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Knurów. Na osiedlu znikają ławki

śladem naszych publikacji

Usiąść tylko po turecku? Nie każdą

Foto: Mirella Napolska

Przez całe lata ławki na ul. Sikorskiego stały spokojnie,
niedawno zaczęły znikać. Zostały trzy. – Jeszcze
trochę, a nie będzie na czym usiąść przed blokiem – skarżą się
okoliczni mieszkańcy

Te trzy ławki nie
będą zlikwidowane uspokaja wiceprezes
spółdzielni

O

statnio sporo pisaliśmy na
temat ławek w Knurowie,
których z jednej strony jest za
mało, z drugiej – czasem stają się miejscem hałaśliwych „posiedzeń”. Oto
kolejny głos w tej sprawie. Tym razem
chodzi o ławki przy ulicy Sikorskiego,
nieopodal placu zabaw.
- Mieliśmy tutaj osiem ławek –
mówi pan Janusz. – Stały tak przez
całe lata i nikomu nie przeszkadzały.
Nagle, niecały miesiąc temu, zaczęto je
likwidować. Teraz zostały jeszcze trzy,
ale jak długo jeszcze tu będą?
Jak podkreśla Czytelnik, z ławek
często korzystali między innymi rodzice, którzy przychodzili tu z dziećmi
na plac zabaw.
– Sam mam dwójkę dzieci, moi
sąsiedzi mają troje, ale są też lokatorzy, którzy zapomnieli już, jak to jest i
ławki zaczęły im przeszkadzać – mówi
knurowianin. – To przykre, że niedługo
nie będzie już zupełnie na czym usiąść
przed blokiem. Przeciwnicy ławek
skarżą się, że przesiaduje tu hałaśliwe

reklama

towarzystwo. Owszem, może się czasem
zdarzy, że młodzież siądzie z piwem
na tych ławkach. Ale zdarza im się też
przesiadywać w domku na placu zabaw. Ten domek jest sukcesywnie niszczony. Gdy zabraknie ławek, kwestia
tej młodzieży nie zniknie, za to rodzice
dzieci i starsze osoby nie będą miały
gdzie usiąść na podwórku. Prosiłbym
raczej, żeby postawiono tam dodatkowe
ławki, a tymczasem one znikają.
Mieszkańcy bloku przy Sikorskiego przypuszczają, że usuwanie ławek
to efekt uporu jednej z lokatorek, której przeszkadzają dźwięki dochodzące
z zewnątrz do jej mieszkania. Obawiają się, że trzy ostatnie ławki również
wkrótce zostaną usunięte.

Trzy ostatnie zostaną

Jakie są powody usuwania ławek
i co będzie z tymi, które się jeszcze
ostały?
- Te trzy ławki, usytuowane bezpośrednio przy placu zabaw, pozostaną

tam – uspokaja Eugenia Małachowska, zastępca prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”. Wyjaśnia przy tym, że niedawne
usunięcie czterech ławek, stojących
nieco dalej od placu zabaw, to skutek
interwencji nie jednej osoby, lecz grupy lokatorów.
- Dwa lub trzy razy zdarzyły się
tam libacje, tak głośne, że na miejscu
interweniowała policja – mówi pani
wiceprezes, przyznając przy tym, że
w ubiegłych latach na ławkach przy
Sikorskiego był spokój.
Tak się złożyło, że libacje miały tu
miejsce tuż przed walnym zgromadzeniem „Knurowianki”. Pojawili się tam
zainteresowani lokatorzy i decyzja o likwidacji ławek została przegłosowana.
- Nie było wyjścia. Jednak na pewno
nie zlikwidujemy wszystkich – obiecuje
Eugenia Małachowska.
MiNa

wspólnotę stać
- Po przeczytaniu tekstu „Wspólnota z werwą” [PL s.6 nr 28/2015
– przyp. red.] odniosłam wrażenie,
że wynika z niego, że inne wspólnoty
mieszkaniowe są jakieś „dupiate” –
mówi Czytelniczka. – Tymczasem
na Koziełka dzieje się wiele dobrego
– są nowe dachy, ładne chodniki.
Poza tym, czemu nie piszecie, ile taki
remont kosztuje, na jak długo trzeba
było wziąć kredyt. Nie każdą wspólnotę stać na takie remonty. Jeżeli w
jakiejś wspólnocie są sami młodzi, to
mogą się porywać na remonty. A jeśli
gdzieś mieszkają tylko osoby starsze,
samotne, z 1500 zł emerytury, to nie
ma na to szans.

foto-migawka

Od redakcji: Wspólnota Mieszkaniowa Koziełka 39 nie zakończyła
jeszcze inwestycji, więc nie jest w
stanie podać jej dokładnych kosztów.
Jak się dowiedzieliśmy, na termomodernizację budynku wspólnota
wzięła 240 tys. zł kredytu na 20 lat.
Ma też środki własne, zgromadzone
z comiesięcznych składek. Chwaląc
jedną ze wspólnot, absolutnie nie
mieliśmy zamiaru rzucać cienia na
inne. Zapewne nie wszystkie wspólnoty mieszkaniowe stać na takie
przedsięwzięcie, ale są i takie, które
po prostu obawiają się podjęcia poważniejszych inwestycji, albo mają
inne priorytety.
MiNa

Foto: JRG Knurów

Z niewyjaśnionych przyczyn na autostradzie A1 dachowa
ł volkswagen.
Kierowca na wysokości węzła Dębieńsko stracił panowanie
nad kierownicą
i koziołkował. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Gorzej z
samochodem...
Na miejscu wypadku pojawili się knurowscy i rybniccy
strażacy, OSP z
Dębieńska, pogotowie i policja.
jb

podpatrzone

Foto: Bogusław Wilk

Pilchowice

Przespaceruj się
Stowarzyszenie Pilchowiczanie
Pilchowiczanom zaprasza w sobotę
(25.07) na kolejny „Letni Spacer”
ulicami Pilchowic.
Mot y wem w iodąc y m przechadzki będzie dawne seminarium nauczycielskie i dom sierot
funkcjonujące niegdyś w tej miejscowości. Spacerowicze zobaczą
archiwalne zdjęcia, poznają życie
seminarzystów i wychowanków
sierocińca.
Spacer rozpocznie się o godz. 19.
Zbiórka w parku za DPS-em.

/bw/
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Przed niespełna miesiącem uliczka prowadząca do kościoła
w Krywałdzie
została oficjalnie „ochrzczona” mianem Kościelnej. Od
kilku dni status
ten podkreśla tabliczka z nazwą, ustawiona na skrzyżow
aniu drogi z ul.
Zwycięstwa.
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Trawnik przy
ul. Kazimierza
Wielkiego cieszy się
sporą popularnością
wśród wielbicieli
odpoczynku na
świeżym powietrzu.
W końcu nic tak
nie koi nerwów jak
kontakt z naturą...

J

Tych panów
poszukuje policja

19 lipca około godz. 22 mieszkańcy
ulicy Wilsona usłyszeli dźwięk
tłuczonej szyby. Szybko znaleziono
winowajcę zamieszania - nieco
nerwowego knurowianina
Knurów

est ciepły lipcowy wieczór. Knurowianin rozmawia przez telefon
najprawdopodobniej ze swoją sympatią. Widocznie rozmowa ma burzliwy przebieg, bo mężczyzna w złości
chwyta butelkę i rzuca ją przed siebie.
Ma pecha. Butelka trafia w sklepową
witrynę i rozbija szybę. Dźwięk tłuczonej szyby rozdziera nocną ciszę. Mieszkańcy ulicy Wilsona z niepokojem

wyglądają przez okna. Na szczęście
to koniec zamieszania. Rozbita szyba
skutecznie gasi gniew knurowianina.
Na miejscu pojawia się policja.
- Mężczyzna będzie miał postępowanie o wykroczenie - informuje
asp.szt. Katarzyna Wosik z Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Właściciel sklepu oszacował straty
na 250 zł.

jb

Knurów

Knurów

Tylko w ciągu tygodnia złodzieje połasili się na trzy skutery.
13 lipca amatorzy cudzej własności
ukradli skuter z ulicy Marynarzy. 17
lipca około 5 rano zabrali jednoślad
spod bloku przy Kazimierza Wielkiego. Dzień później stratę pojazdu
zgłosił mieszkaniec ul. Krasickiego.
Policja poszukuje złodziei.

Mieszkańcy ul. Krasickiego
zgłosili, że na jednym z budynków
obluzowała się deska przy kominie.
Wydawało się, że spadnie.
- Teren zabezpieczono taśmą
ostrzegawczą oraz powiadomiono
administratora budynku - informują
knurowscy strażnicy miejscy.
Niebawem sytuacja została opanowana, dach naprawiono...

Kradną
skutery

jb

Uwaga,
deska!

jb

Knurów

Czołówka
na krzyżówce

Funkcjonariusze z knurowskiego Komisariatu Policji
liczą, że dzięki pomocy Czytelników uda się ustalić
miejsce pobytu Adriana Bilaszewskiego i Tomasza
Bańkowskiego

Sen
na trawie
14 lipca o godz. 21.50 patrol Straży
Miejskiej przerwał sen mężczyźnie,
który drzemał na trawniku przed
blokiem.
- Okazało się, że jest pod wpływem
alkoholu - informują strażnicy.
Knurowianin trafił pod opiekę
brata.
18 lipca funkcjonariusze ponownie
pojawili się na ul. Kazimierza Wielkiego. Pijanego pana zachęcono do
opuszczenia trawnika i odprowadzono
do domu.
jb

Knurów

Usunęli
gniazdo

Wbrew obiegowych opiniom szerszenie nie atakują bez powodu, ale
niewiele trzeba, aby je rozjuszyć.
W Knurowie szerszenie zadomowiły się przy ul. Reymonta. Zbudowały
gniazdo na pniu drzewa. 15 lipca owadami zajęła się straż pożarna.
jb

Adrian Bilaszewski

Tomasz Bańkowski jest poszukiwany listem gończym wydanym
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
(sygn. akt III K 655/07, z 08.11.2010r.)
Zadarł z prawem, popełniając między
innymi przestępstwo z art. 158 § 1 kk,
mówiącym o udziale w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka
na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia, ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu, naruszenie czynności
narządu ciała lub rozstrój zdrowia. Z
tego tytułu grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Ostatnim znanym
miejscem zamieszkania Bańkowskiego była ul. Łokietka 4/5 w Knurowie.
Kryminalni liczą także na pomoc
w odnalezieniu Adriana Bilaszewskiego. Jego ostatni znany adres, również
knurowski, to ul. Żeromskiego 1a/3.
Sąd Rejonowy w Gliwicach również
za nim wydał list gończy (sygn. akt
III K 1263/05,z dnia 25.08.2011 r.).
Mężczyzna jest poszukiwany z racji

Tomasz Bańkowski

Foto: Archiwum Policji

Cena miłości

Ważne

Foto: Archiwum Policji

Knurów

naruszenia m.in. art. 280 § 1 kk,
który brzmi: „Kto kradnie, używając
przemocy wobec osoby lub grożąc
natychmiastowym jej użyciem albo
doprowadzając człowieka do stanu
nieprzytomności lub bezbronności,
podlega karze pozbawienia wolności
od lat 2 do 12”.
Jeśli ktoś zna miejsce pobytu poszukiwanych, powinien niezwłocznie zawiadomić najbliższą jednostkę
policji. Policja przypomina, że za ich
ukrywanie lub też pomoc w ucieczce
grozi kara pozbawienia wolności do lat
5. Wszystkie informacje, które mogą
pomóc w sprawie, należy kierować
pod numery telefonów prowadzących
sprawy poszukiwawcze (32 3372538 i 32
3372537), pod numer dyżurnego Komisariatu Policji w Knurowie 32 3372500,
a także pod 997 lub 112. Informacje
można też wysyłać drogą mailową
(knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl).
MiNa

Skrzyżowanie ulic Wilsona i Szpitalnej nie należy
do najszczęśliwszych. Pomimo działającej
sygnalizacji świetlnej, od czasu do czasu dochodzi
tu do kolizji. 18 lipca czołowo zderzyły się dwa
samochody osobowe. Na szczęście nikt nie
ucierpiał

40-letnia kobieta kierująca daewoo
nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu
kierowcy samochodu marki Volkswagen Golf.
- Doszło do czołowego zderzenia - informuje asp. szt. Katarzyna
Wosik z Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach. - 40-latka została ukarana
mandatem.

Daewoo matiz zatrzymał się na
barierkach oddzielających jezdnię od
chodnika. Przyczyną kolizji zapewne
była nieuwaga. Kierowcy byli trzeźwi.
Na szczęście nikt nie odniósł groźnych
obrażeń. Miejsce kolizji zabezpieczyli
strażacy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Knurowie oraz policja.
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Choć wyglądało groźnie, obyło się bez pobytu w szpitalu
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Zaskroniec to niegroźny wąż, ale potrafi
napędzić strachu, gdyż wiele osób myli
go z jadowitą żmiją

Dopalacze. Potrzebujesz pomocy,
chcesz się czegoś dowiedzieć

Nim zajarasz,
zadzwoń
Od dwóch tygodni dopalaczami „jara się” cała
Polska. Krzyczą czołówki wiadomości i gazet.
Nic dziwnego. Zatruło się kilkaset osób. Niektóre
walczą o życie. Czy to odstraszy potencjalnych
naśladowców...

N
Knurów. Obława na gada

Przypełzł do szkoły
- To dość nietypowa interwencja – przyznaje Andrzej
Bąk, zastępca dowódcy knurowskich strażaków z JRG
PSP. W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 przyczaił
się wąż. I on, i ludzie najedli się sporo strachu

W

szystko wydarzyło się w
czwartek, 16 lipca. Jako
pierwsze węża dostrzegło
jedno z dzieci (oddział przedszkolny
szkoły pełni w lipcu dyżur). Gad
miał wpełzać po schodach z szatni
na parter.
– W pierwszym momencie pani nauczycielka myślała, że dziecko żartuje
– relacjonuje Janusz Borecki, szkolny
konserwator. – Jednak okazało się, że
rzeczywiście – w rogu z prawej strony,
bezpośrednio za drzwiami, zwinięty w
kłębek leży wąż. Na początku nie było
pewności, czy to żmija, czy zaskroniec.

Na miejsce wezwano straż miejską.
– O godz. 10.30 otrzymaliśmy
zgłoszenie, że przy drzwiach do budynku jest wąż – informuje Andrzej
Daroń, komendant Straży Miejskiej
w Knurowie.
Po przybyciu patrolu wąż zmienił
miejsce przyczajenia – na widok strażnika uciekł zza drzwi i ukrył się za kaloryferem. Nie było żartów – wezwano
straż pożarną. Na miejscu pojawił się
też Jarosław Wiewiura, kierownik
Referatu Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Knurów.
Strażacy upewnili się, że na szczę-

ście to nie jadowita żmija, ale najprawdziwszy zaskroniec pospolity, zupełnie niegroźny, choć całkiem dorodny.
– Jeden ze strażaków zauważył, że
wąż ma charakterystyczne dla zaskrońca żółte plamy – mówi Andrzej Bąk,
zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej w Knurowie. – Dość łatwo
było go rozpoznać, ale zanim to się stało,
strach był.
Strażacy odkręcili kaloryfer od
ściany, złapali węża i odwieźli tam,
gdzie jego miejsce – do lasu.
MiNa

Korekty
w budżecie

75

tys. zł – taką kwotę przeznaczono na modernizację
salki treningowej w hali
MOSiR-u w Szczygłowicach. O decyzji
przesądziła rosnąca liczba osób korzystających z usług ośrodka. Fundusze
na remont pochodzą z oszczędności
MOSiR-u.
O 60 tys. zł zwiększono wydatki
budżetu na montaż ogniw fotowoltaicz4

nych na obiektach MOSiR-u: zaplecza
socjalnego kąpieliska Leśne Zacisze,
hali w Szczygłowicach oraz basenów
przy ul. Szpitalnej i Górniczej.
Ślą sk i Urz ąd Ma rsz a ł kowsk i
og łosi ł dw u let n i ha r monog r a m
naboru projektów konkursow ych
i projektów ZIT. Miasto zamierza
starać się o fundusze z tego źródła,
m.in. na zadania: „Utworzenie strefy

nić, warto wiedzieć więcej, aby – kto
wie – ostrzec i ustrzec kogoś innego
przed zgubną dopalaczową trucizną.
Podejrzewasz, że twoje dziecko
zaży wa dopa lacze? Chcesz znać
skutki ich zażywania, możliwości
leczenia? Wiesz, gdzie handluje się
zakazanymi substancjami? Jeśli tak,
zadzwoń tam, gdzie uzyskasz odpowiedź na swoje pytania i wątpliwości
lub podzielisz się obawami.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę pomocnych
numerów telefonów.

/bw/

Tu znajdziesz pomoc
800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego
Inspektora Sanitarnego.

Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia
jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci
zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać również informacje,
które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi
substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

17 projektów uchwał trafiło pod głosowanie radnych
podczas piątkowej sesji Rady Miasta. Większość
wprowadzała korekty w tegorocznym budżecie
Knurowa
Knurów. Obradowała Rada Miasta

o i w yk ra ka liśmy. Przed
miesiącem ostrzegaliśmy:
„Dopalacze uszkadzają nerki, wątrobę, mózg i coraz częściej
prowadzą do śmierci” [„Taka randka
w ciemno może być śmiertelna” – PL
nr 23/2015]. Niedługo później wybuchła afera dopalaczowa. Do szpitali
trafiło kilkaset osób. Pocieszamy się,
że być może artykuł w PL ustrzegł
kogoś z młodych knurowian przed
takim dramatem.
Wielu z zatrutych do dzisiaj walczy
o życie. Lekarze nie mają wątpliwości,
że niektórych nie da się uratować.
Ci, co przeżyją, do końca życia będą
cierpieć.
- Jeśli [taki pacjent] nie umrze,
my mu podtrzymamy życie w miarę
naszych heroicznych prób, cóż to
będzie za życie z niefunkcjonującym
mózgiem, uszkodzoną wątrobą czy
niewydolnością nerek – ostrzegał prof.
Bogusław Okopień, konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej, podczas konferencji prasowej w
Centralnym Szpitalu Klinicznym w
Katowicach. – Jeśli nawet przeżyje,
stanie się inwalidą...
Jak się ustrzec? Najlepiej świństwa nie palić, to oczywiste. Jednak
nawet jeśli nie masz zamiaru tego czy-

Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla
nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja
Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści
przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach

Aktywności Gospodarczej w Knurowie”, „Zakup wozu bojowego dla
OSP Knurów” i „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez
budowę centrów przesiadkow ych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Podczas sesji RM zabezpieczyła w
budżecie: 35 tys. zł na przygotowanie
analizy rynku dla terenów inwestycyjnych, 15 tys. zł na przygotowanie
dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zakupu wozu bojowego dla OSP
Knurów i 650 tys. zł na „Wsparcie
mobilności miejskiej...”.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
przy ul. Niepodległości) i w internecie
- na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/

bezpieczeństwa dzieci.

To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i
pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów
i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc
i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne,
kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje.
Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc
online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów
dotyczyło problemów z dopalaczami.

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony
jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci.
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00.
Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni
następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie
całej Unii Europejskiej.
Źródło: MSW
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Knurów. Zapchane kontenery irytują mieszkańców

Bajzel kłuje w oczy
- Od tygodni nikt nie opróżnia pojemników na odzież – informują
redakcję knurowianie. - Czyżby o nich zapomniano?...

N

a charakterystyczne kontenery na używaną odzież łatwo
się natknąć. Są porozstawiane w różnych miejscach miasta. Ich
właścicielem jest Wtórpol ze Skarżyska-Kamiennej. W całym kraju firma
rozmieściła ponad 30 tys. podobnych
pojemników.
„ Z achow uj się ekolog icz n ie.
Napełnij mnie!” – zachęca napis
na blaszanej obudowie. Następny
w ylicza korz yści, m.in. ochronę
środow iska i wspomaganie osób
potrzebujących.
- Od lat wkładam niepotrzebne mi
ubrania do tych kontenerów – mówi
pani Grażyna ze Szczygłowic. – Mogłabym wyrzucić do śmieci, ale po co,
skoro mogą się komuś przydać.
Knurowianie nie mają nic przeciw

charytatywnej działalności firmy. Ale
nie podobają im się „skutki uboczne”
jej funkcjonowania.
- Z kontenera, który stoi u zbiegu
ulic Szybowej i Leśnej w Szczygłowicach, ubrania wręcz się wylewają
– mówi knurowski radny Jan Furgoł.
– Z pewnością minęło sporo czasu od
ostatniego opróżnienia.
Faktycznie. Do pojemnika nie
da się wcisnąć nawet guzika. Co
więcej, zdesperowani darczy ńcy,
widząc zapchany kontener, zostawili swoje pakunki obok. Na pewno nie wczoraj ani przedwczoraj,
lecz znacznie dawniej, bo zarosły
trawą.
- Wokół zrobił się bałagan – zauważa Furgoł. – Kłuje w oczy tym
bardziej, że znajduje się na widoku

osób zmierzających na nieodległy
cmentarz.
Przy nekropolii stoją kolejne trzy
kontenery.
- Piękne nie są – macha ręką
szcz ygłow icza nin w ychodz ąc y z
cmentarza.
– Ale pal licho estetykę, gdy i
funkcjonalność szwankuje – dodaje,
wskazując na wystające spod sufitu
kontenera części garderoby. – Kiedyś
sam tu zostawiłem parę rzeczy, no ale
teraz to nie byłoby sensu ich przynosić.
U dołu kontenera widać numer
telefonu i informację, że to kontakt do
właściciela pojemnika.
Dzwonimy.
- Abonent czasowo niedostępny –
słychać w słuchawce.
Za jakiś czas ponownie wybieramy

Ten kontener u zbiegu Szybowej i Leśnej więcej już nie zmieści –
przy nieopróżnianym pojemniku zrobił się spory bałagan

numer. Sytuacja się powtarza. Potem
kolejny raz.
Próbujemy drogą elektroniczną.
Informujemy Wtórpol o problemie i
prosimy o reakcję.
Doczekujemy się nazajutrz.
- Bardzo dziękujemy za zgłoszenie – mówi Mateusz Bolechowski,
rzecznik f irmy Wtórpol. – Przekazujemy sprawę podwykonawcy,
którego zadaniem będzie rozwiązanie
problemu.
Wedle jego słów, pojemniki powinny być opróżniane 1-2 razy w
tygodniu. Jednak nie zawsze tak bywa.
Nasz rozmówca przyznaje, że od czasu
do czasu zdarzają się sytuacje podobne
do opisanej.
- Przy wielotysięcznej ilości kontenerów może dojść do tego typu zdarzeń

– mówi. – Nie zawsze da się je przewidzieć. Bywa, że niektóre pojemniki są
napełniane w dwa, trzy dni, podczas
gdy inne dopiero po 2 miesiącach.
- Zależy nam na dobrej opinii
darczyńców – przekonuje rzecznik Bolechowski. – Postaramy się zadziałać
jak najszybciej.
Opinia o firmie jest dla niej ważna. Przekłada się na efekt, czyli ilość
zebranej odzieży.
Co się z nią dzieje?
W praktyce około 20 proc. zgromadzonych w kontenerach tekstyliów
nadaje się do ponownego użycia. Pozostałe są przetwarzane na czyściwo
fabryczne lub paliwo.
- Część zysków, kilkaset tysięcy złotych rocznie, firma przekazuje fundacji
Eco Textil – informuje Mateusz Bolechowski. – Kwoty te w całości są pożytkowane na pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Najczęściej finansujemy
turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu
do ćwiczeń poprawiających sprawność
ruchową i sprzętu edukacyjnego.
Od półtora roku fundacja prowadzi program „Rower dla Niepełnosprawnego”. Polega na przekazywaniu potrzebującym specjalnych,
trójkołow ych rowerów rehabilitacyjnych. Z tego typu pojazdów cieszą
się m.in. beneficjenci z Knurowa i
okolic.
Bogusław Wilk

Pojemniki przy cmentarzu też zapchane po sufit

Foto: Bogusław Wilk

reklama
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Knurów. Przebudowa „Zacisza” trwa

Będzie frajda z pluskania
Żar leje się z nieba, a ty nie możesz skorzystać
z basenu na Zaciszu? Wytrzymaj, modernizacja
kąpieliska idzie pełną parą. Przyszły sezon po
trzykroć wynagrodzi ci cierpliwość...

R

oboty idą zgodnie z harmonogramem. Mało powiedziane.
Firma prowadząca pierwsze
trzy etapy inwestycji wyprzedziła
planowane terminy o trzy miesiące i
ma za sobą już około 2/3 prac. Wiele
wskazuje na to, że obiekt będzie gotowy na wiosnę.
Najpoważniejsza i najbardziej
kosztowna część robót – czyli instalacje schowane pod ziemią – już została
wykonana. Teraz przyszła kolej na to,
co będzie widać gołym okiem. Rozpoczął się już montaż niecek basenów,
jest wytyczane i stawiane ogrodzenie.
- Lada dzień zostanie podpisana

umowa z firmą, która wygrała przetarg na IV etap remontu – informuje
Krzysztof Stolarek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
IV etap przewiduje budowę nowego
budynku, którego jedna część – z łazienkami – będzie pełnić funkcje socjalne,
zaś druga stanie się bazą dla pracowników obsługujących obiekt. Powstanie
też tradycyjny plac zabaw z bezpieczną
nawierzchnią oraz kompleks boisk do
piłki plażowej (siatkówki i piłki nożnej).
- Gdy w sierpniu rozpocznie się IV
etap, na placu budowy będą działać
równolegle dwie ekipy budowlane –
mówi Krzysztof Stolarek. – To wymaga

Dla Przeglądu
Marian Gruszka, przewodniczący Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów:- Wizytę na terenie inwestycji poprzedziło „stacjonarne” posiedzenie komisji w ratuszu. Komisja
zapoznała się z wizualizacją obiektu, jednak dopiero wizyta na
miejscu budowy dała pełne wyobrażenie o tym, jak ogromnym
wyzwaniem jest ta inwestycja i dlaczego jest tak kosztowna.
Myślę, że gotowy obiekt sprawi ogromną radość mieszkańcom
Knurowa i nie tylko im, bo zapewne taka gratka przyciągnie też
osoby z pobliskich miejscowości. To jeden z bardziej atrakcyjnych obiektów
tego typu w okolicy, jest się z czego cieszyć.
Not. MiNa

6

Rozpoczął się już montaż
niecek basenów

stworzenia określonego harmonogramu, aby skoordynować ich działania.
Mamy trzymiesięczny zapas czasowy,
więc najpewniej zgodnie z planem 15
maja 2016 roku obiekt zostanie przekazany inwestorowi, a miesiąc później, 15
czerwca – oddany do użytku.
„Zacisze” będzie pełne atrakcji,
zwłaszcza dla dzieci, choć nie tylko.
Najmłodsze pociechy będą mieć do
dyspozycji wodny plac zabaw. Nieco
starsze dzieci będą mogły skorzystać z
z brodzika z atrakcjami wodnymi czy
małpiego gaju. Atrakcjami dla wszystkich będą grota do sztucznej fali, łóżka
do hydromasażu, masażery karku i
trzy wodne zjeżdżalnie.
Wykonawcą trzech pierwszych
etapów inwestycji jest firma Transcom
z Katowic (ich koszt to nieco ponad
7,67 mln zł). IV etap będzie kosztował
2,45 mln zł, a wykona go Chemobudowa Kraków S.A.
MiNa

Foto: Mirella Napolska

W ubiegłą środę teren
budowy odwiedzili
knurowscy radni
z Komisji Gospodarki,
Ochrony Środowiska
i Finansów wraz ze
skarbnikiem miasta,
by naocznie przekonać
się, jak przebiega
inwestycja
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Znieczulenie na życzenie

Poród prawie bez bólu

Od 1 lipca NFZ refunduje koszty znieczulenia zewnątrzoponowego przy porodzie
naturalnym. Nie wszystkie panie wiedzą, że taką możliwość od pięciu lat daje rodzącym
knurowski szpital

T

blisko 541 pacjentek (w samym tylko
ubiegłym roku – 127). Jest stosowane
przy 20-30 procentach porodów.
- Podczas gdy w innych placówkach
personel dopiero zbiera doświadczenie
w prowadzeniu porodów ze znieczuleniem na większą skalę, nasz zespół ma
już w tym ogromną praktykę – mówi
Ewa Fojcik, oddziałowa położnictwa
szpitala w Knurowie.
Nowością dla knurowskiej placówki jest refundacja. Za jeden poród ze
znieczuleniem NFZ płaci szpitalom po
2200 zł (za poród bez znieczulenia lub
cesarkę – 1800 zł). Jednak refundacja
Foto: internet

o oznacza, że odtąd we wszystkich szpitalach mających podpisaną umowę z NFZ, rodzące
mają prawo skorzystać z bezpłatnego
znieczulenia. Oczywiście – jeżeli chcą
i jeśli nie ma przeciwwskazań. Dotychczas nie wszystkie porodówki miały
w ofercie znieczulenie zewnątrzoponowe, a spora część pobierała za nie
kilkusetzłotowe opłaty.
W knurowskim szpitalu bezpłatne znieczulenia przy porodzie nie są
nowością – placówka ma je w ofercie
już od 2010 roku. Od tamtego czasu
do końca 2014 roku skorzystało z nich

foto-migawka

nie jest udzielana bezwarunkowo – po
znieczuleniu musi nastąpić poród
naturalny. Jeśli zamiast tego dziecko
przyjdzie na świat przez cesarskie
cięcie, zwrotu kosztów znieczulenia z
NFZ nie będzie.

Duży komfort

Znieczulenie zewnątrzoponowe to
opcja warta rozważenia, zwłaszcza dla
tych kobiet, które rodzą po raz pierwszy
i panicznie boją się bólu. Skoro można
go wyeliminować, to, w zasadzie, czemu
nie? Mówi się, że jest bezpieczny dla
dziecka (nie przedostaje się do łożyska
ani nawet do krwioobiegu matki). Nie
upośledza też akcji porodowej – łagodząc ból, nie wpływa na odczuwanie
skurczów. Pacjentki po podaniu znieczulenia zewnątrzoponowego muszą
przez pół godziny leżeć na wznak. Za
to potem mogą wszystko to, co mogłyby
robić bez znieczulenia. A może nawet
więcej, bo gdy nie czują bólu, łatwiej im
się skoncentrować na samym porodzie.
- To naprawdę duży komfort dla
pacjentki – przekonuje Ewa Fojcik.
– Miło patrzeć, gdy wraca jej uśmiech
na twarz, gdy jest zrelaksowana.
Gdy kobieta wyrazi chęć poddania
się znieczuleniu, anestezjolog kwalifikuje, czy to możliwe, czy też nie. Podstawą kwalifikacji jest badanie krwi.
Jeśli wyniki będą nieodpowiednie
– trzeba zrezygnować z tego rodzaju
znieczulenia. Są też inne przeciwwskazania, choć sporadyczne. Są pacjentki,
które mają na plecach tak duże tatuaże,
że ten rodzaj znieczulenia okazuje się
zbyt ryzykowny. Przeszkodą nie do
przeskoczenia mogą być też skrzywienia kręgosłupa. Czasem akcja porodowa przynosi nagłe zwroty akcji i trzeba
zrezygnować z porodu siłami natury:
- Powiedziano mi o możliwości znieczulenia, jednak okazało się, że konieczna
będzie cesarka – mówi mama Patryka.
Przed ostateczną decyzją pacjentki
zapoznają się z książeczką przygotowaną przez anestezjologów, gdzie są
wymienione przeciwwskazania, a także niepożądane odczyny, które mogą
się pojawić po podaniu znieczulenia.
– Jednak z praktyki mogę powiedzieć,

że takie odczyny zdarzają się bardzo
rzadko, średnio raz do roku lub rzadziej
– mówi Ewa Fojcik.
Potwierdza to pani Joanna, która
niedawno urodziła w Knurowie syna.
- Rodziłam ze znieczuleniem – mówi.
– Do poprzedniego porodu też wzięłam
znieczulenie, ale proszę mnie nie pytać,
co się wtedy działo, to była straszna
panika. Tym razem było spokojnie.
Czasami pacjentki bardzo boją
się kłucia. A wiadomo, że podczas
zakładania cewnika kobieta musi być
świadoma i zdyscyplinowana. Jeśli jest
na to czas, zabieg założenia cewnika
może być wykonany wcześniej – zanim
pojawią się mocne skurcze – a potem,
gdy przyjdzie na to czas, wystarczy
podać znieczulenie.

Był dylemat

Nie zawsze chcieć, to móc – i nie
chodzi tu tylko o wymienione przeciwwskazania, ale zwyczajnie – o czas.
- Przyjechałam za późno, więc
nie było mowy o znieczuleniu – mówi
mama Kuby, która niedawno rodziła
w Knurowie.
- Zastanawiałam się nad tym, no
i zanim się zdecydowałam, już było za
późno – opowiada pani Anna. – Słyszałam, że po takim znieczuleniu mogą
występować migreny i powikłania, więc
trudno mi było zdecydować się tak od
razu. Nie mam pojęcia, czy przy kolejnym porodzie wzięłabym znieczulenie.

Nie potrafię tego teraz powiedzieć.
Nie wszystkie kobiety chcą skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego. To trochę tak, jak z wizytą
u dentysty – niektóre osoby wolą
kontrolować sy tuację, włącznie z
odczuwanym bólem. Albo obawiają
się ubocznych dolegliwości. Tak jak
pani Barbara, która przed niedawnym
porodem miała dylemat.
- Miałam pod tym kątem pobraną
krew, potem wystawiono mi dokument o tym, że mogę skorzystać ze
znieczulenia – opowiada. – Zastanawiałam się nad tym bardzo poważnie.
Ale zdecydowałam, że jednak nie.
Tym bardziej, że wiem, co to znaczy.
Byłam już kiedyś znieczulana w
kręgosłup do operacji i pamiętam, że
potem miałam straszne migreny. Zdania na ten temat są podzielone. Jedni
mówią, że to fajna sprawa, inni, że
spowalnia poród. A u mnie wszystko
szło tak szybko. Ale trema była niesamowita. A po porodzie i tak boli, – czy
się rodziło ze znieczuleniem, czy bez.
Niezdecydowane zawsze mogą
w ybrać inny rodzaj znieczulenia,
oferowany w coraz większej liczbie
szpitali, w Knurowie również – gaz
rozweselający.
Jest to, co prawda, znieczulenie
słabsze, ale za to mniej inwazyjne i nie
wymaga obecności anestezjologa.
Mirella Napolska

informacja

Foto: ARC Szpitala w Knurowie
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...inne są niemal gotowe na
przyjęcie czytelników

W niektórych pomieszczeniach
praca jeszcze wre...

Knurów. Coraz bliżej otwarcia zmodernizowanej biblioteki

Czytelnicy, warto było czekać
Knurowianie nie mogą się doczekać otwarcia Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej. - Przychodzą,
dopytują, a my odsyłamy ich na razie do naszych filii
- mówi kierownik placówki Brygida Dreślińska i obiecuje,
że jesienią wszystkie mole książkowe będą już mogły
korzystać z dobrodziejstw zmodernizowanej biblioteki

N

iema l 50 t ys. woluminów
leżakuje już na nowiutkich
regałach w przestronnych,
jasnych pomieszczeniach i czeka na
skontrum, czyli kontrolę księgozbioru.
Szczęśliwie dla czytelników ten biblioteczny obowiązek (odbywa się co 5 lat)
zbiegł się z remontem placówki, dzięki
czemu w przyszłym roku nie trzeba
będzie ponownie zamykać biblioteki
na kilka tygodni.
A że zainteresowanie tym, co
dzieje się przy al. Lipowej jest, świadczy liczba odwiedzin. Knurowianie
przychodzą, dopytują i nie mogą się
doczekać otwarcia placówki.
- Większość prac za nami - Brygida
Dreślińska nie kryje ulgi.
Pomieszczenia zostały już wyremontowane, urządzone i gustownie
wyposażone. Zdaniem szczęśliwców,
którzy mieli już okazję wizytować
siedzibę przy al. Lipowej i buszować

foto-migawki

między regałami, biblioteka zanotowała skok od głębokiego PRL-u do
XXII wieku (sic!).
Taki był zamysł projektantów,
aby uniknąć wszechobecnej pstroka-

cizny. Jest schludnie i nowocześnie.
Pastelowe i stonowane kolory ścian
idealnie korespondują z feerią barwnych grzbietów książek. To tworzy
przyjazny klimat dla czytelników.

Czytelnicy nie mogą sie doczekać otwarcia placówki
- niemal codziennie pukają do drzwi

Aby to wszystko wyglądało i zachwycało, potrzebny był czas i sporo
energii. Bibliotekarki miały pełne
ręce roboty - najpierw w zapakowaniu
i przeniesieniu części księgozbioru do
pomieszczeń gościnnego Miejskiego Gimnazjum nr 3, a później jego
przeprowadzki do nowej siedziby. W
części prac pomogli im jeszcze przed
wakacjami gimnazjaliści. Reszta spoczywała dosłownie na barkach pań.
Trwają jeszcze prace wykończeniowe, kierownictwo czeka na rozstrzygnięcie przetargu na sprzęt komputerowy. Komputery i multimedia to

równie ważne co książki dopełnienie
oferty biblioteki. W XXI wieku bez
tego ani rusz.
K iedy cz y telnic y będą mog li
skorzystać ze wszyst k ich dobrodziejstw?
Kierownik Dreślińska nie ma wątpliwości, że już jesienią. Do tego czasu
zaprasza do filii przy ul. Dworcowej i
Górniczej, a tych, którzy jeszcze przed
remontem wypożyczyli książki i do tej
pory ich nie oddali, uspokaja.
- Bez żadnych konsekwencji można
je będzie oddać do końca roku.
Tekst i foto: Paweł Gradek

informacja własna wydawcy

Foto: Archiwum GOK Gierałtowice
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ertu zespołu Glass Ballerina
bohaterami sobotniego konc
przenosin do pobliskic h
do
ść
iczno
publ
i
„Stwory, zmory i potwory” były
yków
muz
siły
ny, jednak kapr ysy aury zmu
bawili się znakomicie.
Ci
.
ertu
konc
om
stnik
miała się odbyć w Parku Joan
ducha ucze
/bw/
pogoda nie zepsuła pogody
nna
Zmie
ych.
fialn
para
k
sale

8

Przegląd Lokalny Nr 29 (1167) 23 lipca 2015 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Katowice. Knurowianka na VIII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Naiwnej

Malarstwo dla duszy

Obrazy malarzy naiwnych pulsują wielobarwną radością i tęsknotą za czasami, kiedy, jak
dzieci, ze zdziwieniem przyglądaliśmy się światu. Sybilla Golec szuka w sztuce szczęścia. Jej
obrazy doceniło międzynarodowe jury. Knurowianka znalazła się w prestiżowym gronie
artystów zaproszonych na VIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Naiwnej w Katowicach

N

aiwiści upraszczają świat,
rezygnując z intelektualnych
zabaw i skomplikowanych
form. Ich sztuka znosi wszelkie granice, uwalnia się od konwencji i artystycznych powinności. Na barwnych
płótnach zapisują świat sobie najbliższy: krajobrazy rozciągające się z okna
pociągu czy anioły widziane tylko z
snach. Nasycają obrazy osobistym doświadczeniem, nostalgią za pięknem,
marzeniami o lepszym świecie.
- To świat widziany oczami dziecka, rzeczywistość nieprzetworzona
intelektualnie - mówi Sybilla Golec,
malarka z Knurowa.
Podobno rozum jest wrogiem
ludzkiej duszy, bo próbuje ograniczać świat do tego, co widzialne i
możliwe do udowodnienia. Naiwiści sięgają dalej, czerpią z intuicji
i wyobraźni, czyli z tych obszarów
ludzkiej natury, które wymykają się
wszelkim opisom.
Od 2008 roku, każdego lata, w postindustrialnym wnętrzu Galerii Szyb
Wilson odbywa się Międzynarodowy

Festiwal Sztuki Naiwnej. Najlepsi artyści naiwni z całego świata przyjeżdżają
do Katowic, aby pokazać kawałek swojej wyobraźni. Do tego szanownego
grona dołączyła także knurowianka
- Sybilla Golec, malarka i właścicielka
„Galerii pod Aniołem”.
Dlaczego Katowice stały się centrum sztuki naiwnej?
- Tutaj tworzyli znani na całym
świecie artyści z Grupy Janowskiej,
m.in. Teofil Ociepka czy Ewald Gawlik
- tłumaczy Sybilla Golec.
Twórcy z Grupy Janowskiej byli
górnikami, nigdy nie uczyli się sztuki.
- Malowali prawdziwy Śląsk. Malowali dla duszy, żeby nie zwariowała
- dodaje knurowianka.
Sybilla Golec podąża śladami
kronikarzy śląskiej krainy, owych
piewców nie zawsze łatwej codzienności. W powszedniości szuka radości,
w szarości kolorów, przekonując, że
szczęście to przede wszystkim stan
umysłu, a nie posiadania.
Sybilla Golec
z koleżankami
z UTW. W
tle obrazy
knurowianki

jb, foto: arch. Sybilli Golec

Festiwal sztuki naiwnej w Galerii Szyb Wilson (ul. Oswobodzenia 1, Katowice)
trwa do 14 sierpnia. Wystawa jest czynna codziennie od 9 do 19. Więcej informacji na stronie www.artnaiffestiwal.pl

Rybnik. Producent filmów
zaprasza na casting

Gierałtowice. Woda jak gnojówka

Ani do picia, ani do kąpieli

Błyśnij i zostań
gwiazdą

- Od paru dni z naszych kranów leci brudna woda! – alarmowali w piątek naszą redakcję
gierałtowiczanie. – Brak informacji, co się dzieje, nie ma beczkowozów...
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Winna awaria

O wyjaśnienie problemu poprosiliśmy
PGK. Otrzymaliśmy pismo. Tomasz Drąszkowski, wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa
PGK, tłumaczy w nim, że przerwy w dostawie
wody były spowodowane usuwaniem awarii
na sieci wodociągowej od strony dostawcy
wody, czyli PWiK w Knurowie.
- Informacja została przekazana PGK dopiero w trakcie usuwania awarii przez PWiK
- dodaje wiceprezes Drąszkowski.
Dlaczego przedsiębiorstwo nie dowoziło

Mocna herbata,
sok z jabłek?
Nie, to ciecz
(w szklance z
lewej strony),
która wypływała
z kranów
gierałtowiczan...

czystej wody beczkowozami?
Drąszkowski tłumaczy, że zgodnie z
uchwałą Rady Gminy Gierałtowice z 2006
roku, PGK Sp. z.o.o. „nie było zobligowane
do wyznaczenia zastępczych punktów poboru
wody”.
Po kilku dniach sytuacja wraca do normy.
- W chwili obecnej PGK prowadzi płukanie
sieci wodociągowej poprzez hydranty przeciwpożarowe w celu przywrócenia dobrej jakości
wody - informuje wiceprezes spółki.
jb

Foto: arch. czytelników

Nasi rozmówcy twierdzą, że problem z
wodą trwał kilka dni. Z kranów wypływała
ciecz o kolorze zgniłej pomarańczy. Nie nadawała się do ani do picia, ani do kąpieli.
- W zeszłym tygodniu napełniłam basen w ogrodzie: leciała żółta woda z jakąś
gliną - opowiada mieszkanka Gierałtowic.
- Ręczniki, którymi się wycieraliśmy, były do
wyrzucenia!
- Dzień później robiłam pranie. Także
nadaje się do wyrzucenia... - dodaje.
Wodę do spożycia mieszkańcy kupowali
w sklepie.
Gierałtowiczanka zgłosiła problem do
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Przyszowicach, które zapewnia dostawę wody
do gierałtowickich kranów. Chciałaby uzyskać odszkodowanie za zniszczone pranie.
- Usłyszałam, że odliczą mi 1 m3 wody.
Tyle to ja płacę za trzy pary majtek! - mówi
z przekąsem.
Przekonuje, że czuje się bezsilna: - Nie
wiem, co mam robić. Przecież to gnój, nie
woda... Płacimy, niemało, za wodę i chcemy
dobrego towaru.
Nasi rozmówcy mają żal do PGK.
- Nikt, nawet pies z kulawą nogą, nie pojawił się, aby powiadomić nas o problemie czy
wysłać beczkowozy z czystą wodą – skarży się
pan Tadeusz. - Rozumiemy, że mogła nastąpić
awaria, to jednak nie znaczy, że mamy być
pozostawieni samym sobie.

Szykują się nowe telewizyjne
seriale. Masz szansę zostać
filmową gwiazdą. Bezpłatny
casting w sobotę i niedzielę
w Rybniku
- Jeżeli masz ochotę spróbować swoich sił
na planie, zobaczyć powstawanie serialu „od
kuchni”, przeżyć ciekawą przygodę, a przy
okazji zarobić dodatkowe pieniądze - przyjdź
na nasz casting – zachęca wrocławska firma
Tako Media, producent paradokumentów,
m.in. „Trudnych spraw”, „Sekretów sąsiadów”
i „Pamiętników z wakacji”.
Casting odbędzie się w Hotelu A r e n a (u l . G l i w i c k a 7 2) w s o b o tę (godz. 12-19) i niedzielę (godz. 11-19).
- Nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia w TV, szukamy amatorów, bez względu na wiek, aparycję czy płeć – tłumaczą
filmowcy. - Zapraszamy wyłącznie osoby,
które nie brały jeszcze udziału w żadnym
z naszych castingów lub ewentualnie brały w nim udział dawniej niż 2 lata temu.
Mile widziani są też ci, którzy potrafią dobrze
śpiewać. – Mających taki talent szukamy do
jednej z naszych produkcji.
Warto spróbować, zdobyć nową wiedzę
i doświadczenia. Może i atrakcyjny zawód...
A potem to już tylko sława, pieniądze, high
life...
/bw/
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rozrywka nr 29

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Emilia Liczbińska z Knurowa

ur. 15.07.2015 r., 3200 g, 51 cm

Helena Łomotowska z Rybnika

ur. 16.07.2015 r., 3670 g, 53 cm

Zoﬁa Sierocińska z Knurowa

ur. 17.07.2015 r., 2900 g, 51 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).

29

28.07.2015 R.
WTOREK
Koko smoko
- godz. 10.00, 16.45
W głowie się nie mieści 2D dubbing
- godz. 15.00

ur. 19.07.2015 r., 3500 g, 54 cm

Berenika Dymnicka z Gliwic

ur. 20.07.2015 r., 3300 g, 53 cm

Knurów

Dziękujemy!
Nakrętki dla Laury
to konkretna dobroć.
Nakrętkomania
trwa już kilkanaście
miesięcy i mało kto
pozostał obojętny na
los małej dziewczynki

Klucz do wieczności
- godz. 18.15, 20.15
29.07.2015
ŚRODA
W głowie się nie mieści 2D dubbing
- godz. 15.00
Koko smoko
- godz. 16.45
Klucz do wieczności
- godz. 18.15, 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

Hanna Duda z Knurowa

ur. 19.07.2015 r., 3280 g, 52 cm

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

24-27.07.2015 r.
PIĄTEK - PONIEDZIAŁEK
W głowie się nie mieści 2D dubbing
- godz. 15.00

Koko smoko
- godz. 16.45
Klucz do wieczności
- godz. 18.15, 20.15

Wojciech Grund z Radostowic

ur. 17.07.2015 r., 3020 g, 50 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 26/2015 brzmiało: „SZCZERBA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Julia
Kaniowska. Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

Eliza Górecka z Wilczy

23.07.2015 r.
CZWARTEK
W głowie się nie mieści 2D dubbing
- godz. 10.00
W głowie się nie mieści 3D dubbing
- godz. 16.30
Magic Mike XXL
- godz. 18.15, 20.15

Pola Zaręba z Knurowa

ur. 15.07.2015 r., 3200 g, 49 cm

- Do tej pory uzbieraliśmy koło
4,5 tony i oczywiście zbieramy nadal!
- śmieją się rodzice dziewczynki
Osoby, które przynoszą nakrętki,
powtarzają, że robią to z potrzeby
serca, nie oczekując żadnej nagrody czy pochwały. Wystarczy im
uśmiech Laury i poczucie, że choć w
taki sposób mogą jej pomóc.
Rodzice Laury, Oriona i Sebastian, nie wierzyli, że tyle osób
zechce wesprzeć ich córcę. Rozmiar
akcji przerósł ich oczekiwania. Dziękują tak jak potrafią - słowami.
Nie sposób wymienić wszystkich, którzy przynoszą nakrętki dla
Laury - to pewnie z kilkadziesiąt
anonimowych bohaterów. W pomoc

włączyli się m.in. Miejskie Przedszkole nr 12, Miejskie Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 6 i 9, Miejskie Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół Specjalnych,
Klub Lokatorek, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Gierałtowicach oraz
przedszkole w Przyszowicach.
- Dziękujemy także czytelnikom
Przeglądu Lokalnego, a także tym, którzy przynoszą nam nakrętki pod drzwi,
bo i tacy są. Jeszcze raz bardzo wszystkim i każdemu z osobna dziękujemy!
- mówią Oriona i Sebastian Zawada.
jb, foto, arch. rodzinne
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Wakacje. Jak dorabiają młodzi

Pierwsza praca się opłaca

Wakacyjna laba? Owszem, ale dla wielu młodych to także okazja
do zdobycia zawodowych doświadczeń. Wbrew pozorom możliwości
nie brakuje

Piękna, letnia pogoda skłania do popołudniowych wypadów na lody, toteż długie kolejki
w cukierniach nie dziwią. O
tym, że w sezonie wakacyjnym
każda para rąk jest przydatna
przekonała się Martyna Łazarczyk, która swoją przygodę
z wakacyjną pracą rozpoczęła
w Słodkim Domku przy alei
Lipowej w Knurowie.
- Trochę mi szkoda ładnej
pogody, chętnie pojechałabym
ze znajomymi nad wodę -przyznaje. - Cieszę się jednak, że
mogę w ten sposób urozmaicić
sobie najdłuższe wakacje w
życiu. Zarobione pieniądze

chciałabym przeznaczyć na
letni wyjazd.
Kawiarnie i restauracje
należą do miejsc najchętniej
wybieranych przez młodzież
na pierwsze zawodowe doświadczenia. To tutaj wielu
studentów zarabia pierwsze w
życiu pieniądze.
W jednej z pilchowickich
restauracji swoją pierwszą pracę
rozpoczęła Anna Foit.
- Zatrudniłam się w połowie
czerwca i jestem zadowolona.
Chciałabym zarobić na koncerty
mojego ulubionego zespołu, który
właśnie wyruszył w trasę koncertową - opowiada.

Zapewnia, że nie żałuje decyzji. Dni pracy przeplatają się z
wolnymi, więc ma okazję korzystać z pięknej pogody.
Obydwie nasze rozmówczynie przyznają, że wakacyjna
praca to nie tylko sposobność
do zarobienia. Można też nauczyć się wielu pożytecznych
umiejętności i poznać nowych
ludzi.

Nie tylko w wakacje

Sporo studentów pracuje,
starając się pogodzić zawodowe
obowiązki z nauką. Wielu decyduje się na stałą pracę.
W sk lepie Martes Sport

Według Martyny Łazarczyk (na zdjęciu
z lewej) wakacyjna praca to doskonała
okazja do urozmaicenia czasu

foto-migawka

, a na koniec piknik z ogniskiem
Przejażdżka w rekreacy jnym tempie, piękne widoki i wrażenia
ego Rajdu Rodzinnego, zorgani– to, ale nie tylko to, zostanie w pamięci uczestników rowerow
Wyprawa na dwóch kółkach odbyła
zowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.
. Przemierzyli 18 km – startując
się w sobotę. Udział wzięło ponad 60 okolicznych cyklistów
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w Centrum Handlowym Stara Cegielnia pracuje Kamil
Urbańczyk. Na co dzień studiuje psychologię.
- Czasami jest ciężko,
ale trzeba wybrać to, co w
danej chwili jest ważniejsze.
Mimo wszystko uważam, że
praca poszerza horyzonty zapewnia.
- Na co wydajesz zarobione
pieniądze? – pytamy.
- Głównie na bieżące potrzeby – mówi. - Wartość pieniędzy
poznaje się dopiero wtedy, kiedy
samemu się na nie zapracuje.
O tym, jak trudno pogodzić
pracę z obowiązkami na uniwersytecie, wie też Przemysław
Grabowski ze Szczygłowic.
- Na czas wakacji zatrudniłem się w zabrzańskiej firmie
produkującej ozdoby- mówi.
To nie jest jego pierwsze zajęcie. - W czasie roku akademickiego dorabiałem w sklepie
odzieżowym, ale nie mogłem
dłużej tego robić z powodu nawału nauki. W poprzednich latach też pracowałem, ale głównie przy koszeniu trawników
i układaniu kostki brukowej.
Czy warto pracować w wakacje?
- Oczywiście – nie ma wątpliwości Przemysław. - Jeśli ktoś
chce pracować, to bardzo szybko
znajdzie zajęcie. Ważne przy
tym, żeby dobrze dobrać pracę

Anna Foit od
niedawna
pracuje
w pilchowickiej
restauracji;
zarobione
pieniądze
chciałaby
przeznaczyć
na udział
w koncertach
ulubionego
zespołu

do umiejętności i cech charakteru. Jeśli ktoś nie lubi kontaktu
z ludźmi, to będzie się dobrze
sprawdzał w pracy w magazynie, a ktoś, kto jest gadatliwy,
będzie dobrym sprzedawcą w
sklepie.
- Dobrze jest mieć swoje
własne pieniądze, które można
wydawać na wybrany przez
siebie cel – tłumaczy Przemysław. - Ja swoje przeznaczę na
wypoczynek. Mam nadzieję, że
po wakacjach dalej będę mógł
pracować.
Bardzo zadowolony ze swojej pracy jest też Kamil Mirocha, który od kwietnia zarabia
na jednej z knurowskich stacji
benzynowych.
- Ja akurat dobrze trafiłem,
droga do pracy zajmuje mi 5

minut - nie kryje zadowolenia.- Bardzo szybko znalazłem
pracę, ale z tego, co zauważyłem,
to większość młodych ludzi z
Knurowa pracuje w Gliwicach.
Uważam, że praca sezonowa jest
OK. Ja niestety mogę tutaj pracować jedynie do końca września,
bo od października wracam na
studia do Wrocławia.
Wakacje to okazja do wypoczynku, zawierania nowych
znajomości i przeż y wa nia
przygód. Według większości
młodych ludzi praca sezonowa
to doskonały pomysł na nudę i
zarobienie pierwszych w życiu
pieniędzy. Dlaczego nie skorzystać...
Tekst i zdjęcia:
Natalia Moczoł

Foto: Archiwum GOK Gierałtowice

po drodze odwiedziwszy m.in.
sprzed gierałtowickiego Urzędu Gminy, a finiszując w Bekszy,
trasy niezawodnie czuwali członkapliczkę św. Huberta. - Nad organizacją i zabezpieczeniem
i wdzięczności pracownicy GOK.
kowie Klubu Abstynentów „Stokrotka” – nie kryją podziwu
/bw/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/14-odw.

Docieplenia budynków, wykonanie i mycie
elewacji, klinkier. Tel. 665 639 146

www.przegladlokalny.eu

Sprzedam 2 pokoje Knurów. Tel. 535 056 535
23-34/15

Spr zedam dzia ł kę budowlaną 12,5 a.
Krywałd. Tel. 507 925 080

28-29/15

Sprzedam garaż przy ul. Targowej w Knurowie, sektor B-41, zlokalizowany przy drodze
asfaltowej, posiada kanał. Tel. 570 559 875

24-34/15

29/15

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

Sprzedam mieszkanie 2 oddzielne pokoje,
duża kuchnia, 46 m2, niski blok, ul. Sobieskiego. Tel. 602 676 259 BN Czerkawski
wyłączność

1-30/15

29-30/15

SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727
18/15-odw.

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727
18/15-odw.

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

2/15-odw.

Podejmę prace ogrodnicze: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
(kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem),
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084
20-43/15

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

MOTORYZACJA

27/15-odw.

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

Szukam pracy – pomoc do ogrodu.
Tel. 793 953 727

13-30/15

29/15-odw.

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

Szukam pracy w charakterze opiekunki
dla dzieci (15 lat doświadczenia). Tel.
664 134 399

13-30/15

13-30/15

13-30/15

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 49,03 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Władysława Łokietka 4/29- IV piętro.
Cena wywoławcza – 92.000,00 zł. Kwota ta stanowi 80% wartości
oszacowania mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła – 1.000,00 zł.
Termin przetargu - 30.07.2015 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 9.200,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 09:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 29.07.2015 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 27.07.2015 r.
od godz. 16.30 do 17.30.
Postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

25/15-odw.

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

PRZETARG

Sprzedam mieszkanie do remontu, 47 m2,
ul. Spółdzielcza. Tel. 004915781547726

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
3/15-odw.

23-30/15

Sprzedam tanio zakończony nowy dom.
Tel. 508 192 750
27-30/15

ZDROWIE I URODA
EDUKACJA
MATEMATYKA. Korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

FINANSE
Atrakcyjna pożyczka minimum formalności.
Tel. 667 999 413

29-31/15

ATRAKCYJNA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO
25 TYS. Tel. 667 999 413

29-31/15

27–31/15

DAM PRACĘ

NIERUCHOMOŚCI
Knurów – sprzedam dom 1-2 rodzinny,
działka 6a, garaż wolnostojący, możliwość
adaptacji na różne cele. Bardzo dobra lokalizacja. Tel. 608 427 995
24-30/15

K n u r ó w. S p r ze d a m 3 p o ko j e, 76 m 2 .
Tel. 602 638 719
27-29/15

Lokal wolnostojący 25 m2 na osiedlu WP I
na działalność gospodarczą wynajmę lub
sprzedam. Tel. 725 221 779
27-30/15

Re s t a u r a c j a M a ł a To s c a n i a z at r u d n i
barmankę. Tel. 531 450 009
29-30/15

Zatrudnię do palenia w piecu c.o. Tel. 32 235
22 52

24-30/15

Zatrudnię fryzjerkę lub wynajmę zakład
fryzjerski na ul. Witosa 33. Tel. 609 606 641
23-32/15

Zatrudnię operatora koparko- ładowarki.
Tel. 609 775 488

28-29/15

Zatrudnię pracownika z umiejętnością
k a f e l ko w a n i a , m a l o w a n i a , g i p s i a r z a .
Tel. 515 234 488, 501 421 239

27-29/15

Zatrudnimy do obszy wania kierownic.
PFI Sp. z o.o. Knurów, ul. Szpitalna 8.
Tel. 509 214 646, 32 236 60 77

29-30/15

I N F O R M A C J A

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

od dnia 13 maja będą zamknięte do odwołania.
O terminie otwarcia Biblioteki w nowych, wyremontowanych
pomieszczeniach poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu
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Zapraszamy do:

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96
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mię - Joanna. Nazwisko
- Stanek. Tak nazywa się
kolejna reprezentantka
Uczniowskiego Klubu Sportowego Eugen Knurów, która
dołączyła do szerokiego grona
medalistek Mistrzostw Polski.
Juniorka z knurowskiego klubu swój największy na razie
sukces odniosła w Kielcach,
gdzie odbyły się Mistrzostwa
Polski Juniorek i Juniorów do
lat 20 w klasycznym trójboju
siłowym. Joanna Stanek zdobyła w nich srebrny medal.
W poszczególnych konkurencjach wchodzących w skład
trójboju siłowego nasza zawodniczka startująca w kategorii
do 57 kg osiągnęła następujące
wyniki: przysiad ze sztangą - 85

roku cztery medale Mistrzostw
Europy i Świata (dwa złote,
srebrny i brązowy).
PiSk

kg (rekord życiowy), wyciskanie
sztangi leżąc - 42,5 kg, martwy
ciąg - 90 kg (rż). Ogólny wynik
w trójboju to 217,5 kg (rż).
W K ie lc a c h w y s t ą pi ło
również dwóch juniorów Eugena. Na szóstym miejscu rywalizację zakończył Krystian
Majdziński (kategoria 105 kg,
przysiad - 160 kg, wyciskanie
- 130 kg, martwy ciąg - 190
kg - rż, ogólny wynik - 480
kg). Drugi z knurowskich juniorów - Tomasz Tomaszewski został sklasyfikowany na
miejscu dziesiątym (kategoria
83 kg, przysiad - 122,5 kg,
wyciskanie - 97,5 kg, martwy
ciąg - 165 kg, ogólny wynik 385 kg).
PiSk

Joanna Stanek ma za
sobą wymarzony debiut
w Mistrzostwach Polski

Po prostu: Tomaszewska

Foto: UKS Eugen

Foto: prywatne

- W zawodach wystąpiło
325 zawodników z 14 państw, a
ja startowałem w konkurencji
wyciskania sztangi leżąc w stylu
klasycznym RAW w kategorii
wiekowej 40-44 lata, w wadze
do 75 kg - relacjonuje siłacz z
Knurowa, który wycisnął 130 kg
i wrócił do domu ze srebrnym
medalem ME.
Przypomnijmy, że reprezentanci UKS-u Eugen Knurów
zdobywali w tym roku inne
prestiżowe trofea w Stanach
Zjednoczonych i w Szwecji.
Reprezentanci knurowskiego
klubu wywalczyli już w tym

Foto: UKS Eugen

S

ześć razy na podium Mistrzostw Świata, cztery
razy w czasie Mistrzostw
Europy. Do tego trzy razy na
„pudle” Mistrzostw Polski i raz
w czasie Pucharu Świata. Mało?
No to dodajmy do tego dwa rekordy świata i cztery razy pobity rekord Starego Kontynentu.
Tak w wielkim skrócie przedstawia się sportowa wizytówka
Zbigniewa Gulajskiego, który
swe ostatnie trofeum zdobył
w czasie Mistrzostw Europy w
trójboju siłowym i wyciskaniu
sztangi leżąc Federacji WUAP
w Pradze.

To się nazywa debiut

Foto: prywatne

Kolekcjoner

Są sukcesy, są uśmiechy. Od lewej: Robert
Czechmann, Tomasz Tomaszewski, Dorota
Tomaszewska i Krystian Majdziński
130 kg na sztandze i srebrny medal Mistrzostw
Europy na szyi Zbigniewa Gulajskiego

Tylko sektor
centralny
D
o nowego sez onu
przygotowują się nie
tylko piłkarze Concordii, ale i Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, czyli gospodarz Stadionu Miejskiego.
W związku z tym na obiekcie
można spotkać pracowników
jednej z firm, która podjęła

się w ygrodzenia części widowni, na której będą mogli
zasiadać kibice.
W t y m miejscu na leż y
dodać, że komisja Śląskiego
Związku Piłki Nożnej przyznająca Concordii licencję na
grę w IV lidze zastrzegła, że
kibice będą mogli zajmować

tylko miejsca w centralnym
sektorze stadionu, który jest
w y posażony w plastikowe
siedziska.
W związku z powyższym
na Stadionie Miejskim trwa
„zamykanie” innych sektorów
poprzez montaż ogrodzenia,
które uniemożliwi wejście na
sektory z których oglądanie
meczu będzie zabronione.
Pierwszy mecz nowego
sezonu Concordia rozegra w
roli gospodarza w ramach II
kolejki. Będzie to spotkanie ze
Slavią Ruda Śląska zaplanowane na 15 sierpnia br.

Przed laty fani piłki nożnej z podziwem obserwowali
wyczyny Jana Tomaszewskiego
między słupkami. Minęło kilkadziesiąt lat i teraz z podziwem
można obserwować wyczyny
Doroty Tomaszewskiej. Pani
Dorota nie gra w piłkę, ale za to
z gracją podchodzi do sztangi,
by po chwili cieszyć się z kolejnych sukcesów. A skoro mowa
o sukcesach to przenieśmy się
na moment do Kielc, gdzie zawodniczka UKS Eugen Knurów
zdobyła złoto i srebro w Pucharze Polski w trójboju siłowym.
- Dorota występując w kategorii do 72 kg zdobyła złoty

medal w kategorii juniorek do
lat 23 oraz srebrny krążek w kategorii seniorek - podsumowuje
trener Robert Czechmann,
który w Kielcach zastępował w
tej roli Eugeniusza Mehlicha.
- Dorota osiągnęła największy
sukces, ale warto podkreślić
wspaniałą postawę wszystkich
członków naszej drużyny.
Najlepsza w knurowskim
teamie uzyskała w trójboju
250 kg (75 w przysiadzie, 55 w
wyciskaniu i 120 w martwym
ciągu - rż). Taki w ynik dał
Dorocie Tomaszewskiej dwa
wspomniane wcześniej przez
trenera medale.

W Pucharze Polski seniorów wystąpił również brat Doroty - Tomasz Tomaszewski.
W kategorii wagowej do 83
kg osiągnął wynik dający mu
czwarte miejsce (przysiad - 140
kg - rż, wyciskanie - 112,5 kg,
martwy ciąg - 180 kg - rż). - Po
konkurencjach okazało się, że
Tomasz nie może być sklasyfikowany, gdyż nie zrobił limitu.
Mimo to wszyscy możemy być
zadowoleni z tego występu, bo
nasz zawodnik pobił rekordy
życiowe i wyniósł z tego startu
cenne doświadczenie - podsumowuje Eugeniusz Mehlich.
PiSk

informacja

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

W nowym sezonie kibice będą mogli oglądać mecze
tylko z sektora wyposażonego w plastikowe siedziska
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Zza biurka

Z historii piątka z plusem

Rozpoczął Solomon Mawo

Pierwszą grę kontrolną tego lata piłkarze Concordii rozegrali w piątek
(17 lipca). Zespół poprowadził trener Michał Budny przed którym nie
lada wyzwanie, bowiem ze „starej” drużyny, czyli tej, która kończyła
miniony sezon pozostało niewielu

Kadrowa zagadka

We wspomnianym pierwszym meczu sparingow ym,
gdy rywalem był Gwarek Tarnowskie Góry, ze starej kadry zagrali tylko Karwowski,
Szewczyk, Gałach, Młynek,
Mawo i Spórna. Nie ma wśród
wymienionych bramkarza i
właśnie obsada pozycji między
słupkami jest na dzisiaj sporym
problemem trenera. Przeciwko
Gwarkowi zagrał Michalik z
ŁTS-u Łabędy, który był jedynym golkiperem wśród 23
zawodników, których miał do
dyspozycji szkoleniowiec. Testowany bramkarz skapitulował
trzy razy, ale jako pierwszy na
listę strzelców wpisał się Kameruńczyk Mawo i to knurowianie
prowadzili 1:0.
Po tym, jak Gwarek doprowadził do remisu, Concordia
miała okazję ponownie wyjść
na prowadzenie, jednak rzutu

karnego po faulu na Spórnie
nie wykorzystał Młynek.

Zdominują szatnię
Czarnych?

W kadrze na mecz z Gwarkiem nie było aż 24 zawodników,
którzy w minionych rozgrywkach bronili barw Concordii. Ta
niecodzienna sytuacja świadczy
o tym, że w knurowskiej szatni
nastąpi tego lata prawdziwa
rewolucja. Listę 24 nieobecnych
tworzą: Krzywicki, Krasoń, Widera, Mikulski, Pilc, Jaroszewski,
Kempa, Żyrkowski, Modrzyński,
Kharchenko, Zabawczuk, Śliwa,
Krusiński, Cieślik, Wieliczko,
Rozumek, Gładkowski, Bączkiewicz, Walentynowicz, Pietras, Malinowski, Maciejewski,
Gajewski i Kozdroń. Jest szansa,
że niektórzy z nich w Knurowie
pozostaną, ale wiadomo też, że z
ROW-em Rybnik przygotowania
rozpoczął Jaroszewski, w Łabę-

Inauguracja
z Polonią

4

-ligowe rozgrywki wystartują w tym roku 8
sierpnia. Concordia na
inaugurację wyjedzie do Polonii Poraj, a my przypominamy, jak przedstawia się plan
gier kontrolnych knurowskiej
drużyny:
- 17 lipca (dom) - 1:3 z
Gwarkiem Tarnowskie Góry
(gol: Mawo),
- 22 lipca - Unia Racibórz

14

(mecz zakończył się po oddaniu
gazety do druku),
- 25 lipca - Odra Miasteczko Śląskie,
- 29 lipca - Górnik Zabrze
(juniorzy),
- 1 sierpnia - KS 94 Rachowice.
Godziny rozpoczęcia meczów i miejsce ich rozegrania
- do ustalenia.
PiSk

dach widziany był Krusiński,
z Czarnymi Pyskowice trenują
Kempa, Cieślik, Pilc, Maciejewski, Spórna, a Wilki Wilcza kuszą
Gajewskiego i Żyrkowskiego.

Odrzucona
propozycja

Ze względu na kłopoty kadrowe pod znakiem zapytania
stoi start w rozgrywkach rezerw
Concordii. W klubie mówią,
że może dojść do sytuacji, że
trzeba będzie zdecydować, albo
rezerwy, albo najstarsza grupa
juniorów? W tych okolicznościach podobno większe szanse
na przetrwanie ma drużyna
juniorów.
Wiele wskazuje na to, że
poprzedni trener Concordii Wojciech Kempa nie skorzysta z
propozycji prezesa Andrzeja Michalewicza i nie będzie w klubie
osobą odpowiedzialną za nadzorowanie szkolenia młodzieży i

skauting. Były już szkoleniowiec
knurowskiej drużyny ma propozycję gry w Czarnych Pyskowice,
a inne kluby rozważają zatrudnienie go w roli trenera.

dekad temu.
Z historii trenerowi możemy wystawić piątkę z plusem,
ale...
No właśnie, szkoleniowca
nie rozlicza się przecież ze
znajomości historii klubu w
którym pracuje. I tu zaczynają
się schody, bo sytuacja kadrowa nie napawa optymizmem.
Trener doskonale zdaje sobie z
tego sprawę i próbuje ściągnąć
do Knurowa posiłki. Z tym są
jednak problemy. Kandydaci
do gry, którzy mogą wnieść do
zespołu tak zwaną wartość dodaną mówią, że na razie dziękują. Że spróbują zakotwiczyć
w innym miejscu. Dla trenera
to przykre, ale Michał Budny
nie rezygnuje.
Czy mu się uda?
Kibicuję mu, bo znalazł się
chłop w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Drużyna praktycznie rozsypała się niczym
domek z kart. Nie z jego winy,
ale w razie niepowodzenia, nikt
nie będzie zagłębiał się w szczegóły. I winą obarczy trenera.
Piotr Skorupa

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

Afrykańska aura panująca
w naszym kraju daje się we znaki
również Solomonowi Mawo
z Kamerunu, który strzelił
pierwszą tego lata bramkę
dla Concordii

Rozpocznę od cy tatu: Gwarek dał mi szansę debiutu
w seniorskiej piłce, z Woźnikami
odniosłem historyczne sukcesy,
mam w Tarnowskich Górach
i Woźnikach wielu przyjaciół
i zawsze będę darzył te kluby
sentymentem i wielkim szacunkiem. Concordia jednak
zdecydowanie przewyższa te
kluby swoją tradycją. Z byłych
zawodników klubu można by z
powodzeniem stworzyć zespół
grający co roku o mistrzostwo
Polski.
Kto to powiedział? To wypowiedź trenera Concordii
Michała Budnego cytowana za
oficjalną stroną Concordii.
No cóż, nic dodać, nic ująć.
Nie wiem, co Pan Michał
ma do powiedzenia swoim
podopiecznym w szatni, ale to,
co powiedział o klubie pokazuje, że historię Concordii zna
nie gorzej aniżeli ci, którzy z
Knurowem są związani od lat.
I zapewne chciałby, by i on, i
jego podopieczni w pewnym
stopniu dorównali tym, którzy
grali przy Dworcowej kilka

PiSk

SPARRING:
Concordia Knurów - Gwarek
Tarnowskie Góry 1:3
Bramka dla pokonanych: Mawo.
Concordia: Michalik (testowany z ŁTS-u Łabędy), Guzera
(wychowanek), Niewolik (testowany z Orła Nakło Śląskie),
Janic (testowany z Gwarka
Tarnowskie Góry), Karwowski, Taszek (testowany z Orła
Miedary), Szewczyk, Gałach,
Młynek, Spórna, Mawo. W II
połowie zagrali: Kuropka (testowany z MKS-u Kończyce
Zabrze), Zawadzki (testowany
z Victorii Pilchowice), Jędryka
(testowany z Piasta Gliwice)
oraz juniorzy: Gałązka, Hałas,
Lewandowski, Kominiak, Czopek, Milewski, Wande, Lipka.

Bywa, że piłkarze grają śpiewająco. A od śpiew
u
do tańca już tylko krok...

30 lipca ruszą
na Przystanek
W meczach kontrolnych swoją szansę otrzymują
m.in. wychowankowie knurowskiego klubu.
W spotkaniu z Gwarkiem Tarnowskie Góry
z dobrej strony zaprezentował się m.in. Guzera,
który nie dość, że ma talent, to imponuje ambicją
i walecznością

Za tydzień (30 lipca) z centrum handlowego „Merkury” nastąpi start knurowskiej
sztafety biegowej, która po raz
kolejny wyruszy na Przystanek
Woodstock.
- Wszystkie procedury do
uroczystego startu w Knurowie
zostały dopełnione. Start na-

stąpi o godzinie 16.30, a warto
pamiętać o tym, że będzie to już
dwunasta sztafeta na festiwal informuje szef ekipy biegowej,
Bogdan Leśniowski.
Dodajmy, że trasa sztafety
liczy 450 km i wiedzie z Knurowa do Kostrzyna nad Odrą.
PiSk
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Foto: Waldemar Jachimowski

WYNIKI 5. KOLEJKI Z DNIA 6.07.2015
Concordia 99 – TS 10ka.pl Zabrze 1:18
samobójcza - A. Mnochy 14, Kuptyl 2, R. Wolniewicz, D. Rzeźniczak
TKKF Mistral Intermarché – ZZ Kadra 8:5
D. Flis 4, P. Jaroszewski 2, D. Lewandowski, G. Krusiński – A.
Zabłocki, A. Zakrzewski, P. Mastyj, P. Majorczyk
Veritax Gumiland - Tritech 3:6
P. Hałas 2, J. Nowosielski – J. Skowronek 3, B. Kruk, A. Kręcisz,
D. Wiercioch

WYNIKI 6. KOLEJKI Z DNIA 13.07.2015
Concordia 99 – Veritax Gumiland 2:11 (1:3)
K. Bochniak, D. Bartoszewicz – J. Nowosielski 4, Ł. Spórna 2, K.
Guliński, R. Nowosielski, Z. Frączek, W. Kempa, D. Dybcio
Tritech – ZZ Kadra 4:5 (2:1)
M. Szczurek 2, D. Wiercioch, B. Lewandowski – P. Jędrzejczak 3,
M. Wieszała, P. Mastyj
żółta kartka: P. Bara (Tritech)
TS 10ka.pl Zabrze – CC Gliwice 14:0 (5:0)
A. Mnochy 10, D. Rzeźniczek 2, A. Pyza, R. Wolniewicz

Dziesiątka
już prowadzi

N

a półmetku rozgrywek
Ligi Orlika na prowadzeniu znalazła się ekipa TS 10ka.pl Zabrze. Halowy
mistrz Knurowa po remisie
w drugiej kolejce z ZZ Kadrą
złapał właściwy rytm i wygrał
wysoko kolejne cztery mecze.
Znaczący wpływ na to miał powrót do gry po kontuzji Ariela
Mnochego. Superstrzelec popisał się nie lada osiągnięciem w
meczu z juniorami Concordii,
którzy na długo zapamiętają jego nazwisko, bowiem w

WYNIKI 7. KOLEJKI Z DNIA 20.07.2015
TKKF Mistral Intermarché – Concordia 99 6:5 (4:2)
D. Flis 2, P. Molata, K. Smętek, P. Malinowski, M. Boryga – K.
Winiarczyk 3, K. Bochniak, G. Mierzwa
TS 10ka.pl Zabrze – Veritax Gumiland 6:1 (1:0)
A. Mnochy 3, R. Hajok 2, R. Szaruga – Ł. Spórna
żółta kartka: A. Szejn (TS 10ka.pl Zabrze)
Tritech – CC Gliwice 5:3 (3:2)
P. Bara 2, A. Kręcisz, B. Lewandowski, D. Wiercioch – K. Hulak,
M. Świątek, M. Iwasiów

protokole zawodów w rubryce
„strzelcy” znalazło się ono aż
14-krotnie.
Runda rewanżowa zapowiada się ciekawie, gdyż grupa „pościgowa” składająca się z trzech
zespołów ma niewielką stratę
punktową do lidera. Za głównego rywala „Dziesiątki” uchodzi
ZZ Kadra ze swoim snajperem
Przemysławem Jędrzejczakiem,
któremu trudno jednak będzie
obronić wywalczony przed rokiem tytuł najlepszego strzelca.

1.
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3.
4.
5.
6.
7.

Waldemar Jachimowski
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Ariel Mnochy
Przemysław Jędrzejczak
Dariusz Flis
Jakub Nowosielski
Paweł Mastyj

TS 10ka.pl Zabrze
ZZ Kadra
TKKF Mistral Intermarché
Veritax Gumiland
ZZ Kadra

31
15
11
9
8
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Concordia 99 – ZZ Kadra (18.00), CC Gliwice – Veritax Gumiland
(18.50), TS 10ka.pl Zabrze – TKKF Mistral Intermarché (19.40),
awansem: CC Gliwice – Tritech (20.30).
Foto: MOSiR

szymy w MOSiRze. - W naszej
edycji „Turbokozaka” młodzi
piłkarze rywalizowali w takich
samym konkurencjach, jak profesjonaliści, a więc były sytuacje
sam na sam z bramkarzem,
rzuty karne, karny w ciemno,
rzuty wolne, rzuty rożne, obij
poprzeczkę, z połowy do bramki
w powietrzu i żonglerka.
Wśród „orlików” najwięcej
punktów zdobył Olivier Wiora
(115), drugie miejsce zajął Jakub Orylski (90), a na trzecim
miejscu został sklasyfikowany
Sebastian Szewczyk (84).
W grupie starszej „trampkarz” zwyciężył Jakub Wróbel
(110 punktów), wyprzedzając
Alexa Seroczyńskiego (104 pkt)
i Damiana Piekiełko (96 pkt).
Impreza odbyła się w ramach akcji „Lato z MOSiRem”.

PROGRAM 8 KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 27.07.2015):

W młodszej kategorii wiekowej „Turbokozakiem”
został Olivier Wiora (w środku), a kolejne miejsca
zajęli: Jakub Orylski (z prawej) i Sebastian
Szewczyk (z lewej)
Foto: MOSiR

MOSiR jak Canal+ Sport

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

6
6
6
6
6
6
6

STRZELCY

ZZ Kadra – CC Gliwice 8:5 (2:4)
P. Mastyj 2, S. Brodziński, A. Zabłocki, R. Kasiński, P. Majorczyk,
P. Jędrzejczak, samobójcza – K. Świątek 2, M. Świątek, M. Jarzynka, M. Iwasiów
TKKF Mistral Intermarché – Veritax Gumiland 8:4 (4:3)
B. Flis 3, D. Kraska 2, D. Lewandowski, B. Pietras, M. Boryga – P.
Hałas, R. Nowosielski, M. Nowosielski, samobójcza
Tritech – TS 10ka.pl Zabrze 3:8 (2:3)
M. Szczurek, G. Górka, D. Wiercioch – R. Wolniewicz 4, M. Chuptyś 3, A. Masznal
żółte kartki: K. Idziaszek (Tritech) – Wolniewicz (TS 10ka.pl
Zabrze)

W miniony weekend ruszyła
piłkarska ekstraklasa. Wraz z
nią nowa edycja popularnej zabawy „Turbokozak”, którą prowadzi telewizja Canal+ Sport.
Techniczne popisy piłkarzy
niekiedy wzbudzają podziw,
niekiedy wywołują uśmiech na
twarzy, a przez każdą ze stron
są traktowane z przymrużeniem
oka i jako fajny element zabawy
i rywalizacji. Na kilka dni przed
nowym ligowym sezonem, zabawę w „Turbokozaka” młodym
miłośnikom gry w piłkę zaproponował knurowski Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
- Wiemy, że program „Turbokozak” cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska
piłkarskiego i postanowiliśmy
zorganizować w czasie wakacji
podobną zabawę dla młodych
mieszkańców Knurowa - sły-

TS 10ka.pl Zabrze
ZZ Kadra
Tritech
TKKF Mistral Intermarché
Veritax Gumiland
CC Gliwice
Concordia 99

Organizator z ramienia MOSiRu - Patryk Pietraczyk
wraz z najlepszymi w kategorii „trampkarz”. Od
lewej: Alex Seroczyński (II miejsce), Jakub Wróbel
(I miejsce) i Damian Piekiełko (III miejsce)

Piłkarz z pomysłem
na życie poza
boiskiem
Kibice z Knurowa kojarzą
Andrzeja Sarzałę przede wszystkim z występów w Concordii
Knurów i Olimpie Szczygłowice.
W pierwszym klubie wraz z kolegami awansował do ówczesnej
Międzywojewódzkiej Ligi Juniorów, a w drugim miał olbrzymi
wkład w awans do Klasy „A”.
Kilka lat temu Andrzej
Sarzała zniknął z pola widzenia
knurowskich sympatyków piłki
nożnej, a o jego sportowych
losach wiedzieli tylko nieliczni, którzy dokładnie śledzili
rozgrywki prowadzone przez
Śląski Związek Piłki Nożnej.
Jeszcze mniej liczna grupa osób
wie, że zawodnik znakomicie
radzi sobie poza boiskiem. Jego
ostatnim sukcesem w pracy
zawodowej było dołączenie do
zespołu interaktywnej agencji
kreatywnej Peppermint.
- Od 10 lat zajmuję się, ogólnie rzecz ujmując, projektowaniem stron internetowych - mówi
nam były zawodnik dwóch knurowskich klubów piłkarskich.
- Rozpoczynałem od stron we
Flash-u, przez projektowanie
identyfikacji wizualnych firm, aż
po programowanie PHP, ecommerce i w końcu Web Developer.
Od kilku lat skupiam swoje siły
nad strategią i użytkownikiem,
który korzysta ze stron. Uwielbiam dzielić się wiedzą i w jej
zakresie jestem dość wymagający.
Do końca stycznia bieżącego
roku pracowałem dla Elamed
Media Group w Katowicach. Najpierw jako grafik komputerowy,
następnie front-end developer obrałem kierunek szeroko pojętego
projektowania stron www.
By mieć możliwość tworzenia większych projektów
zrezygnowałem z pracy w EMG
i podpisałem umowę z Peppermint. Wcześniej współpracowałem z tą firmą, jako freelancer,
wspierając ich w digitalowych
projektach. Była zatem okazja,
by bardzo dobrze się poznać.
Jako ciek awostkę mogę

Foto: Piotr Skorupa

Fragment meczu
TS 10ka.pl Zabrze
- Veritax Gumiland.
O piłkę walczą
Robert Nowosielski
i Rafał Hajok

Foto: prywatne

Andrzej
Sarzała
w czasie
obowiązków
zawodowych

Liga Orlika

W czasie swej
piłkarskiej przygody
Andrzej Sarzała strzelał
bramki m.in. dla
Olimpu Szczygłowice,
który występował w
strojach... FC Liverpool

dodać, że w trakcie mojego
transferu z EMG do Peppermint zostałem zaproszony do
Business Link Katowice, aby
poprowadzić szkolenie w temacie nowoczesnych trendów w
Internecie.
Obecnie Agencja Peppermint zajmuje się obsługą takich
firm jak: Sodexo, Nestle, Zortrax, Matras, Liberty Ubezpieczenia, czy Praktiker.
Andrzej Sarzała mówi o sobie, że jest pracoholikiem i nie
zamierza rezygnować z gry w
piłkę. Miniony sezon kończył,
jako zawodnik Podlesianki
Katowice i grając w formacji
defensywnej strzelił - uwaga 10 bramek.
- Osiem z nich zdobyłem
głową - podkreśla z uśmiechem
na twarzy i dodaje, że najważniejsze w jego życiu nie są
bramki, czy projekty. - Od 3 listopada 2012 roku jestem szczęśliwym ojcem pięknej córeczki i
to jest dla mnie najważniejsze
- podkreśla z dumą w głosie.
PiSk
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Przemierzyli tysiące kilometrów, lecz nadal są głodni świata. Uczestnicy
Szkolnej Ekspedycji wyruszyli do kraju, który na mapie przypomina
kształtem głowę słonia. - Tajlandia była niesamowita! - mówią

Z wizytą w raju
Pilchowice. Szkolna Ekspedycja zdobyła Tajlandię

P

odróżowanie ze Szkolną Ekspedycją to ciągłe niespodzianki. Podróżnicy pozwalają, aby
świat ich zaskakiwał, zadziwiał różnorodnością i kolorami. Rezygnując z
przewidywalnych ofert biur podróży,
widzą więcej, doświadczają mocniej.
- Zauważamy rzeczy niewidoczne
zza szyb turystycznego autokaru. Poznajemy świat od kuchni - tłumaczy
Adam Ziaja, pomysłodawca projektu
Szkolna Ekspedycja i nauczyciel geografii w Zespole Szkół w Pilchowicach.
Przygoda z Tajlandią miała swój
początek na praskim lotnisku - miejscu dobrze znanym pilchowiczanom.
- Spędziliśmy tutaj niejedną noc
- śmieją się.
Z Pragi polecieli do Istambułu,
stamtąd do Bangkoku. Tajlandia przywitała ich żarem lejącym się z nieba,
wiecznie pulsującym życiem tropikalnym lasem, słoniami przechadzającymi się po ulicach i uśmiechami Tajów.

Kobiety-żyrafy

Pierwszym przystankiem było
miasto kwiatów. Wstępu do Chiang
Mai bronią starożytne mury i fosa.
- Jeden dzień w tym miejscu poświęciliśmy na pełną niesamowitych
wrażeń i emocji wycieczkę. Trzygodzinny trekking po dżungli, rafting
pontonami z przesiadką na tratwy
bambusowe, safari na słoniach, wizytę
w orchidea parku oraz w wiosce, gdzie
mieszkają kobiety z plemienia długich
szyi - opowiada Karolina Wieczorke.
Kobiety o wydłużonych szyjach są
lokalną atrakcją. Pracują, śpią i bawią
się w metalowych obręczach zakładanych na szyję, które nienaturalnie
wydłużają jej kształt.
- Kiedyś było to ich plemienną tradycją, teraz jest to już tylko aranżowane głównie pod turystów. Kobiety na co
dzień zajmują się szyciem, sprzedażą
swoich wyrobów i... pozowaniem do
zdjęć. Mieliśmy wrażenie, że jesteśmy
w „ludzkim zoo” – śmieje się Karolina.
Turyści zaglądają do wiosek. Mimowolnie uczestniczą w codzienności: obserwują toczące się życie, robią
tysiące zdjęć, chcą wszędzie zajrzeć i
wszystkiego dotknąć. Wydaje się, jakby w imię zarobku wioska poświęciła
swoją prywatność. Jest jak miejscowy
Big Brother. Na ile jednak to, co widzą
turyści jest prawdą, a na ile teatrem
odgrywanym na potrzebę turystów?

Może garnitur?

Thai znaczy po tajsku „wolny”.
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Jednak nie wszystkie stworzenia w
Tajlandii cieszą się wolnością. Szczególnie słonie bywają poddawane surowej
tresurze i, jak większość rzeczy w Tajlandii, służą turystom. Pilchowiczanie
długo zastanawiali się, czy wziąć udział
w „słoniowym” safari. W końcu zwyciężyła ciekawość.
- Z całą pewnością nasze słonie
były dobrze wytresowane, nie miały
też żadnych śladów obrażeń. Fakt ten
oczywiście nie wyklucza stosowania
przemocy, ale przynajmniej jej nie potwierdza - tłumaczy pilchowiczanka.
- Sama jazda na słoniach nie była za
wygodna. Liwia, Patrycja i pan Adam
nawet mieli okazję poczuć, jak się spada z około trzech metrów.
Tajlandia słynie z targów. Tajowie
handlują wszystkim - od pamiątek,
jedzenia, aż po garnitury szyte na
miarę. W miejscowości Lampang
pilchowickie obieżyświaty zajrzały na
miejscowy nocny targ.
- Zachwyciła nas jego atmosfera,
spokój, brak nagabywania i wszędzie
uśmiechnięci ludzie, którzy pomimo
braku znajomości języka angielskiego
starali się wytłumaczyć, czym handlują
- opowiada Karolina.
Wieczorem, spacerując po Phitsanulok - mieście, gdzie znajduje się
najpiękniejszy w całym kraju posąg
Buddy - pilchowiczanie skusili się na
tajski masaż.
- Przez pierwsze minuty byliśmy cali
spięci. Wszystkie ruchy wykonywane były
z dużą intensywnością, a uciski w niektórych miejscach bolały, aż zaciskaliśmy
zęby i wstrzymywaliśmy powietrze. Ale
po piętnastu minutach każda część ciała
była rozluźniona i czuliśmy ulgę oraz
wspaniałe odprężenie - wspominają.

Rafa koralowa

Kolejnym przystankiem na mapie
podróżników była Wyspa Słonia - duża,
górzysta, porośnięta dżunglą wyspa.
- Spaliśmy w bambusowych bungalowach na plaży przy samej Zatoce
Tajlandzkiej! Lazurowy błękit morza,
czysta, piaszczysta plaża, krajobraz jak
z bajki. Trafiliśmy do prawdziwego raju!
Jednego dnia wybraliśmy się na wycieczkę statkiem na małe wysepki, aby ponurkować na rafie koralowej. Podwodny
świat jest zadziwiająco piękny! Wystarczy jedno spojrzenie na rafę, mieniącą się
tysiącem kolorów i uczucie stykających
się z naszym ciałem przeróżnych rybek,
aby się zakochać w tajskich wodach mówi Karolina Wieczorke.
Ostanie dni w Tajlandii pilcho-

wiczanie spędzili w stolicy kraju Bankoku. Metropolia zaskakiwała na
każdym kroku - globtroterzy zajrzeli
do królewskich ogrodów, kompleksu
świątynnego Wat Po i Wat Saket, czyli
Świątyni Złotej Góry.
- Wieczorami spacerowaliśmy po
słynnej ulicy Bangkoku - Khao San Road.
Panuje tam istny chaos. Są bary, sklepy,
stoiska z ciuchami, mini-grille oraz
wózki z jedzeniem i zimnymi napojami.
Najbardziej irytujący, kontrowersyjni,
a czasem nawet dla nas zabawni, byli
spotykani na każdym kroku ladyboys,
którzy starali się, jak ukrywać swoje
męskie cechy - wspominają globtroterzy.

Eksplorowanie
podwodnego
świata

Kobiety-żyrafy z pilchowiczanką (w środku)

Gdzie jest bagaż

10 lipca podróżnicy pożegnali
się z najpiękniejszym krajem w Azji
Południowo - Wschodniej, miejscu
niemal dwukrotnie większym od Polski. Z lekkimi turbulencjami dotarli
do Istambułu, tam 24 godziny czekali
na lot do Pragi.
- Już przyzwyczailiśmy się do spania, gdzie popadnie i przechodzenia z
miejsca w miejsce, nikt już nawet nie
ośmielił się powiedzieć, że mu niewygodnie - mówi Karolina.
Po wylądowaniu w Pradze... wielkie
zaskoczenie: nie ma jednego bagażu!
- Każdy już miał w głowie tysiąc
myśli na sekundę, gdzie może być..
Bangkok? Istambuł? A może poleciał
w całkiem innym kierunku? Wymiana
numeru telefonu, spisanie numeru
bagażu... trzeba czekać. Całe szczęście
dwa dni po powrocie, ku naszemu zaskoczeniu zagubiony bagaż znalazł się
u właściciela. Ogromny plus dla tureckich linii! - śmieje się pilchowiczanka.
I tak kolejna Szkolna Ekspedycja
przeszła do historii. Zostały wspomnienia, tysiące zdjęć i poczucie, że świat
wciąż jeszcze potrafi ich zadziwić.

Safari na słoniach

Oprac. Justyna Bajko
Foto: arch. Szkolnej Ekspedycji

Rafting w Chiang Mai

Być jak
Indiana
Jones...
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