerendy, które swoje kosztują, a
nie dają gwarancji powodzenia. Ale
im więcej pewników z domowych
archiwów, tym mniej wydatków na
kwerendy. Do tego zawsze, gdy jadę na
wakacje, to nadłożymy parę kilometrów
i czegoś poszukamy.
Rozmawiała Mirella Napolska

Oto adresy stron internetowych przydatnych genealogom:
http://szukajwarchiwach.pl
http://familysearch.org
http://genealodzy.pl
http://metryki.genbaza.pl
http://www.basia.famula.pl
http://poznan-project.psnc.pl
http://www.agad.gov.pl/inwentarze/testy.html
http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search
http://www.straty.pl
http://www.volksbund.de/graebersuche.html
http://www.archiwa.gov.pl/809-ar-

chiwa_rodzinne
ht tp://siliusradicum.pl/zasoby/
wykazy-mieszkancow
ht tp://phps.muzeumslaskie.pl/
powstancy.htm
http://mjp.najlepszemedia.pl/wykaz-legionistow/wykaz
www.polegli.forgen.pl
http://www.stankiewicze.com
www.ancestry.com
www.findmypast.com
https://billiongraves.com
https://www.myheritage.com

Knurów, Gliwice, Calw. Partnerska wizyta samorządowców i amatorów-sportowców
w Niemczech

Podróże kształcą

Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się
w niemieckim Calw reprezentanci Powiatu Gliwickiego
podczas XV Biegu Hermanna Hessego. Nie zabrakło
wśród nich knurowian

H

ermann Karl Hesse (1877
- 1962) – prozaik, poeta i
eseista niemiecki, laureat literackiej Nagrody Nobla (1946), urodził
się w Calw. Bieg to jedna z form upamiętnienia wybitnego twórcy.
Udział reprezentacji Powiatu Gliwickiego w imprezie w Calw nie był
przypadkiem. Obydwa samorządy
łączy kilkuletnia partnerska współpraca. W skład delegacji weszli radni
powiatowi i sportowcy-amatorzy;
przewodniczył jej starosta Waldemar
Dombek. Do Badenii-Wirtembergii
udano się na zaproszenie Helmuta
Rieggera, starosty powiatu Calw.
- Gospodarze wykazali się ogromną otwartością i gościnnością – mówi
jeden z delegatów, Marian Gruszka. –
Włożyli wiele starań, by jak najpełniej
przekazać nam swój ojczysty region,
jego historię, atrakcje, ale też inwestycje
i zamierzenia.
Były też zaskoczenia.
- Powiat dysponuje sporym bu-

dżetem, (niemal dziesięciokrotnie
większym od naszego powiatu), na
który składają się... poszczególne gminy
– zauważa knurowianin.
Nie pominięto rozmów o współczesnych w yzwaniach. Szczególnie mocno akcentowano sytuację z
uchodźcami. W ciągu roku 150-tysięczny Calw ma przyjąć nawet 2 tysiące osób. Konieczne będzie zatrudnienie przez powiat nawet 60 osób. Koszt
szacowany jest na 30 mln euro.
Główny cel wizyty – zawody sportowe – zgromadził wielu amatorów
aktywnego relaksu. W biegu na 5 km
świetnie spisała się kobieca reprezentacja Powiatu Gliwickiego (Aleksandra Wielgosz, Dorota Tlatlik i Marta
Erwin), zdobywając drużynowo 3

miejsce. O podium otarł się, zajmując
4 lokatę w kategorii open, żerniczanin
Adam Śnieżek. Nieźle było też na
dystansie 10 km. Bartłomiej Bajon z
Nieborowic zajął 6 miejsce w kategorii
open, a 4 w swojej kategorii wiekowej.
Zadowolenia z reprezentowania powiatu nie kryli też knurowscy maratończycy – Marian Gruszka i Bogdan
Leśniowski.
- To było bardzo ciekawe doświadczenie – podsumowuje wizytę w Calw
Marian Gruszka. – Podróże kształcą.
Warto wymieniać się doświadczeniami
oraz podglądać dobre wzorce i praktyki.
Dobrze je znać, a jeśli będzie taka potrzeba, wykorzystać.
/bw/

Foto: Archiwum starostwa Calw

Knurowianin Marian
Gruszka na trasie

Rywalizowano tylko podczas
zawodów, poza nimi biegacze
świetnie się dogadywali
reklama

Knurów

Złodzieju,
oddaj rower!

Nocą, z soboty na niedzielę (9/10
kwietnia), ktoś ukradł 18-letni, trójkołowy rower. Wysłużony, robiony
na zamówienie romet był wielką
radością 10-letniego Piotrusia chorującego na autyzm. Jego zniknięcie
to strata, która zresztą nie przyniesie
złodziejowi żadnego zysku. Mama
chłopca apeluje: Złodzieju, oddaj
rower, a nie wyciągniemy z tego
żadnych konsekwencji!

reklama

informacja własna
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Szczygłowice

Deszcz talentów na początek

W Centrum Kultury udało się stworzyć profesjonalną przystań dla młodych knurowskich
artystów. Efekty pracy młodzieży i instruktorów publiczność podziwiała podczas IX Pokazu
Zespołów Artystycznych działających przy CK

Młodzi i zdolni

IX Przegląd Zespołów Artystycznych otworzył prezydent Adam Rams.
- Mamy wspaniałą i utalentowaną
młodzież - mówił prezydent ze sceny
Domu Kultury w Szczygłowicach.
Pierwsze na estradzie pojawiły się
zespoły ze „stajni” Hard Rocka - grupa

Młodzi i zdolni artyści coraz lepiej
czują się na scenie

Foto: Bogusław Wilk

także systematycznej pracy i konsekwencji. To wszystko przydaje im się w życiu.
Agnieszka Bielanik-Witomska,
która w CK zajmuje się zespołami
muzycznymi, podkreśla, że właśnie
na tym polega misja domu kultury - na
budowaniu pozytywnego nastawienia
do siebie i świata, na czerpaniu radości z występów. I choć na początku
bywa trudno: głos nie zawsze trafia
w dźwięk, a ciało nie potrafi pokazać
danego ruchu, to po paru miesiącach
ćwiczeń trudy idą w niepamięć i zostaje duma, że się wytrwało.

Foto: Justyna Bajko

Występy zespołów uświetniają wiele imprez
organizowanych w Knurowie

Knurów. Edukacja

Znają królewnę
Lenkę

Black Jack i Last Room, wprowadzając
nastrój święta coraz mniej amatorskiej
sztuki.
Następnie na scenie wystąpiły
śpiewające Kolorowe Nutki i Szczygiełki oraz tańczące Marzenie I. Najmłodsi artyści bez cienia tremy zabawiali publiczność, zachw ycając
wdziękiem i bezpretensjonalnością.
Starsze zespoły ze Studia Piosenki i
Musicalu - Happy Band, Magic Voice i
Bez Nazwy udowodniły, że rosną nam
nowe knurowskie gwiazdy. Ciekawym
pomysłem był wspólny taniec w stylu
locking grup Marzenie II i III - dziewczyny zarażały energią, rozsadzając
scenę radością. Interesująca była
Hipnoteria, zespół tańczący w rytmie
hip-hopu.
- Obserwuję tych młodych tancerzy

i mam wrażenie, że są coraz lepsi. Widać, ile pasji wkładają w układy. Bardzo im kibicuję! - mówiła pani Maria
z publiczności.
Od kilku lat w CK działają Mażoretki - ich układy wymagają dokładności, skupienia oraz.... nieodłącznego
uśmiechu. W Domu Kultury zaprezentowały się również „świeżynki”
- grupa Cheerleaders Grande.
W świat piosenki przenieśli publiczność wokaliści, którzy sięgnęli po
bardzo zróżnicowany repertuar - od
rockowych utworów po dramatyczne,
wręcz teatralne ballady. Wystąpiły duety: Julia Hemerling i Bartłomiej Kaszuba oraz Agnieszka Gabryś i Daniel
Grychtoł, natomiast ze studia piosenki
solistki: Wiktoria Jaros, Anna Kruk i
Sonia Biedrowska.

Sukces młodych artystów byłby
niemożliwy bez instruktorów, bez
osób, które potrafią zauważyć talent
i pomagają mu się rozwinąć. W czasie
przeglądu prezydent Rams wspólnie z
Mariuszem Kowalczykiem, zastępcą
dyrektora Centrum Kultury podziękowali tym, którzy zazwyczaj stoją w
cieniu, pozwalając błyszczeć swoim
podopiecznym. Kwiatami i brawami
podziękowano Joannie Kusy-Szpotańskiej, instruktorce Marzenia I, II,
III, Agnieszcze Bielanik- Witomskiej,
która opiekuje się Studiem Piosenki i
Musicalu, Sandrze Kłosowskiej, stojącej za sukcesami Hipnoterii, Paulinie
Przesdzing, twórczyni Mażoretek i
grupy Cheerleaders Grande oraz
Jackowi Żyle i Krzysztofowi Skowrońskiego, czuwającymi nad talentem
młodych wokalistów.
Prezentując efekt kilkumiesięcznej
pracy, instruktorzy nie kryli dumy ze
swoich podopiecznych.
- Wszystkie zespoły były świetne.
Bardzo ambitnie podchodzą do występów i emanują entuzjazmem - podkreśla Joanna Kusy-Szpotańska. - Stworzyły niesamowitą atmosferę.
Atmosfera z pewnością udzieliła
się publiczności - a ta w tym roku była
niemała. Na widowni w Domu Kultury
w Szczygłowicach zasiadło prawie 400
widzów. Każdy z występów nagradzany był burzą braw.
- Piękna impreza - śmiała się pani
Maria. - To wspaniale, że tylu utalentowanych ludzi jest w Knurowie! Powodzenia młodzi i zdolni artyści!
jb

Foto: arch. organizatora

J

oanna Kusy-Szpotańska z Centrum Kultury, pomysłodawczyni
przeglądu, nazywa go inauguracją
sezonu. Zanim rozbłysną światła sławy, zanim młodzi artyści pokażą swój
talent na imprezach plenerowych i
konkursach, prezentują się przed tymi,
którzy przez cały rok wspierają i obserwują ich artystyczne kroki - bliskimi,
przyjaciółmi, władzami CK i miasta.
Dzieci i młodzież od października ćwiczą pod okiem cierpliwych
instruktorów, ucząc się nie tylko śpiewać i tańczyć, ale przede wszystkim
- siebie. Dzięki próbom i występom
przełamują bariery, które noszą w
sobie. Obecność świateł, ciągłych
zmagań z tremą pomaga im walczyć
z kompleksami i ograniczeniami oraz
buduje poczucie wartości.
- Uczestnicy uczą się również odpowiedzialności za zespół i dyscypliny
- mówi Joanna Kusy-Szpotańska. - A

Dzieci z klas I-III udowodniły to podwójnie
– najpierw w konkursie plastycznym, potem
w czytelniczym

S

eria książek o królewnie Lence
stała się inspiracją do konkursu
czytelniczego, jaki 31 marca Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie zorganizowała wraz z MSP
1 i MSP 2. Wcześniej uczniowie
klas I-III w ykazali się znajomością książkowej bohaterki, biorąc
udział w konkursie plastycznym.
Prace można oglądać na wystawie
w bibliotece – do końca kwietnia
przy ul. Lipowej, zaś w maju w filii
w Szczygłowicach.
- Na konkurs plastyczny wpłynęło
bardzo dużo prac ze wszystkich szkół
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– relacjonują organizatorki, Anna
Czernik (MSP1) i Joanna Bernasiuk
(MSP2). – Byłyśmy mile zaskoczone
wysokim poziomem wykonania prac
i różnorodnością form plastycznych,
po jaką sięgnęli uczniowie.
Organizatorzy dziękują Miejskiej
Bibliotece Publicznej, która wsparła
organizację konkursów i zapewniła
słodki poczęstunek oraz Miejskiemu
Ognisku Pracy Pozaszkolnej, które
ufundowało nagrody książkowe dla
zwycięzców.
oprac. MiNa

Zwycięzcy konkursu czytelniczego

Laureaci konkursu plastycznego

Kategoria klas I: I miejsce – Maria Trojanowska (MSP 6); II
miejsce – ex aequo Dominika Kaczor (MSP 2) i Alicja Rapacz
(MSP 4); III miejsce – Judyta Przybyła (MSP 7).
Kategoria klas II: I miejsce – Kacper Kaczmarski (MSP 6),
II miejsce – Julia Powiecka (MSP 9); III miejsce – ex aequo
Mateusz Kulesza (MSP 4) i Marek Mosz (MSP 1).
Kategoria klas III: I miejsce – Wiktoria Polywka (MSP 1), II
miejsce – Natalia Pierończyk (MSP 7), III miejsce – Nikola
Sala (MSP 6).

Klasy I: I miejsce– Antonina Plaza (MSP 1); II
miejsce – Alan Świątkowski (MSP 2);
III miejsce – Tymoteusz Madeja (MSP 9);
Klasy II: I miejsce – Julia Powiecka (MSP 9), II
miejsce – Gabriela Polak (MSP 3), III miejsce –
Kacper Kaczmarski (MSP 6);
Klasy III: I miejsce – Szymon Michalczyk (MSP
6), II miejsce - Emilia Grochowiecka (MSP 7), III
miejsce – Alicja Warych (MSP 6).
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Cegiełki dla Martina
Knurów

Dobroć ma wiele twarzy. W sobotę miała twarz wielu osób - artystów, sportowców, uczniów
z Miejskiego Gimnazjum nr 1 i niezwyczajnych knurowian, którzy bezinteresownie podzielili
się swoim czasem i energią, aby pomóc Martinowi

Historia Martina Taboła poruszyła wielu knurowian: nastolatek, uczeń
MG-1, spadł z dużej wysokości i na
parę miesięcy zamieszkał w szpitalu.
Codziennie walczył, aby wrócić do
zdrowia i znowu grać, biegać, bawić
się z kolegami... Na szczęście w tej
walce Martin nie jest sam - pomagają
mu bliscy, koledzy, a ostatnio również
gwiazdy muzyki i sportu.
To był weekend Martina! Na rehabilitację dla chłopca zbierano w trakcie
niedzielnego turnieju siatkarskiego,
którego inicjatorem był Jacek Szurgot i
podczas sobotniego koncertu gwiazd,
za którym stał Adam Sobierajski.
Jacek Szurgot porwał ludzi wizją
pomocy dla Martina.
- Nikt z nas nie jest ze stali, ale to
my, ludzie, możemy stworzyć „stal” z
naszych serc - mówi Jacek. - Sam mógłbym tylko pomarzyć, aby zrobić cokolwiek. Bez pomocy wielu ludzi, m.in.
Adama Sobierajskiego, pani Barbary
Hankus, dyrektor MG-1, stowarzyszenia Febys, Zbyszka Rabczewskiego z
MOSIR-u, sponsorów, Basi Malczyk i
wolontariuszy niewiele bym zdziałał.

Wszyscy jesteśmy cegiełkami w budowaniu lepszej przyszłości dla Martina!
Kształt sobotniego koncertu i
bogactwo gwiazd to zasługa Adama
Sobierajskiego, który, często poświęcając swoje zawodowe obowiązki,
wykonywał kilkanaście telefonów
dziennie, ustalając terminy i szukając sponsorów. Do Domu Kultury w
Szczygłowicach zaprosił swoich przyjaciół - Sabinę Jeszkę, Kasię Sawczuk,
Rafała Brzozowskiego, Staszka Karpiela-Bułeckę, Szymon Chyca-Magdzina, Antka Królikowskiego i Rafała
Jarzombka. Dla Martina wystąpili
również knurowianie - Julia Hemmerling i Agata Żyła & Jacki Band.
- Gdy Martin był zdrowy, pomagał
innym, dzisiaj my musimy mu pomóc tłumaczy Adam Sobierajski. - Gwiazd
nie trzeba było namawiać. Artyści bardzo chętnie wzięli udział w imprezach
dla Martina, wręcz dziękując mi za
zaproszenie.
Widownia, która szczelnie wypełniła Dom Kultury, była zachwycona
koncertem. Na zakończenie zabrzmiał
wzruszający manifest solidarności z

potrzebującymi, wyśpiewany przez
wszystkie gwiazdy - piosenka „We are
the world”.
Dobro jest proste - wystarczy tak
niewiele, aby stać się częścią wspólnego, pięknego dzieła. W akcję pomocy
dla gimnazjalisty bez wahania włączyli się koledzy Martina z MG-1. Zebrali
do puszek 2 484,63 zł. Liczenie kwot z
licytacji i biletów wciąż trwa, ale suma
może oscylować wokół 10 tys.
- Jestem bardzo zaskoczona społecznym odzewem - mówi Barbara
Hankus, dyrektor MG-1. - To dowód
na to, że knurowianie mają wielkie
serca!
Jan Paweł II, patron „Jedynki”,
napisał, że człowiek jest wielki nie
przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Weekendowe imprezy dały Martinowi
nadzieję i poczucie, że w tych trudnych
chwilach nie jest sam, że może liczyć
na przyjaciół i tysiące, obcych mu
przecież, ludzi.
- Sprawa Martina dla nas wszystkich jest wielką lekcją wrażliwości i
empatii - dodaje Barbara Hankus.

Wszyst k ie zebrane pieniądze
zostaną przelane na konto Martina
w fundacji „Schody do nieba”. Gdyby
ktoś chciał jeszcze wspomóc chłopca w
jego walce o powrót do normalności,

może wpłacić dowolną kwotę - nr
konta 92 1090 1186 0000 0001 1727
2544, z dopiskiem: na rehabilitację
Martina Taboła.

jb. foto: Jacek Szurgot

Show na scenie, show na widowni

reklama

Gwiazd estrady nie trzeba było długo
namawiać, artyści chętnie zaśpiewali
w Knurowie

Gierałtowice

Foto: Archiwum Lux Med

Zadbaj o piersi na wiosnę

Skrępowanie? Zdrowie ważniejsze...

Przegląd Lokalny Nr 15 (1204) 14 kwietnia 2016 roku

W

leczeniu raka piersi najważniejsze
jest jego wczesne wykrycie. 22 kwietnia w Gierałtowicach będzie możliwość
bezpłatnego badania mammograficznego.
Mammobus Lux Med „zaparkuje” przy
restauracji „Szmaragdowa”
Mammografia trwa tylko chwilę, a
może uratować życie. Pozwala na wykrycie
i rozpoznanie tzw. zmian bezobjawowych w
piersi, czyli np. niewielkich guzków. Dla pań
w wieku od 50 do 69 lat badanie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania lekarskiego.
Wystarczy jedynie zabrać dowód osobisty.
W przypadku pań młodszych (od 40 do 49
lat) i starszych (od 70 do 75 lat) wymagane
jest skierowanie lekarskie.
Panie zainteresowane badaniami powinny się wcześniej zarejestrować - nr
tel. 58 666 2 444 lub na www.mammo.pl/
formularz.

informacja własna

jb
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rozrywka nr 15
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Adam Żukowski z Kuźni Nieborowskiej

ur. 7.04.2016 r., 3640 g, 53 cm

Magdalena Jędrzejewska z Knurowa

Martyna Sienkiewicz z Knurowa

ur. 8.04.2016 r., 2880 g, 50 cm

Bartosz Leszczyński z Knurowa
ur. 9.04.2016 r., 3120 g, 56 cm

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

16-20.04.2016 r.
SOBOTA - ŚRODA

15

ur. 8.04.2016 r., 3470 g, 54 cm

Zoja Lubas z Rybnika

ur. 9.04.2016 r., 3580 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
13/2016 brzmiało: „WIEDŹMA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Stanisława Rzepka.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Maja Pientniek z Knurowa

14.04.2016 r.
CZWARTEK

Cezary Szymański z Knurowa

ur. 4.04.2016 r., 3080 g, 52 cm

ur. 9.04.2016 r., 3420 g, 53 cm

Aleksy Wojdyła z Czerwionki

ur. 9.04.2016 r., 3400 g, 52 cm

Kung Fu Panda 3 2D
- godz. 16.00

Zwierzogród 2D
- godz. 15.45
Batman v Superman. Świt
sprawiedliwości 2D DUBBING
- godz. 17.45
Opowieść o miłości i mroku
- godz. 20.30

Bóg nie umarł 2
- godz. 18.00

Kinga Kroh z Knurowa

ur. 10.04.2016 r., 3000 g, 50 cm

Lena Steuer z Leszczyn

ur. 10.04.2016 r., 3170 g, 52 cm

15.04.2016 r.
PIĄTEK
Bóg nie umarł 2
- godz. 18.00
High-Rise
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

High-Rise
- godz. 20.15

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Ignacy Adamczyk z Knurowa

ur. 11.04.2016 r., 3770 g, 56 cm

Wanda Adamus z Knurowa

ur. 12.04.2016 r., 3560 g, 54 cm
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Knurów, Wrocław

Zobacz to, czego inni nie widzą

Słodka drużyna z Domu Kultury w Szczygłowicach stanęła w szranki z grupami z całego
globu i wyszła z tej batalii zwycięsko. W czasie rozgrywanej we Wrocławiu Olimpiady
Kreatywności dziewczynki walczyły na innowacyjność i pomysłowość

O

l i mpiad a K reat y wności - Oczyma Wyobr a ź n i to jeden z
największych programów edu-

kacyjnych na świecie, zachęcający młodzież do poszukiwań
rozwiązań nieoczywistych i innowacyjnych. Uczestnicy uczą

się pracy w grupie i twórczego
myślenia. Raz w roku, w czasie
dwudniowej imprezy, młodzież
rywalizuje na kreatywność.

Na początku marca Wrocław stał się stolicą wyobraźni.
W zmaganiach wzięło udział
ponad 2000 uczestników z całego świata, m.in. Chin i Stanów
Zjednoczonych, wśród nich
- Spółka Detektywów Cuksy z
Knurowa.
Knurowską drużynę tworzyło siedem dziewczynek w
wieku od 7 do 8 lat. Nazwały
się Cu k sy, bo, ja k mów ią ,
straszne z nich łasuchy. Ćwicz ył y w Domu Ku lt u r y w
Szczygłowicach pod okiem instruktorów i rodziców, m.in.
Anny Maksym i pani Patrycji.
Od października przygotowywały zaprezentowane we
Wrocławiu przedstawienie o
górze Zugspitze w Niemczech,
której ktoś uk radł czubek.

Dziewczynki przeniosły akcję
do 1790 roku.
- Same wystylizowały się
na epokę: stworzyły stroje i
scenografię, włosy nawinęły na
rolki z papieru toaletowego oraz
nauczyły się tańczyć menueta opowiada pani Marta, mama
Natalii jednej z uczestniczek.
Eksperci olimpiady lubią
być zaskakiwani - dziewczynki
odegrały przedstawienie w
dwóch językach: polskim i niemieckim oraz zatańczyły.
W czasie finału drużyna
z Knurowa musiała również
zmierzyć się z Wyzwaniem na
Już, czyli w ciągu kilku minut
rozwiązać zagadkę, wymagającą nie lada pomysłowości.
We Wrocławiu dziewczynki bawiły się świetnie.

- Rodzice byli bardziej zestresowani niż dzieci - śmieje
się pani Marta. - Udział w olimpiadzie na pewno nauczył je, jak
szukać kompromisu w grupie i
radzić sobie ze stresem. Każda
wie, że dobro drużny zależy do
niej. Grały całą drużyną i to
było wspaniałe!
Knurowska drużyna zajęła
miejsce w połowie stawki, rywalizując często ze starszymi
i bardziej doświadczonymi
kolegami. Ich przedstawienie bardzo spodobało się ekspertom, nieco gorzej poszło z
Wyzwaniem na Już. Na szczęście w przyszłym roku kolejne
zmagania i ponowna szansa na
zwycięstwo.
Jb, foto: arch. prywatne

Knurów

We Wrocławiu
Spółka
Detektywów Cuksy
szukała czubka
góry Zugspitze
informacja

Życie na niebiesko

Chorzy na autyzm żyją w ciszy: trudno im dotknąć świata,
trudno światu do nich dotrzeć. 7 kwietnia w Zespole Szkół
Specjalnych obchodzono Międzynarodowy Dzień Autyzmu
- dzień solidarności z chorymi

N

ie ma cudownego leku
na autyzm, nie ma sposobów jak mu przeciwdziałać.
Choroba jest egalitarna - dotyka rodzin biednych i bogatych,
ze wsi i miasta. Relacje między
chorymi na autyzm a tymi,
którzy są blisko przypominają
kruche szkło: wystarczy jeden
fałszywy ruch, aby budowane
godzinami zaufanie pękło.
Autyzm to jedna z najbardziej tajemniczych chorób.
Zespół Szkół Specjalnych w
Knurowie od dwóch lat organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Autyzmu,
w które aktywnie włączają
się także inne placówki. 7
kwietnia ulicami Knurowa
przeszedł niebieski korowód
(kolor niebieski symbolizuje

autyzm). Uczniom z ZSS towarzyszyły przedszkolaki z
Miejskiego Przedszkola nr 13.
Dzieci machały do przechodniów niebieskimi balonikami,
a nauczyciele rozdawali ulotki
informujące co to jest autyzm

oraz gdzie szukać pomocy.
Wcześniej w budynku ZSS
uczestnicy obchodów integrowali się przy wspólnej zabawie
i ciasteczkach skąpanych w
niebieskim lukrze.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Uczestnicy korowodu połączyli
przyjemne z pożytecznym:
świetnie się bawili, a zarazem
uczyli innych, jak zrozumieć
autyzm
informacja własna
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Dachy, remonty dachów, pokrycie papą
termozgrzewalną, blachą, dachówką. Tanio
i solidnie. Tel. 693 197 539
14-17/16

Docieplanie domów, malowanie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190

14-17/16

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
poddasza, mozaiki. Tel. 785 948 716

14-17/16

www.przegladlokalny.eu

SZUKAM PRACY
Emerytka – sprzątanie sklepów, mniejsz yc h pr z yc hodni, poradni lekar skic h
w Knurowie, Gierałtowicach, Przyszowicach.
Tel. 781 719 783

Zatrudnię na stanowisko barman/kelner.
Tel. 602 775 756
15-18/16

Zatrudnię pr zedstawiciela handlowego
– branża spożywcza. Tel. 602 775 756

12-15/16

11/16-odw.

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

3/16-odw.

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/16-odw.

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666
Meble na wymiar. Remonty i wykończenia.
Tel. 607 783 982

15-18/16

Meble na wymiar. Tel. 792 727 353

4-15/16

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

1-17/16

13-39/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 66
13-odw.

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

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

14-39/16

Szukam pracy w charakter ze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399

1/16-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/16-odw.

DAM PRACĘ

FINANSE
Biuro Rachunkowe Honesty Knurów ul. Różana 29. Rozliczamy księgowość w pełnym
zakresie; prowadzimy kadry i płace; rozliczamy dotacje klubom sportowym. Jeździmy do
klienta po dokumenty. Pierwsze 3 m-ce za
10,00 zł brutto. Tel. 661 730 041

15-16/16

Firma Komstal zatrudni osobę na stanowisko:
pracownik biurowy. CV ze zdjęciem prosimy
przesłać na adres: sekretariat@komstal.pl

14-15/16

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarza, murarza, stolarza i ogrodnika mile widziani emeryci. Tel. 696 413 216
lub 660 795 216

11-15/16

Praca Specjalista ds. utrzymania sieci/Młodszy administrator sieci internetowej - umowa
o pracę, dobre zarobki. Tel. 505 089 859

14-17/16

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

15/16

NIERUCHOMOŚCI

Zatrudnię kelnerkę. Tel. 602 775 756

15-18/16

INFORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 wykazu nieruchomości
przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin wywieszenia wykazu
od 7.04.2016 r. do 28.04.2016 r.

PRZETARG

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o pow. około 80 m2.
KNURÓW, UL. KS. KOZIEŁKA 12, PARTER, PARKING. 1200 zł (do negocjacji
– zależne od wkładu finansowego
w remont). Tel. 696 444 726

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych o pow.
21,97 m2, 15,32 m2, 16,50 m2, 16,63 m2 przy ul. Szpitalnej 8, o pow.
17,00 m2 i 18,32 m2 przy ul. Staszica 1, oraz o pow. 43,74 m2 przy
ul. Floriana 5.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone
na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Administracji MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18.

11-17/16Y

Sprzedam działkę budowlaną w Smolnicy
714 m 2 + u d z i a ł y w d r o d z e 161 m 2 .
Tel. 531 917 101
15/16

MOTORYZACJA
Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.
3-22/16

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
1-17/16
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Wybory w Podokręgu Zabrze

WYNIKI:
Znajomi Sędziego - Salvator
0:3 (14, 20, 21)
Ekipa Czwartkowa - TKKF
Juniors Blue 3:0 (22, 27, 16)
JRG Knurów - TKKF Juniors
Red 2:3 (11, 20, -23, -24, 16)
MOSiR Knurów - FORFAN 3:0
(20, 19, 20)
MOSiR Knurów - JRG Knurów
3:0 (20, 15, 15)

Jarosław Bryś

Klasa A

Trzy bramki... Hajoka

R

afał Hajok nie mógł wystąpić w IV-ligowym meczu Jedności 32 Przyszowice,
zatem w ybiegł na boisko w
spotkaniu rezerw. I pomógł
swoim kolegom w odniesieniu
trzeciego zwycięstwa z rzędu.
Snajper strzelił trzy gole (jednego dołożył trener Wojciech
Kempa) i ostatecznie przyszowiczanie odnieśli wysokie
zwycięstwo 8:4.
PiSk

20. KOLEJKA:
Jedność 32 II Przyszowice
- Zamkowiec Toszek 8:4, Społem Zabrze - Drama Kamieniec 4:3, MKS Zaborze Zabrze
- Gwiazda Chudów 1:1, Piast
Pawłów - Tęcza Wielowieś 1:1,
Carbo Gliwice - Sokół Łany
Wielkie 1:4, Ruch Kozłów Gwarek II Ornontowice 0:1,
MOSiR Stal Zabrze - Naprzód
Żernica 0:2, Młodość Rudno Walka Makoszowy 9:1.

Klasa B

37
35
34
31
30
29
23
20
19
19
17
14
2
10

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Wygrana i awans
1. Jerzy Makselon
2. Stefan Wroblowski
3. Joachim Makselon
4. Michał Foit
5. Konrad Sobieraj
6. Janusz Nowak
7. Jan Pikus
8. Bernard Wróbel
9. Jan Chwolka

- 2.120
- 2.096
- 2.034
- 1.997
- 1.973
- 1.967
- 1.937
- 1.927
- 1.824

ZESTAW PAR VI KOLEJKI
ZAPLANOWANEJ
NA 17.04.2016 R.:
Znajomi Sędziego - Ekipa
Czwartkowa (g. 10), TKKF
Juniors Red - MOSiR Knurów
(g. 10), TKKF Juniors - JRG
Knurów (g. 12), Salvator FORFAN (g. 12).

AKB

znalazł się również Bernard
Wróbel. Obaj panowie awansowali kosztem Edwarda Nowaka
i Leonarda Spyry.
PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Zbigniew Ciszewski - 20.680
2. Wojciech Napierała - 18.793
3. Piotr Palica
- 18.113
4. Stefan Wroblowski - 17.631
5. Tadeusz Kamczyk - 17.474
6. Kazimierz Fąfara - 17.012
7. Jerzy Niewiadomski - 16.792
8. Czesław Antończyk - 16.726
9. Joachim Makselon - 16.514
10. Bernard Wróbel - 16.414

Kolejny turniej odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Przegląd Lokalny Nr 15 (1204) 14 kwietnia 2016 roku

Drama II Kamieniec - Naprzód Łubie 2:3, Kłodnica
Gliwice - Wilki II Wilcza 1:6,
Ślązak Bycina - LKS 45 II
Bujaków 2:3, Korona Bargłówka - Orzeł Stanica 2:4,
Sośnica Gliwice - Młodość II
Rudno 4:2.
1. Bujaków II
2. Stanica
3. Sośnica
4. Wilcza II
5. Kłodnica
6. Kamieniec II
7. Rudno II
8. Łubie
9. Bycina
10. Bargłówka

27
27
24
15
13
10
9
9
7
4

III Liga
kobiet

Endurance Solidarni

Artur Bujnowski wziął udział w Biegu
Wiosennym w Chorzowie. 10-kilometrową
trasę pokonał w czasie 37 minut i 33 sekundy (rekord życiowy), co dało mu 33. miejsce
w open i 12. w kategorii wiekowej do 29 lat.

Półmaraton Żywiecki

Liczna grupa knurowian uczestniczyła
w półmaratonie żywieckim, którego trasa była
z jednej strony atrakcyjna widokowo, z drugiej

Sokół

Bieg Ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Brennej (dystans 9 km) - Dominika Przybyła
(2. miejsce w kategorii K-20), Piotr Bieliński (6.

12. KOLEJKA:

33
31
25
24
22
14
9
6
6
1

miejsce w open i 3. w kategorii wiekowej), Rafał Gałuszka (31. w open i 11. w kategorii wiekowej). Ponadto startowali: Dawid Bartkowiak
i Tomasz Mielnicki, którzy zajęli dalsze lokaty.

Półmaraton Sobótka koło Wrocławia Zbigniew Kopszak (czas: 1.51.38, 57. miejsce
w kategorii wiekowej).
Półmaraton żywiecki - Sebastian Zawada
(czas: 1.46.19, 345. miejsce w open).
Bieg na otwarcie DTŚ (dystans około 11
km) - Dawid Chmielewski (czas: 55.07), Wiesław Maciejewski (czas: 58.19).

Wisła Skoczów - Wilki Wilcza
4:2, Rekord II Bielsko-Biała KKP Mikołów 1:1, Gimnazjum
Istebna - Gwarek Ornontowice 3:0, UKS Gamów - Granica
Ruptawa 5:0, Polonia Tychy
- MKS Żory 10:0.
1. Tychy
2. Istebna
3. Skoczów
4. Wilcza
5. Gamów
6. Rekord II
7. Ornontowice
8. Żory
9. Ruptawa
10. Mikołów

15
12
10
7
7
6
2
1

Biegi

10. KOLEJKA:

Start Kleszczów - Concordia II Knurów 4:2
Bramki dla Concordii: Steiman, Jurewicz.
Concordia II: Burliga, Bajer, Bociek, Gałązka, Hałas, Jurewicz
1. Borowa Wieś
(46. Folcik), Nowosielski, Le2. Rudziniec
wandowski, Lipka, Przesdzing,
3. Pławniowice
Steiman (65. Zakrzewski).
4. Bujaków
Burza Borowa Wieś - Start
5. Sierakowice
6. Kleszczów
Sierakowice 4:0, Amator Ru7. Świbie
dziniec - Leśnik Łącza 5:0,
8. Concordia II
Olimpia Pławniowice - Victoria
9. Quo Vadis
Pilchowice 10:1, Naprzód Świ10. Kozłów II
bie - Quo Vadis Makoszowy
11. Ziemięcice
2:0, LKS 45 Bujaków - Pogoń
12. Łącza
Ziemięcice 3:1, Ruch II Ko13. Pilchowice
złów - KS Bojków 3:0 (vo).
14. Bojków

WYNIKI
Z 5 KWIETNIA:

48
47
39
35
31
30
29
25
25
25
24
24
22
18
16
13

MOSiR Knurów
Ekipa Czwartkowa
Salvator
TKKF Juniors Red
TKKF Juniors Blue
FORFAN
Znajomi Sędziego
JRG Knurów

Klasa C

16. KOLEJKA:

Zwycięstwo Jerzego Makselona w kolejnym turnieju
Grand Prix Knurowa w skacie
sportowym dało mu awans do
czołowej „10”. W gronie tym

1. Rudno
2. Łany Wielkie
3. Carbo
4. Zaborze
5. Ornontowice II
6. Stal
7. Kamieniec
8. Żernica
9. Kozłów
10. Toszek
11. Walka
12. Wielowieś
13. Przyszowice II
14. Społem
15. Chudów
16. Pawłów

1
2
3
4
5
6
7
8

Foto: prywatne

PiSk

PiSk

Foto: KB Sokół

arosław Br yś w poniedziałek ponownie został
w y br a ny pre z e s e m Po dokręgu Zabrze.
Delegaci klubów po raz
drugi obdarzyli zaufaniem
byłego piłkarza Concordii
Knurów.
Do zarządu w ybra ny
został m.in. knurowianin
Wojciech Górka.
Delegat a m i k nu rowskich klubów byli: Henryk
Skrzypczyk z Concordii i
Artur Litwin z APN.

ecze piątej kolejki Knurowskiej Ligi Piłki Siatkowej można scharakteryzować następującymi zdaniami:
„Świetna i zasługująca na brawa
gra JRG Knurów, „Szybki i
gładki mecz Salvatoru”, „Liderzy z MOSiR-u wciąż niepokonani”, „Młodzież Znajomych
Sędziego i TKKF-u Blue nie
potrafiły wygrać seta” i „Ekipa
TKKF RED w męczarniach
zdobyła 2 punkty”.

Foto: Anna Wojnowska

J

Foto: Piotr Skorupa

Prezes ten sam

M

Knurowska Liga
Piłki Siatkowej

„Sokoły” w Brennej

W półmaratonie żywieckim wystąpili
m.in. (od lewej): Paweł Stulik,
Waldemar Jachimowski i Artur Łyczak

jednak dość trudna, z licznymi podbiegami.
Start i meta usytuowane były na rynku w Żywcu, a knurowianie zakończyli bieg z następującymi czasami: Piotr Pogocki (1.43.17), Artur
Łyczak (1.44.37), Waldemar Jachimowski
(1.45.10), Patryk Mokrzycki (1.49.10), Mirosław Borsuk (2.01.31), Paweł Stulik (2.01.43),
Jarosław Swoboda (2.03.16), Roksana Borowicz
(2.07.14), Daria Niemiec (2.08.14).
PiSk

informacja własna
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IV liga

Klasa okręgowa

T

yd z ie ń t e mu pr z e bie g
meczów naszych czwartoligowców zatytułowaliśmy
„Czter y bra m k i tu, czter y
tam”. Minął tydzień i prawie
nic się nie zmieniło. Prawie,
bo i w meczu Concordii, i w
spot kaniu Jedności znow u
padły cztery gole. Niestety

nie przyniosły one zdobyczy
punktowej naszym zespołom.
Knurowianie musieli uznać
wyższość GKS-u II Katowice,
a przyszowiczanie Drzewiarza
Jasienica.
Tak się składa, że po tych
sromotnych porażkach, trenerzy Michał Budny i Wojciech

Kempa mają dość mocne usprawiedliwienie. Pierwszy z nich
może przecież powiedzieć, że
jego podopieczni mieli niezw yk le trudne zadanie, bo
rywal zagrał wzmocniony zawodnikami z kadry 1-ligowca
(m.in. Dobroliński, Praznovsky, Iwan, Zahorski). Dru-

giego z kolei broni w pewnym
sezonie osłabienie Jedności
brakiem aż pięciu zawodników
z podstawowego składu. Przeciwko Drzewiarzowi nie mogli
zagrać: Mrozek, Wolniewicz,
Szaruga, Hajok i Spórna.
PiSk

Przewaga?
Jaka przewaga
Przed weekendowymi spotkaniami przewaga Wilków
nad Łabędami wynosiła bezpieczne cztery punkty. Podopieczni Jacka Wiśniewskiego
trafili jednak na dobrze dys-

19. KOLEJKA, GRUPA I:

19. KOLEJKA, GRUPA II:

19. KOLEJKA - GRUPA II:

GKS II Katowice - Concordia Knurów 4:0
1:0 Zahorski (25), 2:0 Sawicki (39), 3:0 Iwan (50), 4:0 Szymański
(90+2)
Concordia: Kuczera, Knot,
Bąk, Szczurek, Czajka, Sta1. Gwarek T.G.
48
siowski (46. Szewczyk), Bu2. Radzionków
38
chalik, Gałach (67. Mateusz Mi3. Grodziec
37
kulski), Górka, Mawo, Młynek.
4. Myszków
37
Zieloni Żarki - Przemsza Sie5. GKS II K.
33
wierz 2:3, Slavia Ruda Śląska
6. Sarmacja
33
- Raków II Częstochowa 3:1,
7. Poraj
31
Polonia Poraj - Górnik Piaski
8. Slavia
30
2:1, Gwarek Tarnowskie Góry
9. Concordia
27
- Unia Ząbkowice 3:0 (walko10. Raków II
26
11. Wesoła
23
wer), Sarmacja Będzin - MKS
12. Przemsza
20
Myszków 0:3, Górnik Wesoła
13. Piaski
19
- Przyszłość Ciochowice 3:0,
14. Żarki
12
Ru c h R a d z i o n kó w - R KS
15. Ciochowice
0
Grodziec 1:3.
16. Ząbkowice
19

Jedność Przyszowice - Drzewiarz Jasienica 0:4
0:1 Łoś (20), 0:2 Łoś (63), 0:3 Łoś (74), 0:4 Kuder (89 - rzut karny).
Jedność: Szindler, Wawrzyniak, Szołtysek, Pilc, Zabawczuk,
Bartosiewicz (80. Przybylski),
Gogolok (55. Gabrysiewicz),
1. Turza Śląska
41
Kiełtyka, Rozumek, Kozdroń
2. Krupiński
34
(70. Beker), Modrzyński (55.
3. Pszczyna
32
Nalepa).
4. Polonia Ł.G.
31
Granica Ruptawa - Polonia
5. Tychy II
31
Łaziska Górne 3:1, ROW II
6. Radziechowy
30
Rybnik - Gwarek Ornontowice
7. Drzewiarz
29
3:0, GKS II Tychy - Radzie8. Landek
28
9. Racibórz
24
chowy Wieprz 0:0, Spójnia
10. Szczakowianka
23
Landek - Krupiński Suszec
11. Bojszowy
23
0:1, GTS Bojszowy - Unia
12. Ruptawa
22
Racibórz 3:0, Szczakowianka
13. Ornontowice
21
Jaworzno - Unia Turza Śląska
14. Przyszowice
21
0:0, Iskra Pszczyna - Forteca
15. Świerklany
18
Świerklany 1:2.
16. ROW II
13

Gwarek Zabrze - Tempo Paniówki 0:4, Urania Ruda Śląska - Naprzód Czyżowice 0:3,
Gwiazda Skrzyszów - Rymer
Rybnik 3:5, Naprzód Syrynia
- Polonia Łaziska Rybnickie
3:1, Jastrząb Bielszowice - KS
27 Gołkowice 0:1, Naprzód
Zawada - Orzeł Mokre 2:1,
Polonia Marklowice - Górnik
Pszów 4:0, Przyszłość Rogów
- Wawel Wirek 0:0.

Zagrali z Koroną,
wyprowadzili Górnika

T

mecz sparingowy. Emocji nie
brakowało. Goli również. Ostatecznie wygrała Korona 2:1.
G łów ny m prog r a mem
wyjazdu do Kielc był mecz
ekstraklasy pomiędzy gospodarzami a Górnikiem Zabrze. I
to właśnie zespół gości wyszedł

38
37
36
35
35
33
28
28
28
24
24
23
20
16
10
6

1. Wilcza
2. Łabędy
3. Gaszowice
4. Borucin
5. Lubomia
6. Nędza
7. Rachowice
8. Rafako
9. Pyskowice
10. Krzyżanowice
11. Jejkowice
12. Czernica
13. Rydułtowy
14. Orzepowice
15. Fortuna
16. Radonia

44
43
40
35
35
34
28
28
26
26
25
20
19
16
6
5

PiSk

Zawodnicy APN Knurów wyprowadzili piłkarzy Górnika Zabrze na murawę Kolporter Areny w Kielcach

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

1. Skrzyszów
2. Mokre
3. Rogów
4. Czyżowice
5. Rymer
6. Marklowice
7. Gołkowice
8. Paniówki
9. Polonia Ł.R.
10. Syrynia
11. Wawel
12. Urania
13. Zawada
14. Pszów
15. Gwarek
16. Jastrząb

na murawę w towarzystwie
młodych knurowian.
Spot k a n ie ek st ra k la sy
skończyło się identycznym
wynikiem, jak sparing APN,
czyli 2:1 dla Korony prowadzonej przez Marcina Brosza.
Foto: Robert Fijołek

Piłki Nożnej z rocznika 2003
i młodsi.
Podopieczni Michała Grodonia wyjechali do Kielc, gdzie
na co dzień pracuje założyciel
Akademii - Marcin Brosz. Na
miejscu czekali na nich rówieśnicy, z którymi umówili się na

Naprzód Borucin - ŁTS Łabędy
1:5, Dąb Gaszowice - Naprzód Rydułtowy 4:3, Fortuna
Gliwice - Zuch Orzepowice
4:1, Rafako Racibórz - Wilki
Wilcza 4:1, KS 94 Rachowice
- Czarni Pyskowice 2:1, Silesia
Lubomia - Zryw Radonia 5:0,
Zameczek Czernica - Jedność
Jejkowice 1:1, LKS 1908 Nędza - LKS Krzyżanowice 1:0.

PiSk

Specjalista
od hattricków

Cóż to była za sobota. Najpierw podróż do Kielc, następnie
sparing z Koroną, spacer i „danie główne”, czyli mecz
ekstraklasy

o była inicjatywa rodziców godna naśladowania. Najpierw wszystko
zostało szczegółowo zaplanowane, a następnie przystąpiono
do realizacji planu, w którym
główne role odegrali zawodnicy knurowskiej Akademii

19. KOLEJKA - GRUPA III:

ponowanego i przede wszystkim skutecznego rywala, który
zadał cztery „ciosy”. A że ŁTS
wygrał swój mecz, z czterech
punktów przewagi został jeden.

Foto: Robert Fijołek

Tak, jak przed tygodniem

D

obrze popatrzeć, jak grają
reprezentanci, czy piłkarze występujący w ekstraklasie.
Warto też przyjrzeć się temu, co
dzieje się w rozgrywkach dzieci
i młodzieży.
Nas zainteresował ostatnio
hattrick zdobyty przez Bartka
Kokoszki - zawodnika knurowskiej Akademii Piłki Nożnej, który na skompletowanie
trzech bramek potrzebował zaledwie kilkunastu minut. Prawie, jak Robert Lewandowski...
Trzy gole Bartek strzelił w
meczu zespołu rocznika 2003
występującego w rozgrywkach
III ligi, w wygranym 5:1 meczu
z Andaluzją Piekary Śląskie.

- Naszym celem było między
innymi szybkie zdobycie bramki,
co udało się już w 3 minucie za
sprawą Bartka Kokoszki, który
precyzyjnym strzałem przelobował golkipera przyjezdnych. W
13 minucie ten sam zawodnik
po indywidualnej akcji popisał
się strzałem obok bezradnie interweniującego bramkarza, a w
minucie 19 Bartek skompletował
hattricka - komentuje trener
Michał Grodoń.
Kilka dni po tym spotkaniu
Bartek wystąpił w zespole z
rocznika 2002 i młodsi. I strzelił
cztery gole, a hattrick skompletował bramkami w 41, 44 i 47
PiSk
minucie. Brawo!
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Zwycięzca mógł być
tylko jeden - Martin

W zespole
Gwiazd Sportu
nad siatką
brylował m.in.
Dariusz Dudek

Knurów, a konkretnie hala Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji po raz kolejny była areną siatkarskiego turnieju
charytatywnego. Tym razem uczestnicy, wśród których
nie zabrakło gwiazd estrady i sportu, grali dla Martina
Za chwilę pierwsza piłka
w meczu Gwiazd Sportu
z MOSiR-em

Zespół gwiazd sportu i estrady
Na licytację
przygotowano
sporo atrakcyjnych
gadżetów

Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej

IPA mistrzem!
R

M

ozstrzygnięcie losów mistrzostwa Miejskiej Ligi
Piłki Nożnej Halowej nastąpiło
w dość nieoczekiwany sposób,
gdyż w przedostatniej kolejce
rozgrywek rywale prowadzącego w tabeli zespołu IPA Knurów
sami ułatwili mu zadanie. Najpierw wicelider DFK Schlesien
Rokita niespodziewanie uległ
Tritechowi, a potem Vibovit
przystąpił do meczu z drużyną
Marcina Rozumka w zaledwie
pięcioosobowym składzie nie
mając szans na nawiązanie
równorzędnej walki.
Mistrzowski tytuł jest największym sukcesem IPA Knu-

Martina (w środku)
wspierali m.in. Sabina Jeszka,
Adam Rams, Adam Sobierajski
i Jacek Szurgot

ożna powiedzieć, że kus. W niedzielę swą cegiełkę
siatkówka połączyła dołożyło grubo ponad sto osób.
w niedzielę nie tylko
Jak to z imprezami sportopokolenia, ale także serca przed- wymi bywa, organizuje się je, by
stawicieli różnych zawodów, wyłonić zwycięzcę. Tym razem
którym nie jest obojętny los oso- zwycięzca był znany już przed
by potrzebującej. A taką jest w tej pierwszym meczem. Został nim
chwili Martin, który w ubiegłym Martin, któremu powinno być
roku miał wypadek. Spadł z teraz łatwiej pokonać kolejne
kilkunastu metrów doznając rehabilitacyjne przeszkody.
licznych obrażeń. Nastolatek
Turniej został wzbogacony
był w stanie krytycznym, ale to o licytację atrakcyjnych gadżejuż historia. Obecnie, z każdym tów sportowych. Do wylicytotygodniem jest lepiej, ale przed wania była m.in. koszulka reMartinem jeszcze wiele pracy, by prezentacji Polski w futsalu wywrócić do pełnej sprawności. Do chowanka Concordii Knurów
tego potrzebna jest
- Rafała Krzyśki. Był
ciągła rehabilitacja. Najlepsze
też trykot reprezenChłopaka czeka też zespoły
tacji Niemiec Lukasa
kolejna operacja. By turnieju:
Podolskiego, piłka i
to wszystko mogło 1. MOSiR Knurów książka z autografem
sprawnie przebiegać 2. Odnowa Team Jerzego Dudka oraz
3. Sikret Gliwice
potrzebne są środki
koszulki z krajowych
finansowe, dlatego kilka osób klubów siatkarskich.
zakasało rękawy i namówiło
Rozgrywki swoim honorocałkiem spore grono do pomocy. wym patronatem wsparł preZorganizowano koncert i turniej zydent Knurowa Adam Rams.
siatkarski. Sporo obowiązków Z kolei na zaproszenie organina swoje barki wziął m.in. knu- zatorów odpowiedzieli m.in.
rowski tenor Adam Sobierajski. aktorzy i gwiazdy estrady oraz
Olbrzymią pracę wykonał też Ja- sportu: Sabina Jeszka, Kasia
cek Szurgot oraz wiele oddanych Sawczuk, Antek Królikowski,
sprawie osób, których nie sposób Staszek Karpiel-Bułecka, Rafał
wymienić z imienia i nazwiska. Brzozowski, Dariusz Dudek,
Swoją cegiełkę od wielu miesięcy Marcin Brosz i Wa ldemar
dokłada Miejskie Gimnazjum Waleszczyk.
Tekst i foto: Piotr Skorupa
nr 1 z dyrektor Barbarą Han-

Przegląd Lokalny Nr 15 (1204) 14 kwietnia 2016 roku

Dobrze, że są.
Ale lepiej, by ich
nie było...
W kalendarzu sportowych
imprez coraz więcej turniejów
charytatywnych. O czym to
świadczy? Ano przede wszystkim o tym, że nie brakuje osób,
które potrzebują pomocy. I o
tym, że nie brakuje osób, które
chcą pomagać.
Każdy taki turniej jest następstwem czyjegoś dramatu.
A że - jak to się zwykło mówić
- nieszczęścia chodzą parami,
zdarza się, że poszkodowany
w takim czy innym wypadku,
w pewnym momencie słyszy, że
owszem jest szansa na powrót
do zdrowia, ale operacja kosztuje, rehabilitacja również, o
lekarstwach nie wspomnę. No
i jest problem. Ludzi ze złości
i bezradności krew zalewa, bo
ubezpieczenie się płaci, a gdy
człowiek znajdzie się w potrze-

rów w rozgrywkach MLPNH,
w której to występuje od 2010
roku i z każdym sezonem notuje awans w końcowej tabeli.
W bieżącej edycji IPA była najrówniej grającą drużyną, gdyż
z 20 spotkań przegrała tylko 2.
W ostatniej kolejce najwięcej uwagi przyciągnie korespondencyjny pojedynek o
trzecie miejsce w tabeli pomiędzy Vibovitem a Tritechem. Ci
drudzy stoją przed realną szansą wskoczenia na podium, chociaż jeszcze przed miesiącem
tracili do Vibovitu 8 punktów.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 20. KOLEJKI Z DNIA 11.04.2016

bie to okazuje się, że i tak koszty
leczenia w dużej mierze spadają na samego poszkodowanego
i jego najbliższych.
Dlatego czapki z głów przed
tymi, którzy w tych trudnych
chwilach są w stanie przynajmniej w jakimś stopniu wziąć
na swoje barki ten ogromny
ciężar. I pomagają. Bezinteresownie. W niedzielę mieliśmy
tego namacalny dowód przy
okazji turnieju siatkarskiego
„Gramy dla Martina”. Wielu w
tym dniu mówiło: jak dobrze, że
takie imprezy są organizowane.
I trudno z tym stwierdzeniem
się nie zgodzić. Z drugiej strony
lepiej, gdyby takich turniejów
nie było. Świadczyłoby to, że
nikt nie cierpi, nie jest chory.
Póki co, Martin trzymaj się!
Piotr Skorupa

DFK Schlesien Rokita – Tritech 4:6 (3:3)
D. Rakowiecki 3, S. Majecki - B. Pietras 3, M. Fiedel 2,
M. Zabawczuk
Team Stalmet – Bud-Expert Team 2:5 (0:2)
G. Krusiński, M. Stopa – M. Gmyz 2, K. Boroń, P. Rolnik,
S. Brodziński
Keno Energy Team – TKKF Mistral Intermarché 3:4 (1:2)
A. Brym, T. Jureko, M. Kożuszek – K. Stencel 2, J. Skowronek,
D. Jóźwik
żółte kartki: P. Grzegorczyk (KET) – M. Bodys (TKKF).
Vibovit - IPA Knurów 6:12 (2:5)
B. Poręba 2, P. Jędrzejczak 2, P. Mastyj 2 – W. Rozumek 6,
D. Tałajkowski 3, D. Kozdroń 3
1. IPA Knurów
20 48 139-61 15
2. DFK Schlesien Rokita
20 45 142-47 15
3. Vibovit
20 37 102-75 11
4. Tritech
20 35 97-84 11
5. Team Stalmet
20 29 104-73 9
6. Bud-Expert Team
20 23 70-113 7
7. TKKF Mistral Intermarché
20 10 63-125 3
8. Keno Energy Team
20 6 58-186 2
STRZELCY
1. Ariel Mnochy
DFK Schlesien Rokita
2. Rafał Hajok
DFK Schlesien Rokita
3. Dariusz Flis
Team Stalmet

3
0
4
2
2
2
1
0

2
5
5
7
9
11
16
18
56
41
35

PROGRAM OSTATNIEJ KOLEJKI SEZONU 2015/16
(PONIEDZIAŁEK, 18 KWIETNIA):
Keno Energy Team – Tritech (18.00), DFK Schlesien Rokita –
TKKF Mistral Intermarché (18.45), Team Stalmet – IPA Knurów
(19.30), Vibovit – Bud-Expert Team (20.15).
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W hołdzie wawelskiemu
kapelmistrzowi
Grzegorz Gerwazy Gorczycki żył
i tworzył trzy wieki temu. Pamięć
polskiego kompozytora epoki
baroku od przeszło 20 lat kultywuje
gierałtowicki Chór Skowronek.
Kolejna odsłona śpiewaczego
hołdu odbyła się w niedzielę

K

/bw/

Informacja własna wydawcy

Śpiewacy Bel Canto i Cecylii

Foto: Jerzy Miszczyk

oncert miał miejsce w gierałtowickiej
świątyni pod wezwaniem Matki Boskiej
Szkaplerznej. Rozpoczął go w ystęp...
Orkiestry OSP Przyszowice pod kierownictwem
Mirosława Hajduka.
Po muzykach zaśpiewali chórzyści. Najpierw
połączone chóry Bel Canto (Chudów) i Cecylia
(Paniówki) pod dyrekcją Beaty Stawowy i Barbary
Jałowieckiej-Cempury. Później Słowik (Przyszowice), dyrygowany przez Henryka Mandrysza, a
następnie chór-gospodarz, czyli Skowronek, pod
dyrekcją Beaty Stawowy. Uroczystość zwieńczyli
muzycy orkiestry.
- To był piękny i wzruszający koncert – nie miał
wątpliwości ks. Marek Sówka, proboszcz gierałtowickiej parafii, dziękując chórzystom i muzykom
za twórczy hołd złożony ks. Gorczyckiemu, zwanego też często „polskim Händlem”.
Podobnego zdania byli wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel i dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Piotr Rychlewski, którzy gestem (oklaski),
słowem (gratulacje) i kwiatami, wręczonymi dyrygentom, podkreślili powszechnie podzielane przez
publiczność odczucia.
Koncert był wspólnym dziełem chóru Skowronek, gierałtowickiej parafii i samorządu, reprezentowanego przez Gminny Ośrodek Kultury.

Foto: Jerzy Miszczyk

Gierałtowice. Koncert im. ks. G. G. Gorczyckiego

Grzegorz Gerwazy Gorczycki

Śpiewa chór Skowronek

(o k . 16 65 -173 4) - k s i ą dz, m uz y k i ko m p oz y t o r.
Urodził się w Rozbarku koło Bytomia. Studiował filozofię i teologię w Pradze i Wiedniu. W latach 1692-94 był
nauczycielem retoryki i poezji w Akademii Chełmińskiej,
kierował miejscową kapelą muzyczną. W 1694 r. osiadł
w Krakowie, gdzie do śmierci był kapelmistrzem kapeli
katedralnej na Wawelu, pełniąc też liczne funkcje kościelne. Twórczość Gorczyckiego pozostaje w ścisłym
związku z jego działalnością kapłańską i kapelmistrzowską. Jest to muzyka religijna, obejmuje utwory a cappella, kompozycje wokalno-instrumentalne i pieśni. Jego
dzieła, reprezentujące muzykę późnego baroku, cechuje
bogata melodyka oraz mistrzowskie posługiwanie się
stylem koncertującym. Przypisuje mu się opracowanie
na chór średniowiecznej pieśni Gaude Mater Polonia.
Kompozycje instrumentalne Gorczyckiego zaginęły.

Foto: Justyna Bajko

foto-migawka

- Malar stwo jest kawa łkiem surow
ego mate riału, któr y
w rękach twórc y staje się kawałkiem
magii - mówiła Sybilla
Golec, malar ka z Knurowa, na werni
sażu Międz ynaro dowej
Wystawy Malar zy Naiwnych w Kutnej
Horze w Czechach. Malarka zaprezentowała obraz y razem z
30 malar zami z 14 krajów. Udział w wystawie to zaszc zyt i wyróż
nienie - tylko troje
artys tów z Polsk i otrzy mało zapro szenie
do Czech. Udało
nam się uchwycić obraz y pani Sybilli
tuż przed wyjazdem na
wystawę.
jb
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