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Knurów

Pamięci Żołnierzy
Wyklętych

W niedzielę w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego odprawiono mszę św. w intencji Żołnierzy
Wyklętych. Później odbył się przemarsz przed Pomnik
Powstańców Śląskich i apel poległych

D

la nich 1945 rok nie oznaczał
wolności, tylko ciąg dalszy
okupacji. Wielu przypłaciło
życiem walkę o wolną Ojczyznę.
Bojownicy spoczęli w bezimiennych
grobach lub w zbiorowych mogiłach.
Do dziś trwają poszukiwania miejsc
pochówków Żołnierzy Wyklętych lub
raczej Niezłomnych.
Aby przywrócić zbiorowej pamięci ten bolesny okres w historii Polski,
powstają filmy, odbywają się koncerty
i prelekcje, krystalizuje się pomysł
stworzenia muzeum.
Po raz drugi w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych włączył się Knurów. Po
nabożeństwie odbył się przemarsz
Orkiestry KWK „Knurów”, pocztów sztandarowych, uczniów klasy
mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, sympatyków Klubu
Gazety Polskiej Ziemi Gliwickiej, a
także samorządowców, związkowców,
społeczników i mieszkańców.
Przed pomnikiem Powstańców
Śląskich odczytano apel poległych, a
delegacje złożyły kwiaty. Niestety, nie
obyło się bez kontrowersji. Dwóch
uczestników przemarszu rozwinęło
transparent, który nie licował z powagą uroczystości.
Więcej zdjęć na www.przegladlokalny.eu

Delegacje tuż przed złożeniem kwiatów
przed pomnikiem

nekrologi

Pani EWIE JURCZYDZE
Wicestaroście Gliwickiemu
głębokie wyrazy współczucia
oraz szczere słowa otuchy
po śmierci

MAMY
przekazują
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
Andrzej Kurek
wraz z Radnymi
Starosta Gliwicki Waldemar Dombek
z Zarządem Powiatu Gliwickiego
oraz Pracownikami Starostwa

Uczniowie klasy mundurowej
w kolumnie honorowej

Pani EWIE JURCZYDZE
Wicestaroście Powiatu Gliwickiego wyrazy
głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

/g/
Foto: Paweł Gradek

Kim byli?
Antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający
opór sowietyzacji Polski i podpor ządkowaniu jej ZSRR, tocząc y
walkę ze służbami bezpieczeństwa
ZSRR i podpor ządkowanymi im
służbami w Polsce.
Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje
się na 120-180 tysięcy osób. W
walkach podziemia z władzą zginęło
około 15 tys. ludzi, w tym około 7
tys. członków podziemia.
Propaganda Polski Ludowej żołnierzy podziemia niepodległościowego
nazywała bandami reakcyjnego
podziemia. Określenie „żołnierze
wyklęci” powstało w 1993 roku.
W 2011 roku dzień 1 marca został
ustanowiony świętem państwowym,
poświęconym żołnierzom zbrojnego
podziemia antykomunistycznego.

Pani EWIE JURCZYDZE
Wicestaroście Powiatu Gliwickiego wyrazy
głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
Zgrzytem w podniosłej uroczystości był
baner odczytywany przez niektórych
jako gest polityczny

źródło: wikipedia

Mniej of icjalny charak ter miało
uświęcenie pamięci Żołnierzy Wyklętych w poniedziałkowy wieczór
przed Grzejnik Cafe. Zebrana przed
lokalem młodzież – na tle ogromnej
flagi - odśpiewała hymn i skandowała patriotyczne hasła. Gościem
honor ow ym był k pt. St ani s ł aw
Turski, były żołnierz Narodowych
Sił Zbrojnych. Krótką uroczystość
zakończył koncert ku czci Żołnierzy
Wyklętych.
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Pani EWIE JURCZYGA
Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają słuchacze UTW w Knurowie

składa
w imieniu Rady Miasta Knurów
Tomasz Rzepa
Przewodniczący Rady

Wyrazy współczucia i wsparcia w trudnych chwilach
po odejściu

MATKI
Wicestaroście Gliwickiemu
Pani EWIE JURCZYGA
i Jej Najbliższym
składa
Dorota Gumienny wraz z całą społecznością
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie
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W

miniony weekend gliwicka drogówka zatrzymała 6 nietrzeźwych kierowców. Wśród nich najwięcej
alkoholu krążyło w organizmie kobiety,
której jazda została przerwana w Nieborowicach na ul. Rybnickiej. Gdy około 9 rano prowadząc audi wpadła w ręce

policji, badanie wykazało 2,8 promila.
To tylko o jedną dziesiątą mniej, niż
miała zatrzymana w miniony czwartek knurowianka, o której piszemy w
bieżącym wydaniu [Slalom gigant na
podwójnym gazie, s. 4].

nekrologi

Pani KRYSTYNIE PACH
Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
oraz
Panu JERZEMU PACHOWI
Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Knurów
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY I TEŚCIOWEJ
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Panu JERZEMU PACHOWI
Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Knurów
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składa
w imieniu Rady Miasta Knurów
Tomasz Rzepa
Przewodniczący Rady

Pani KRYSTYNIE PACH
wraz z Rodziną
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają
Współpracownicy
z Urzędu Stanu Cywilnego w Knurowie
reklama

MiNa

Knurów, Lubliniec. Sąd skazał szajkę złodziei samochodów

Kradli, wpadli,
posiedzą krótko

T

o by ł w sp ól ny su kc e s lublinieckich kryminalnych i
policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
zwa lczając ych przestępczość samochodową. W listopadzie 2013
roku zatrzy ma li w miejscowości
Piłka (gmina Koszęcin) 4 członków
zorganizowanej grupy przestępczej,
gdy odbierali z dziupli jeden ze skradzionych samochodów. Mężczyźni
w wieku od 24 do 47 lat z Knurowa,
Gliwic i Lublińca używali do kradzieży aut dopasowanych kluczy i
urządzenia łamiącego elektroniczne
zabezpieczenie przed niepowołanym
uruchomieniem pojazdu (tzw. immobilizer).
Działali na terenie powiatu lublinieckiego i powiatów ościennych. W
tym czasie ich łupem padło 7 samochodów marek Audi i Volkswagen
(każdy o wartości od kilkunastu do
ponad 40 tys. zł).
Dzięk i zebra ny m dowodom i
zabezpieczonym śladom tymczasowo
aresztowano 3 przestępców. Wobec
jednego z zatrzymanych prokurator
zastosował dozór policyjny i poręczenie majątkowe. W międzyczasie
zatrzymano piątego członka szajki.
Ostatnio pozna liśmy w y rok i,
jakie zapadły w sprawie kradzieży i
handlu kradzionymi autami: od roku
w zawieszeniu do 3 lat pozbawienia
wolności. Najwyższy usłyszał mózg
grupy przestępczej, najniższy - jego
wspólnik, który współpracował z organami ścigania.
Jar

Foto: Materiały Policji

„Słaba” z rana za kółkiem

Za kradzież siedmiu samochodów, głównie
niemieckich marek, a później ich sprzedaż, członkom
szajki groziło do 10 lat więzienia. Niedawno sąd
skazał 5 mężczyzn na kary od roku w zawieszeniu
do 3 lat pozbawienia wolności

Foto: Materiały Policji

Nieborowice. Zatrzymania nietrzeźwych kierowców

Knurów, Bytom. Policjanci przejęli ponad 2 tys. działek amfetaminy

Diler czeka na wyrok

Nawet 10 lat więzienia grozi 32-letniemu
mieszkańcowi Knurowa, u którego bytomscy stróże
prawa znaleźli ponad 2 tys. porcji amfetaminy

Kryminalni z Bytomia zajmujący się zwalczaniem przestępczości
narkotykowej uzyskali informację
o mężczyźnie, który może posiadać
spore ilości narkotyków. Przystąpili
do działania i zatrzymali 32-latka z
Knurowa. Mężczyzna trafił do aresztu.
W jego samochodzie znaleziono 2200
działek amfetaminy. Czarnorynkowa
wartość zabezpieczonych narkotyków
to blisko 8 tys. zł.
Knurowianin usłyszał już zarzut.
Grozi mu do 10 lat więzienia.
Zanim sąd wyda wyrok, prokurator zastosował wobec 32-latka środek
zapobiegawczy w postaci dozoru
policyjnego.
oprac. /g/
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Knurów. Fiesta znaczy impreza, czyli...

Slalom gigant
na podwójnym gazie

Ulica Paderewskiego będzie kolejną na osiedlu
Fińskich Domków, która doczeka się gruntownej
przemiany na lepsze

Foto: Bogusław Wilk

Gdy 58-latka z Knurowa szarżowała fordem fiestą
po ul. Dworcowej, w jej organizmie krążyło
2,9 promila alkoholu!

Knurów. Miasto szuka wykonawcy

Paderewskiego
do przebudowy

Do 14 marca potencjalni oferenci
mają czas, by zgłosić udział
w przetargu na przebudowę
ul. Paderewskiego w Knurowie

M

agistrat ogłosił przetarg nieograniczony 25 lutego. Jego celem jest wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych.
Zakres prac jest spory, obejmuje
m.in. wykonanie: * nowej nawierzchni
jezdni (na 335-metrowym odcinku) z
kostki brukowej, * chodników z szarej
kostki brukowej z grafitowymi wstawkami, * zjazdów (czerwona kostka), *
odwodnienia ulicy.
Na w ykonawcy spoczy wać też
będzie obowiązek wykonania projektu organizacji ruchu na czas robót
oraz opracowanie projektu docelowej
organizacji ruchu, odpowiedniego

P

rzechodnie przecierali oczy ze
zdumienia na widok samochodu
jadącego slalomem po ul. Dworcowej.
- Kierująca fordem kobieta, nie
ustępując pierwszeństwa przejazdu,
wjechała na ul. Dworcową tuż przed
nadjeżdżającego opla - relacjonuje
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, nadkom. Marek
Słomski. - Przekroczyła oś jezdni, wymuszając zatrzymanie nadjeżdżającej
z naprzeciwka ciężarówki.
Następnie skręciła mocno w prawo,
wracając na pas ruchu prowadzący w
kierunku centrum. Po przejechaniu
kilku metrów wjechała fiestą na chodnik i uderzyła w ogrodzenie. Na tym
szaleńczy rajd się nie zakończył, bo knu-

rowianka niespodziewanie zjechała z
powrotem na jezdnię. Kontynuując jazdę, nie zatrzymała się przed przejściem
dla pieszych, mimo czerwonego światła.
- Z relacji świadka wynika, że ford
w ostatnim momencie zatrzymał się
na przejściu przed wchodzącymi na
nie przechodniami - dodaje rzecznik
KMP Gliwice.
Wtedy pasażer opla jadącego za
szarżującą wykorzystał ten moment,
opuścił pojazd i otworzył drzwi fiesty.
Kiedy wyczuł od kierującej silną woń
alkoholu, wyłączył silnik i wyciągnął
kluczyk ze stacyjki. W tym czasie
kierowca opla, po upewnieniu się, że
na przejściu nikogo nie ma, zajechał
drogę fieście.

Na miejsce przybyła policja wezwana przez świadków. Odwiozła
58-latkę do komisariatu i tam poddała
ją badaniu alkomatem. Urządzenie
wskazało 2,9 promila w wydychanym
powietrzu.
Jak się dowiedzieliśmy, kobieta
miała tłumaczyć funkcjonariuszom,
że chwilę wcześniej wyszła z... pracy.
Teraz odpowie za naruszenie kilku
przepisów. Czeka ją proces i kara pozbawienia wolności do 2 lat. Oprócz
tego kobieta utraciła już prawo jazdy,
zapłaci też grzywnę (5 tys. zł).
Gdyby w wyniku rajdu doszło do
wypadku, kierująca mogłaby spędzić
za kratami nawet 12 lat.
/pg/

podpatrzone

oznakowania i uporania się z pracami
towarzyszącymi (m.in. roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie istniejącej
infrastruktury, wycinka żywopłotu).
Zw yc ię z c a pr z et a rg u b ę d z ie
mieć 168 dni na wykonanie zadania.
Miasto zastrzega sobie 5-letni okres
gwarancji.
Ulica Paderewskiego to kolejna
droga na osiedlu Fińskie Domki, która
doczeka się gruntownej przebudowy.
W ostatnich latach za sprawą gminy
wypiękniały m.in. ulice Wieniawskiego, Szymanowskiego i Chopina.

We wtorek, tuż po godz. 13.30, alarm pochodzący ze szpitala
postawił na równe nogi strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie. Jak się chwilę później okazało, na szczęście był on
fałszywy. Szpitalny system powiadamiania o zagrożeniach powiązany
jest z JRG Knurów. W trakcie jego testowania ktoś przez przypadek
przycisnął o jeden guzik za dużo.

/bw/

śladem naszych publikacji

Emocje na zakazie

Artykuł pt. „Emocje na zakazie” [PL nr 7/2016]
nie pozostał bez echa. Pokłosiem są opinie i uwagi
Czytelników, które publikujemy

- Mam, można powiedzieć,
dość częsty kontakt ze Strażą
Miejską. I muszę przyznać, że
nie jestem jej zwolennikiem.
Poruszony doświadczeniem tego
pana chcę zapytać, czy straż jest
ponad prawem? Ciekawi mnie
też, czy zwrócenie uwagi musi
powodować wylegitymowanie
zwracającego, a jeśli się nie wylegitymuję, to co mi wtenczas
grozi? No i kto wobec kogo ma
rolę służebną: straż ma służyć
społeczeństwu czy na odwrót?
Max
(personalia zastrzeżone
do wiadomości redakcji)
- Jak poczytałem w internecie

4

o tej zadymie przy przedszkolu,
to najpierw byłem zbulwersowany. Ale jak to mawiają: im
dalej w las, tym więcej drzew.
Sprawa nie jest tak prosta i jednoznaczna. Po waszym artykule
wynika, że sprawa nie jest już
taka jasna. Gość, który uważa
się za poszkodowanego, też –
wydaje mi się – przyczynił się do
tego emocjonalnego przebiegu
interwencji. Nie ma dymu bez
ognia... A „Wyborcza” w czwartek to już w ogóle pojechała po
bandzie, zdecydowanie opowiadając się po jednej stronie.
Zresztą z błędami w tekście, bo
na przykład gdzie za szpitalem
jest płatny parking? Wracając

do strażników, to nie chce mi się
wierzyć, żeby tak bez niczego
robili głupoty, wiedząc, że taka
akcja nie pozostanie bez echa.
A... nie jestem strażnikiem, ani
nie mam w tej formacji rodziny
bądź kumpli. To moja osobista
opinia.
I.
- Mój brat pracuje w straży
miejskiej. Nie w Knurowie, ale
mniejsza o miejscowość. I powiem tak: co by straż zrobiła,
albo nie zrobiła, ma przesr...e.
Jak strażnicy chodzą i mandaty
lepią, to słyszą, że są „zomo”
albo nawet „gestapo”, które tropi
staruszki sprzedające pietruszkę

na gdzieś na rogu ulicy. Jak nie
karzą, tylko pouczają, to dowiadują się, że boją się własnego
cienia. Przejadą radiowozem,
znaczy się, że im się dupska nie
chce ruszyć na patrol po ulicy.
Idą pieszo, to pewnie znak, że
sobie robią spacerek do cukierni
po pączki. I jak się nie obrócą,
z tyłu dupa. Nasłuchają się tego
i owego, z reguły bluzgów, bo
z różnym towarzystwem mają
styczność. A pensje nie powala-

ją, o nie... Osobiście dziwię się
bratu, dlaczego się tego trzyma.
Widać taki typ osobowościowy.
Acha, pomijam tu rzeczywiście
skrajne sytuacje, tu i ówdzie
występujące w Polsce, czyli do
niedawna radarowe haracze. Mówię o normalnej, zwykłej służbie
urzędników, których ktoś odział
w mundury...
Naiwniak
Not. bw

Dla Przeglądu
Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej w Knurowie:
- Nieprawdą jest, że funkcjonariusze poturbowali tego mężczyznę. Adekwatnie do sytuacji użyli wobec niego chwytów
obezwładniających, ponieważ stawiał czynny opór i utrudniał
prowadzenie czynności służbowych. Był przy tym arogancki i
agresywny. Co ciekawe, kiedy był u mnie, nie wspominał, by
w wyniku interwencji odniósł jakiekolwiek obrażenia.
Dementuję informacje pojawiające się w mediach, jakoby
strażnicy interweniowali w obecności dziecka.
Wbrew temu, co można przeczytać w prasie i portalach internetowych, w 2015 roku nie prowadziliśmy żadnych postępowań o wykroczenia
drogowe na ul. Ogana. W bieżącym roku odbyły się kontrole na wyraźną prośbę
mieszkańców, skarżących się na utrudnienia w ruchu pieszym. W związku z
tym odnotowaliśmy 5 przypadków popełnienia wykroczeń drogowych, które
zakończyły się pouczeniem.
not. /g/

Przegląd Lokalny Nr 9 (1198) 3 marca 2016 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Nie daj się zaczadzić

Tlenek węgla, czyli czad nie bez powodu
nazywany jest cichym zabójcą – ten silnie trujący
gaz jest bezwonny, bezbarwny, a na dodatek
bardzo łatwo miesza się z tlenem

G

Sezon grypowy w pełni. Nic dziwnego, że
tematem zainteresowali się samorządowcy.
O przedstawienie sytuacji na sesji poprosili
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego

Dyrektorowi
generalnemu
Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Adamowi
Ostaleckiemu
(z prawej) gratulacje
złożył m.in.
przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego
Andrzej Kurek

P

klejanie kratek wentylacyjnych. Niektórzy uszczelniają w ten sposób łazienkę,
chcąc, aby było w niej cieplej. Zapominają jednak, że piecyki gazowe pobierają
tlen. Gdy w łazience nie ma dopływu
powietrza z zewnątrz, poziom tlenu
spada poniżej normy, a wtedy łatwo o
utratę przytomności. Podobnie jest z
kuchenką gazową czy kuchnią węglową.
Wszystkie tego typu urządzenia potrzebują dopływu powietrza. Toteż warto
regularnie wietrzyć pomieszczenia i nie
utrzymywać zbyt szczelnych okien.

śladem naszych publikacji

MiNa

S

Część rowów melioracyjnych w starych
Szczygłowicach nie jest drożna. W piątek w tej
sprawie odbyła się wizja w terenie z udziałem
przedstawicieli kopalni „Knurów-Szczygłowice”
i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
kolejowych. Ponadto informujemy, że
przy ul. Szybowej został zabudowany
słup energetyczny w obrębie rowu
odwadniającego drogę, a rów został
przykryty płytami betonowymi, które są uszkodzone i powodują także
utrudnienia dla przepływu wody do
przepustu pod drogą.
Tydzień temu poruszaliśmy także
problem mieszkańców ul. Ligonia (po
drugiej stronie wspomnianego nasypu), którym woda wlewa się na posesje.
Rzecznik prasowy PKP PLK, Jacek
Karniewski, potwierdza, że w ramach
remontu toru nr 1 reprofilowano
skarpę z rowem odwadniającym od
wiaduktu w kierunku Leszczyn, czyli
wzdłuż ul. Ligonia.
- Po wizji stwierdziliśmy, że między skarpą a ulicą rów odwadniający
jest drożny i nie zauważyliśmy, aby
woda z naszego rowu przedostawała
się przez ulicę na teren posesji. Jednocześnie zobowiązaliśmy wykonawcę
robót do poprawienia drożności tego
rowu, co zostało wykonane.
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Nie bagatelizujmy objawów zatrucia CO. Bóle i zawroty głowy, duszności, trudności z oddychaniem, zmęczenie, senność – wszystko to może być
symptomem zaczadzenia. Osoba, która mu ulegnie, z reguły jest całkowicie
bierna i szybko traci przytomność,
toteż niezbędna jest natychmiastowa
pomoc. Podstawą jest jak najszybsze
zapewnienie jej dopływu świeżego
powietrza, rozluźnienie ubrania i wezwanie służb ratowniczych.

Kasa do wzięcia

Drążą temat rowów
Przypomnijmy. Działka Felicji
Krok przy ul. Szybowej sąsiaduje z
nasypem kolejow ym. Po każdych
większych opadach zalewa ją woda.
Kobieta jest pewna, że to wina zasypanego rowu, który niegdyś odwadniał
teren. Rów miał ostatecznie zniknąć
po zakończeniu robót przy nasypie
kolejowym.
Zupełnie inaczej widzą to przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W nadesłanym do redakcji
oświadczeniu spółka informuje: - Zalewisko od strony ul. Szybowej znajduje
się poniżej skarpy od strony toru nr 2,
który nie był remontowany. Powstanie
zalewiska nie leży po naszej stronie. Po
wizji lokalnej w terenie stwierdziliśmy,
że przez drogę jest przeprowadzona
rura odprowadzająca wodę z rowu
oraz z pól uprawnych po przeciwnej
stronie drogi. Rowy po obu stronach
drogi są niedrożne, co między innymi
powoduje powstawanie tego zalewiska
i podmywanie skarpy kolejowej. Nadmieniamy, że są to rowy w pasie drogi,
a nie odprowadzające wodę z terenów

Z grypą nie po drodze

Niedbałość o przewody
kominowe i urządzenia
grzewcze może mieć
śmiertelne konsekwencje...

źródło: internet

dy go wdychamy, ekspresowo
jest wchłaniany do krwioobiegu – wiąże się z hemoglobiną
aż 210 razy szybciej niż tlen, blokując
jego dostęp do organizmu.
Zatrucia czadem pochodzącym
z grzejników gazowych to, niestety,
codzienność.
W Polsce co roku z tego powodu
umiera około 100 osób, a kilka razy
więcej trafia do szpitali. W samym
tylko województwie śląskim najnowsze statystyki z okresu czterech dni
mrozów mówią o 92 przypadkach
stwierdzenia występowania tlenku
węgla – w wyniku zaczadzenia zmarła
1 osoba, a podtrutych było 110 osób.
Przeważająca większość śmiertelnych
wypadków zatrucia ma miejsce między 1 listopada a 31 marca.
Warto dmuchać na zimne i regularnie sprawdzać drożność przewodów
kominowych. Dwa razy do roku –
przed i po sezonie grzewczym, warto
wezwać fachowca, który je sprawdzi i
w razie potrzeby wyczyści.
Jeśli chcemy czuć się jeszcze bezpieczniej i mieć pewność, że czad nam
nie zagrozi, możemy zainwestować w
czujki, które w razie pojawienia się w
pomieszczeniu tlenku węgla, dadzą
nam znać. W pierwszej kolejności
należałoby zainstalować je w sypialni.
Warto też wystrzegać się pewnych
niebezpiecznych praktyk, takich jak za-

Sesja Rady Powiatu Gliwickiego

Foto: Bogusław Wilk

Zdrowie. Jak się bronić przez CO?

/g/

tarostwo Powiatowe w Gliwicach
ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne Powiatu Gliwickiego
na 2016 rok.
W konkursie mogą uczestniczyć
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego (zgodnie z
ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
Dotowane zostaną zadania realizowane na terenie Powiatu Gliwickiego lub na rzecz jego mieszkańców
w następujących dziedzinach:
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – na
realizację przewidziano 27 tys. zł;
wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej – 37 tys. zł;
porządek i bezpieczeństwo publiczne – 5 tys. zł;
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 3
tys. zł;
ochrona i promocja zdrowia – 3
tys. zł;
ekologia i ochrona zwierząt oraz
dziedzictwa przyrodniczego – 3
tys. zł;
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 5 tys. zł.
Ogółem pula „do wzięcia” wynosi 83 tys. zł.
Zadania zgłoszone do konkursu
muszą być zrealizowane w okresie od
11 kwietnia do 7 listopada 2016 r. Oferty można składać do 9 marca 2016 r.

iętnasta w tej kadencji sesja
Rady Powiatu Gliwickiego odbyła się w miniony czwartek.
Jej początkowe chwile przybrały
charakter krótkiej uroczystości.
Uwagę zebranych skoncentrował
Adam Ostalecki. 17 lutego knurowianin, do niedawna Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w knurowskim
Urzędzie Miasta, został powołany na
stanowisko dyrektora generalnego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach. Nazajutrz po powołaniu
zrzekł się mandatu radnego powiatu
gliwickiego. Na czwartkową sesję
przybył w nowej już roli przedstawiciela administracji państwowej.
Dyrektor Ostalecki podziękował zarządowi, radnym i pracownikom starostwa za współpracę.
- Jestem ogromnie wdzięczny
za wspólną pracę. To dla mnie niezwykle ważne i cenne doświadczenie – podkreślił dodając, iż nowa
funkcja nie będzie przeszkodą dla

kontynuacji pracy na rzecz lokalnego środowiska.
Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Kurek i starosta Waldemar
Dombek równie wysoko ocenili dotychczasowe współdziałanie, będąc
wyrazicielami zdania pozostałych
uczestników obrad.
Prezentację poświęconą grypie
przedstawił i omówił lek. med.
Zbigniew Brożek, Państwowy Powiatow y Inspektor Sanitarny w
Gliwicach.
– Choć w powiecie gliwickim nie
ma powodów do zaniepokojenia,
warto by wszyscy przestrzegali zasad profilaktyki grypy – podkreślił
dr Bożek.
Radni podjęli osiem uchwał,
m.in. jedną z nich określając zasady
udzielania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
/sisp, bw/

reklama

/sisp, bw/
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Knurów

Knurów. Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50-69 lat

Rodziny
wyjdą na plus

Zbadaj się za darmo
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Gliwicach oraz
Intermarché w Knurowie zapraszają na
bezpłatną cyfrową mammografię. Propozycja
skierowana jest do pań urodzonych w latach
1947-1966

Za niespełna miesiąc ruszy nabór wniosków
o wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł na drugie
i kolejne dziecko. Na razie w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej urywają się telefony od rodziców

R

ządowy program „Rodzina 500
plus” wchodzi w życie 1 kwietnia. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie trwają
gorączkowe przygotowania, aby nabór
wniosków i obsługa interesantów przebiegały bez zakłóceń.
MOPS otrzymał środki na zakup
sprzętu i programów. Petentów obsłuży 3 pracowników z Działu Świadczeń
Rodzinnych, którym wsparcia udzielą
pracownicy socjalni. Dodatkowo
placówka planuje zatrudnić jeszcze
jedną osobę.
- Wnioski przyjmujemy od 1 kwietnia - zaznacza dyrektor MOPS, Małgorzata Cisek-Sopel, uprzedzając pytanie
wielu rodziców, czy można składać je
już w marcu. - Tym, którzy złożą je
w maju lub czerwcu pieniądze i tak
zostaną wypłacone z wyrównaniem od
1 kwietnia.
To istotna informacja dla chcących

uniknąć kolejek. Inna jest taka, że
rodziny z dochodem przekraczającym 800 zł lub 1200 zł (w przypadku
niepełnosprawnego dziecka) na osobę
mogą składać wnioski w terenowym
punkcie MOPS-u w Szczygłowicach
lub w Ośrodku Wsparcia przy ul. 1
Maja (vis-à-vis Tesco). Co ważne,
oprócz wniosku muszą dostarczyć do
skserowania akty urodzenia dzieci,
dowód osobisty i zaświadczenie o dochodach za 2014 rok. Mniej zachodu
urzędnicy będą mieć z pobierającymi
świadczenia rodzinne i korzystającymi
z funduszu alimentacyjnego, ponieważ
dysponują ich aktualnymi danymi.
- Wnioski można będzie składać
przez portal Empatia oraz ePUAP

(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - przyp. red.),
jednak w tych przypadkach wymagany
jest elektroniczny podpis kwalifikowany - dodaje wicedyrektor MOPS, Danuta Gawrońska. - Mimo to rodzic i tak
będzie musiał pofatygować się do nas
osobiście, by dostarczyć akty urodzenia
dzieci, dowód osobisty i zaświadczenie
o dochodach za 2014 rok.
Każdy wniosek tuż po złożeniu
zostanie sprawdzony pod kątem poprawności, aby móc od razu skorygować ewentualne błędy i skrócić czas
oczekiwania na świadczenie.
O szczegółach programu będziemy informować na bieżąco.
/g/

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na
każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o
niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.
To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Rodzice i opiekunowie
będą otrzymywać co miesiąc 500 zł do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Knurów, Chorzów. Debiut knurowianki na deskach Teatru Rozrywki

Powtórki nie będzie

Anna Maksym, aktorka z Knurowa, wystąpi na scenie
chorzowskiego Teatru Rozrywki w przedstawieniu „Kobiety
Bergmana - Po próbie”. - To dla mnie ogromne wyzwanie, bo
gram z bardzo doświadczonymi aktorami - mówi knurowianka

A

nna Maksym ma na koncie już
k ilka a ktorsk ich sukcesów:
zagrała u boku Joanny Szczepkowskiej w spektaklu „Biały anioł z
czarnymi skrzydłami”, wystąpiła
w sztuce „Pod podeszwą buta”, nagrodzonym na teatralnym festiwalu
w Mińsku. Teraz czas na kolejny.
„Po próbie” to d r uga cz ęść
dylogii scenicznej „Kobiety Bergmana” (pierwsza część nosi tytuł
„Persony”), powstałej na podstawie
tekstu samego Ingmara Bergmana.
Dot yka problemu nieodwraca lności tego, co zrobiliśmy w życiu
i opowiada o stanie zawieszenia
przed Ostatecznością. Na scenie
trzy postacie: Vogler, człow iek
żegnający się z życiem i próbujący
je podsumować oraz dwie kobiety Anna i Rakel.
- Anna to początkująca aktorka, jak się okazuje związana
z Mistrzem nie tylko zawodowo.
Rakel to matka Anny, grająca w
jego spektaklach kiedyś. Anna jest
rzeczywista, cielesna i symbolizuje
wszystko, czego Vogler już mieć nie
może. Rakel jest przywidzeniem,
wyrzutem sumienia, czymś, czego

6

N

owoczesny mammobus zatrzyma się przy knurowskim
markecie w dniach 10-11 marca (w
godz. 8.30-15.30) oraz 14-16 marca
(w godz. 10-17).
Nie trzeba się zapisywać, można
wybrać dowolny dzień na wizytę.
- W naszej mobilnej pracowni oferujemy najnowszej generacji
cyfrowy mammograf Mammomat
Inspiration, pozwalający uzyskać
największą jakość obrazu przy zastosowaniu bardzo niskiej dawki
promieniowania – zapewniają organizatorzy akcji. Podkreślają komfort
badania, o który dbają kobiety-techniczki wykonujące badanie.
Opisem zdjęć zajmuje się co
najmniej dwóch lekarzy z Centrum
Onkologii w Gliwicach, specjalistów
w dziedzinie radiologii i diagnostyki
obrazowej.

Cyfrowe archiwizowanie zdjęć
wykonanych w centrum umożliwia
lekarzom porównanie bieżącego
wyniku z wcześniej wykonaną mammografią. Zwalnia je też z konieczności gromadzenia i przynoszenia
poprzednich zdjęć.
Co istotne, w przypadku wykrycia zmian w obrębie piersi ośrodek
zapewnia bezpłatną opiekę i dalsze
niezbędne badania w Centrum Onkologii w Gliwicach.
- Prosimy zabrać ze sobą dowód
osobisty oraz zdjęcia z poprzedniej
mammografii, jeżeli była wykonywana poza Centrum Onkologii – apelują
organizatorzy akcji.
Dodatkowe i szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr. tel. 32 278 98 96.
/bw/

Foto:
Archiwum CO-I im. M. Skłodowskiej-Curie

Knurów. MOPP poleca szachy

A może królewska gra?
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
zaprasza uczniów knurowskich szkół
na zajęcia szachowe

N

aukę, która zarazem jest wspaniałą zabawą, poprowadzi instruktor
sportu Ryszard Nowak, znany knurowski pasjonat królewskiej gry.
Najbliższe zajęcia (wszystkie w
godzinach 16-17.30) odbędą się:
- 3 marca (czwartek) – MSP-1, sala nr 7
- 8 marca (wtorek) – MSP-7, sala nr 206
- 15 marca (wtorek) – MSP-6, sala nr 61

- 7 kwietnia (czwartek) – MSP-1, sala
nr 7
- 12 kwietnia (wtorek) – MSP-7, sala
nr 206
- 19 kwietnia (wtorek) – MSP-6, sala
nr 61
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zainteresowani proszeni są o kontakt
telefoniczny pod nr. 888 909 617.

/mopp, bw/

Knurów

Młodzi artyści mile widziani
nie da się zapomnieć - tłumaczą
twórcy przedstawienia.
Anna Maksym zagra rolę Anny.
- To materiał bardzo wymagający pod względem emocjonalnym
- t łu macz y a k tork a. - Bergman
zmusza do grzebania we własnych
emocjach, do poszukiwań.
Pierwsze wrażenia z próby są
entuzjastyczne.
- Aktorzy delektują się pauzą,

ciszą i niedomówieniem. Wielkie
znaczenie mają gest, spojrzenie,
niewypowiedziane emocje - dodają
twórcy. - Bardzo szlachetny i głęboki
tekst, do którego dostroili się aktorzy,
tworząc spektakl, którzy na długo
zostanie w pamięci.
Spektakle z udziałem knurowianki - 18 marca o godz. 18 i 19 marca o
godz. 19. Bilety kosztują 50 zł.
Jb, foto: materiały prasowe

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
zaprasza uczniów knurowskich
podstawówek na bezpłatne zajęcia
muzyczne

W

e wtorek (8 marca) w godz.
15.30-16.30 odbędą się przesłuchania młodych artystów (klasy II-V)
i przydział do poszczególnych grup.
- Zajęcia odbywać się będą we wtorki od
15.30 w Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 7 w Knurowie (sala 206) – informuje
MOPP. - Prosimy o zabranie obuwia
zastępczego.

Dodatkowe informacje można
uzyskać w siedzibie MOPP (ul. Lipowa
12), telefonicznie pod nr. 32 235 27
13 lub drogą elektroniczną (e-mail:
mopp_knurow@tlen.pl). Warto też
zajrzeć na stronę www.mopp.knurow.
edu.pl.
/mopp, bw/
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Przyszli na świat 29 lutego

Szczęśliwcy
przestępnie urodzeni
Foto: Justyna Bajko

Gdy ich rówieśnicy będą mieli do zdmuchnięcia
100 świeczek, oni wyprawią... 25. urodziny. Są
wyjątkowi. Dużo łatwiej urodzić się w piątek
„trzynastego” niż 29 lutego

Mały Filipek w ramionach
mamy. - Urodziny raz na cztery
lata? Co to to nie! Filipek będzie świętował razem ze swoim
starszym bratem, który urodził
się 22 lutego. A raz na cztery lata
zrobimy pewnie wyjątkowe przyjęcie - śmieje się pani Natalia,
mama Filipka

N

ie, nie, to nie znaczy, że są pechowcami. Ani jedni, ani drudzy. Bo jak ktoś wierzy, że ma
pecha, to go ma, a jeśli jest przekonany
o swoim farcie, to i fortuna mu sprzyja.
I data urodzin nie ma tu znaczenia.
Piątek „trzynastego” trafia się
zazwyczaj 1-2 raz do roku, 29 lutego
wypada co cztery lata, a bywa, że i
raz na lat osiem. Urodzonych w dniu,
który czyni rok przestępnym jest więc
niewielu. W całej Polsce raptem około
25 tysięcy.
Tylko 20 knurowian (stale zameldowanych) może pochwalić się taką
szczególną datą urodzin. W gminie
Gierałtowice - 4 osoby, natomiast w
gminie Pilchowice – 9.
- Co ciekawe, wyjątkowym w tym
względzie okazał się rok 1984, bo aż
trzy osoby urodziły się wówczas 29 lutego – usłyszeliśmy w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Pilchowicach.
W poniedziałek, 29 lutego, w knurowskim szpitalu szczęśliwą mamą
Filipka została pani Natalia.
- Lata przestępne będą w naszej rodzinie wyjątkowe - zapewniła Przegląd.
Urodzeni 29 lutego mają całkiem
niezłe towarzystwo. W latach przestępnych na świat przyszli m.in. papież
Paweł III (1468), kompozytor Gioac-

chino Rossini (1792), astronom
Lewis A. Swift (1820), fotografik
Marian Dederko (1880), prezydent
Salwadoru Carlos Humberto
Romero (1924), patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I (1940)
i aktorka Olga Bołądź (1984).
Ekskluzywnemu gronu chluby
natomiast nie przynoszą Aileen
Wuornos (1956) – amerykańska
prostytutka i seryjna morderczyni oraz Richard Ramirez
(1960) – również seryjny zabójca.
W 29 dniu lutego na zawsze odeszło wiele znaczących postaci, m.in.
św. Hilary (468), japoński mnich
buddyjski Hōnen (1212), król Bawarii
Ludwik I Wittelsbach (1868), premier
i prezydent Finlandii Pehr Evind
Svinhufvud (1944) i polski filolog
klasyczny Mieczysław Brożek (2000).
Mimo że nieliczni, potrafią się
skrzyknąć. Przed 4 laty w Poznaniu
odbył się I Zjazd Osób Urodzonych
29 Lutego, w ostatnią niedzielę drugi
w Środzie Wielkopolskiej. Bawiło się
kilkadziesiąt osób. Najmłodsze uczestniczki, bliźniaczki, świętowały według
specjalnego kalendarza... roczek, najstarsza była 20-latką.
Bogusław Wilk

Skąd się wziął rok przestępny?
2016 to rok przestępny. Będzie liczyć 366 dni. O jedną
dobę więcej niż „zwykłe” lata. Skąd się to wzięło? A było
to, nieco upraszczając, tak...
Zaczęło się... 2254 lata temu w Egipcie, gdy zaczęto
uwzględniać dodatkowy dzień co cztery lata. Powód?
Wyczekiwany przez Egipcjan wschód Sopdet (Syriusza),
stanowiący początek roku astronomicznego, odbywał się
co 365,25 dni (średnia długość roku juliańskiego). Tym
samym co 4 lata o jeden dzień przesuwał się jej wschód.
W 45. roku p.n.e. dekretem Juliusza Cezara wprowadzono
tę regułę w Rzymie. Dodatkowy dzień zyskał luty – najkrótszy miesiąc w roku.
Ale i to nie wystarczyło, bo metoda nie była precyzyjna.
Jej błąd wynosił 1 dzień na 128 lat. „Naprawy” kalendarza
podjął się papież Grzegorz III w 1582 roku. Nazajutrz po
4 października nastąpił... 15 października.
Zgodnie z nową regułą (kalendarz gregoriański) rok prze-

stępny to ten, który jest podzielny przez 4. I tu odstępstwo: za wyjątkiem lat kończących się na „00”, które nie są
podzielne przez 400. Łatwo zauważyć, że od tamtego czasu
lata 1700, 1800 i 1900 nie były przestępnymi, natomiast
okazały się nimi lata 1600 i 2000.
Co zaskakujące, dodatkowym dniem w roku przestępnym
nie jest 29 lutego. Na soborze w 1582 roku ustalono, że
tym „extra” dniem ma być... 24 lutego, „wciśnięty” w
kalendarium po 23 lutego. Ta decyzja nawiązywała, przypadkowo bądź nie, do praktyki za czasów Cezara, gdy dzień
przestępny wprowadzano poprzez powtórzenie 24 lutego.
Czy te korekty i mieszanie w czasie załatwiają sprawę
kalendarza? Niezupełnie.
Rok zwrotnikowy ma 365,242199 dni. To przekłada się na
około 26 sekund, o które rok jest krótszy. Czyli za 3322 lata
„zabraknie” nam jednego dnia. Ale tym niech się martwią
następne pokolenia...

X Zbiórka Żywności „Tak, Pomagam!”

Pomóż przed Wielkanocą
4 i 5 marca możemy włączyć
w przedświąteczną akcję na rzecz
potrzebujących z knurowskiego Ośrodka
Matka Boża Uzdrowienie Chorych

razem akcja została zaplanowana
na najbliższy piątek i sobotę, 4 i 5
marca. W Knurowie zbiórka zostanie przeprowadzona w sklepach

reklama

„Tak, Pomagam!” – pod takim
hasłem Caritas w całym kraju od lat
organizuje przedświąteczne zbiórki
żywności dla potrzebujących. Tym
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sieci „Biedronka” przy ul. Witosa i
Szpitalnej, w piątek w godz. 8.0020.00, zaś w sobotę od godz. 8.00
do 18.00. Chętni do włączenia się w
przedsięwzięcie mogą pozostawiać
tam artykuły spożywcze o długim
terminie przydatności, a zarazem
łatw ych w przechow y waniu (np.
mąka, cukier, makaron, ryż, płatki
kukurydziane, olej herbata, słodycze). Paczki z zebranymi produktami
zostaną przekazane potrzebującym z
knurowskiego Ośrodka Matka Boże
Uzdrowienie Chorych.
MiNa

Zdarzyło się 29 lutego
1504 – zaćmienie Słońca; Krzysztof Kolumb wykorzystał zjawisko do zastraszenia tubylców na Jamajce, w celu uzyskania od nich żywności;
1768 – została zawiązana konfederacja barska (nazwa pochodzi od miasta
Bar na Podolu);
1920 – na Rynku Głównym w Krakowie odbył się Wiec Śląski. Wśród 100 tys.
uczestników było 10 tys. gości ze Śląska;
1940 – podczas 12. ceremonii wręczenia Oscarów Hattie McDaniell jako pierwsza czarnoskóra aktorka otrzymała Oscara za rolę Mammy w „Przeminęło z
wiatrem” (film otrzymał wówczas 8 statuetek)

30 lutego?
A bywało, bywało... Ponoć już w pierwotnej wersji kalendarza juliańskiego
luty miewał 30 dni w latach przestępnych, a w zwykłych 29 dni. Po półwieczu,
w 8 r. n.e. cesarz Oktawian August zabrał lutemu jeden dzień i przekazał go
sierpniowi. Tym samym lipiec (Julius - od Gajusa Juliusa Cesara) i sierpień
(Augustus – od Augusta Oktawiana) miały tę samą długość – 31 dni.
Minęło 17 stuleci. W 1712 roku w Szwecji luty ponownie liczył 30 dni. Było to
pokłosie zamieszania związanego z rezygnacją przez Szwecję z przejścia na
kalendarz gregoriański.
Ponownie luty liczył 30 dni w latach 1930 i 1931 – tym razem w Związku Radzieckim. A to dlatego, iż w 1929 roku ZSRR wprowadził kalendarz rewolucyjny, w którym wszystkie miesiące liczyły po 30 dni. Reforma nie wytrzymała
próby... czasu. Zrezygnowano z niej już w 1932 roku.

Knurów. Co dalej w kawiarnią?

Maszkiety
na zakręcie

- Z przykrością zawiadamiamy wszystkich
zainteresowanych, że od 29 lutego kawiarnia
„Maszkiety” zamyka swoje podwoje - kiedy
ta informacja pojawiła się na fanpage’u
kawiarni, pewnie w wielu knurowskich
domach słychać było jęk zawodu
„Maszkiety” były miejscem niezwykłym - łączyły dobre jedzenie z
rozmową o historii, sztuce i codzienności. Działały ponad rok. W tym
czasie w kawiarni odbyło się kilkanaście spotkań, koncertów, wystaw.
Wydawało się, że „Maszkiety”
na stałe zaistnieją w knurowskim
krajobrazie. Wieść o ich zamknięciu
była zaskakująca i niespodziewana.
Co się stało?
- Jesteśmy na zakręcie - mówi
Elżbieta Woźniak z „Maszkietów”.

- Czasowo na czas reorganizacji zawieszamy działalność produkcyjną,
ale szukamy rozwiązań, które pozwolą
nam dalej istnieć i pracować.
Twórcy „Maszkietów”, skupieni w
spółdzielni socjalnej „Spichlerz smaku”, nie zamierzają więc rezygnować
z idei tworzenia wspólnego przedsiębiorstwa. Zapewniają, że „Maszkiety”
wrócą, ale czy w tej samej formie i
w tym samym miejscu - jeszcze nie
wiadomo.
jb
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Podaruj 1 procent

Wypełniając zeznanie dla skarbówki, możemy podarować komuś 1 procent podatku dochodowego.
Nam niczego nie ubędzie, a dla innych taki drobny gest może okazać zbawienny. Przygotowaliśmy
ściągę, która ułatwi podjęcie decyzji, kogo wesprzeć 1 procentem

Hanna Kałużny

Bartłomiej
Kirszensztejn

Paulina Napieracz

Wiktoria Matusik

Maik Skotniczny

Kinga Jarych

Radosław Midura

Joanna Tomska

Dawid Ganczarczyk

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”,
KRS 0000186434 z dopiskiem: dla
Dawida Ganczarczyk 172/G
Dawid choruje na 4-kończynowe wzmożone napięcie mięśniowe
oraz małogłowie. Jest bardzo
pogodnym i wesołym dzieckiem.
Potrzebuje ciągłej rehabilitacji i
opieki. Koszty leczenia znacznie
przekraczają możliwości finansowe rodziców.

Hanna i Filip Gryta

Fundacja Wcześniak Rodzice Rodzicom, KRS 0000191989 z dopiskiem „Hanna i Filip Gryta”
Bliźnięta urodziły się w 25 tygodniu ciąży. Mimo że dzieciństwo nie powinno być walką, Hania i Filip od najmłodszych lat zmagają się z różnymi schorzeniami. Wcześniaki wygrały już życie, teraz walczą o samodzielność. Codziennie
zmagają się z codziennością: wędrują od specjalistów do specjalistów, pięć
razy w tygodniu mają rehabilitację. Koszty są ogromne.

Zuzanna Kozieł

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem „Zuzanna Kozieł (9979)”
Przyszła na świat z rozszczepem kręgosłupa. Los nie oszczędził
jej też kilku „bonusów”: wodogłowia, ustawienia końsko-szpotawego stóp i padaczki. Mimo to Zuzia
nie poddaje się. Warto wspomóc
ją w tej walce.

Laura Zawada

Fundacja Pomocy Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904 z
dopiskiem „3753 Laura Zawada”
Laurę cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, małogłowie,
astmę oskrzelową, epilepsję i
obustronny niedosłuch. Dziewczynka wymaga regularnej i kosztownej rehabilitacji. Nie poddaje
się, choć czasami brakuje sił.

Dawid Kilian

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem „2944 Kilian Dawid Rafał”
Dawid od urodzenia choruje na
zespół Westa – padaczkę lekooporną. Robi duże postępy, ale w drodze do samodzielności potrzebuje
ciągłej rehabilitacji i drogich leków.

Maciej Zientek

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem „16096 Zientek Maciej”
Maciuś urodził się z zespołem Downa, zespołem Westa,
ma też niedoczynność tarczycy
i niedosłuch. Aby radzić sobie z
codziennymi czynnościami, musi
wiele pracować. Jest dzielny i robi
postępy, ale potrzebuje wsparcia.

Fundacja Pomocy Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904,
z dopiskiem „13552, Napieracz
Paulina Zofia”
Paulinka urodziła się z wadą genetyczną chromosomu 21 oraz zespołem Dandy–Walkera. Stwierdzono także refluks dróg moczowych,
wadę oczek oraz koślawość stóp.
Dziewczynka uwielbia chodzić, codziennie walczy o każdy krok.

Fundacja Rodzin Górniczych, KRS
0000127003 z dopiskiem „Leczenie
Kingi Jarych”
16-letnia Kinga jest córką górnika KWK „Knurów”. Urodziła się z
mózgowym porażeniem dziecięcym
- małogłowiem, cytomegalią wrodzoną. Ma niedowład spastyczny
czerokończynowy, opóźniony rozwój psychoruchowy, głęboki niedosłuch i krótkowzroczność. Wymaga
stałej rehabilitacji.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem
„11513 Kałużny Hanna Maria”
5-latka urodziła się z rzadką
wadą wrodzoną lewej nogi. Jest już
po kilku operacjach, dzięki którym
udało się wydłużyć kość piszczelową
o około 5 cm. Koszty dalszego leczenia i rehabilitacji są duże...

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem „12043 Matusik Wiktoria
Anna”
Lista wad, z jakimi boryka się
Wiktoria, jest długa: wady układu
kostnego, niskorosłość, brak prawej nerki, niedoczynność tarczycy.
Leczenie i rehabilitacja przynoszą
efekty. Na wyboistej drodze do
dalszych postępów stoi przeszkoda finansowa.

Fundacja Rodzin Górniczych, KRS
0000127003 z dopiskiem „Leczenie Radosława Midura”
Raduś, syn górnika z KWK „Knurów-Szczygłowice”, przyszedł na
świat w 2012 roku. Jest niepełnosprawny ruchowo. Zdiagnozowano
u niego: hipotomię mięśniową,
dysfazję rozwojową, niedosłuch
przewodzeniowy i bezdechy senne.
Wymaga specjalistycznego leczenia
i rehabilitacji.

Jeśli w naszym zestawieniu pominęliśmy któregoś z potrzebujących z Knurowa i okolic, prosimy o kontakt z redakcją.
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Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
pomocą”, KRS 0000037904 z
dopiskiem „21962 - Kirszensztejn
Bartłomiej - darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia”
Problemem Bartka jest autyzm.
Choroba sprawiła, że chłopiec przestał mówić, reagować na swoje imię,
szybko wpadał w złość. Od 3 lat, dzięki lekom, terapii i rehabilitacji stan
Bartka uległ poprawie. Kosztowne
leczenie wymaga kontynuacji.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem „15033 Skotniczny Maik
Martin”
Z powodu mózgowego porażenia dziecięcego 6-letni Maik
musi ciężko pracować choćby
po to, by opanować sztukę chodzenia. Codzienna, intensywna
rehabilitacja jest konieczna, by
zmniejszyć efekty mpd.

Fundacja „Piastun - wyrównywanie szans”, nr KRS: 0000292978,
cel szczegółowy: Tomska Joanna
Joasia ma ponad roczek. Od
początku zmaga się z cierpieniem.
Urodziła się z rzadkim zespołem wad
genetycznych zwanych zespołem
Cornelii de Lange. Choroba ta objawia się m.in. niepełnosprawnością
intelektualną, wadami serca i kończyn. Aby być choć trochę samodzielną, Joasia potrzebuje intensywnej
rehabilitacji. Prosi o wsparcie.
oprac. jb, MiNa, pg

Przegląd Lokalny Nr 9 (1198) 3 marca 2016 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu
ogłoszenie

Zaproszenie

Odwiedź
„Dwójkę”
Filip Grabowski
Maria Janowska

Fundacja „Piastun - wyrównywanie szans”, KRS: 0000292978, z
dopiskiem: Marysia
Marysia urodziła się w 25 tygodniu ciąży. Odkąd przyszła na
świat musiała walczyć o życie, teraz - walczy, aby być sprawniejszą.
Marysia cierpi m.in. na zaburzenia
integracji sensorycznej i afazję
mowy. Aby dogonić swoich rówieśników, potrzebuje rehabilitacji.

Fundacja „Piastun - wyrównywanie szans”, KRS 0000292978, z
dopiskiem: Filip
W lipcu Filip skończył 10 lat, a
przeszedł już więcej niż niejeden
dorosły - godziny spędzone na
rehabilitacji, klika operacji. Urodził
się z zespołem wad wrodzonych,
zespołem dziecka wiotkiego oraz
wadą rozwojową ośrodkowego
układu nerwowego. Każdego dnia
walczy o samodzielność. Aby mógł
się dalej rozwijać, niezbędna jest
kosztowna rehabilitacja.

Lada dzień szóstoklasiści staną przed wyborem gimnazjum. W tej
kluczowej decyzji chce
pomóc Miejskie Gimnazjum nr 2, zapraszając
uczniów i ich rodziców
na Dzień Otwarty

9 marca (środa) w godz. 16.3018.00 w szkolnych odbędzie się
spotkanie z dyrekcją, nauczycielami
i uczniami, którzy będą zachęcać do
wstąpienia w szeregi gimnazjalistów „Dwójki”. Organizatorzy Dnia
Otwartego przygotowali dla gości
wiele atrakcji. Przy okazji pochwalą
się sukcesami, oprowadzą po szkole
i odpowiedzą na każde pytanie.
/g/

Paniówki.
Kiermasz wielkanocny

Piękno
ucieszy oko
Wiktoria Reda

Fundacja „Piastun - wyrównywanie szans”, KRS 0000292978, z
dopiskiem: Wiki
Wiktoria swoich uśmiechem
potrafi rozjaśniać świat. W tym
roku będzie świętować osiemnaste
urodziny. Wiktoria cierpi na Zespół
Downa, ma rozległą wadę serca
z nadciśnieniem płucnym i niedoczynność tarczycy. Miesięcznie
wydaje prawie 2 tysiące na same
leki obniżające ciśnienie w płucach.
Prosi o wsparcie.

Sebastian Ślósarczyk

Fundacja Pomocy Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem: „4732 Ślósarczyk
Sebastian Piotr”
Sebastian to urodzony bohater
- gdy był mały, trzy razy stoczył
walkę o życie. Dzisiaj walczy o
medale na olimpiadach i turniejach. Knurowianin urodził się z
zespołem Downa, ma wadę serca.
Prowadzi bardzo aktywny tryb
życia, lecz nadal wymaga leczenia
i rehabilitacji.

W niedzielę, 6 marca,
w salkach przy
kościele w Paniówkach
odbędzie się kiermasz
wielkanocny
Jak co roku będzie okazja podziwiać i zakupić oryginalne ozdoby
świąteczne – m.in. barwne kroszonki,
misterne obrusy i serwetki, fantazyjne
kompozycje, ozdoby i kartki. Swoje
prace wystawią okoliczni twórcy.
Organizatorzy zapraszają w godzinach 8-18.

/bw/

Knurów

Łowcy.B znów bawili

Latka lecą, skład się rotuje, ale jedno jest niezmienne: kabaret
Łowcy.B świetnie bawi. Po raz kolejny przekonali się o tym
widzowie w piątkowy wieczór

Marta Labus

Fundacja Pomocy Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904 z
dopiskiem: „23165 Labus Marta”
6-letnia Marta choruje na
przepuklinę oponowo-rdzeniową
i końską stopę. Pomimo przeciwności losu, ta mała dziewczynka nie
poddaje się. Marta wymaga opieki
specjalistów i regularnej rehabilitacji. Koszty leczenia znacznie
przekraczają możliwości finansowe rodziców.

Fundacja na rzecz Rozwoju Rehabilitacji dla Dzieci i i Młodzieży „Schody do nieba”, KRS
0000397465, z dopiskiem: Martin
Taboł
W lipcu 2015 roku Martin
uległ ciężkiemu wypadkowi. 14-latek przeżył upadek z wysoka, odniósł poważne obrażenia: mózgu,
czaszki i obu nóg. W jednej chwili
zmieniło się wszystko: zamiast
walczyć na szkolnym boisku, Martin w szpitalu walczył o życie. Był
w śpiączce, przeszedł kilka operacji. Knurowianin walczy o powrót
do zdrowia - niestety, to kosztuje.

N

a widowni Kina Sceny Kultury zasiedli amatorzy dobrej
rozrywki.
- Nie zawiedli się – zapewnia
dyrektor Centrum Kultury Jerzy
Kosowski. – Zespół jak zwykle
wykazał się ogromnym poczuciem
humoru, który zaraźliwie udzielił się
całej publiczności.
- Uwielbiam ich – zdradziła
nam jedna z młodych knurowianek.
– Byłam na wszystkich występach
„Łowców” w Knurowie. Z rozrzewnieniem wspominam ekipę sprzed
lat, ale zmiany kadrowe nie odbiły
się na poziomie żartów.
- Dobrej rozrywki nigdy za wiele,
więc Łowcy.B zapewne jeszcze pojawią się i będą nas bawić w Knurowie
Wielu widzów z sentymentem wspomina „stary” skład
– dodaje dyrektor Kosowski.
Foto: Archiwum PL

Martin Taboł

/bw/
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kabaretu – zdjęcie z występu w Knurowie w 2007 roku
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rozrywka nr 9

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Michał Pyzik z Zabrza

ur. 22.02.2016 r., 3270 g, 51 cm

Franciszek Ferdyan z Leszczyn

ur. 24.02.2016 r., 4150 g, 54 cm

Aleksandra Babińska z Bojkowa
ur. 23.02.2016 r. 3600 g, 53 cm

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

4.03.2016 r.
PIĄTEK
Zjawa
- godz. 20.15
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Szymon Zdanowicz z Knurowa

ur. 24.02.2016 r., 3970 g, 55 cm

Mateusz Rędzia z Ornontowic

ur. 26.02.2016 r., 3540 g, 52 cm

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

3.03.2016 r.
CZWARTEK
Chłopiec i świat
- godz. 16.30
Pokój
- godz. 18.00
Pitbul. Nowe porządki
- godz. 20.15

7-8.03.2016 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK
Robinson Crusoe
- godz. 16.15
Pokój
- godz. 18.00
Zjawa
- godz. 20.15
9.03.2016 r.
ŚRODA
Robinson Crusoe
- godz. 15.00
Zjawa
- godz. 19.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 23.02.2016 r., 3500 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 7/2016 brzmiało: „WAŁKOŃ”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Henryka
Czenczek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

5-6.03.2016 r.
SOBOTA- NIEDZIELA
Robinson Crusoe
- godz. 14.30, 16.15
Pokój
- godz. 18.00

Robinson Crusoe
- godz. 16.15
Pokój
- godz. 18.00
Zjawa
- godz. 20.15

Wojciech Łasocha z Gierałtowic

Filip Matura z Knurowa

ur. 27.02.2016 r., 3920 g, 54 cm

Filip Kiełpiński z Gliwic

ur. 29.02.2016 r., 4090 g, 54 cm

informacja własna wydawcy

Z okazji
Dnia
Pamięci
„Żołnierzy
Wyklętych”
Centrum
Kultury w
Knurowie
zaprasza
na seans
filmowy
z prelekcją
pt. „Świadectwo
Pileckiego”.

WSTĘP
WOLNY!
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Liptovska Tepliczka, Svit. MSP-7 na zimowisku

Hu, hu, ha! Zima
nie jest wcale zła!

foto-migawka

Foto: Bogusław Wilk

Tyle co napisaliśmy o nakr ętkom anii dla 10-l etni ej już
Laur y, a w drzwiach redakcji
stan ęli kole jni darc zyńc y.
Tym raze m w nasz e prog
i
wstą pili gier ał towi czan ie:
5-le tnia Karolinka Ciupka z
10-l etni m brat em Piot rem
i tatą Rysz arde m. Tata był
potr zebny, bo któż inny uporałby się z kilko ma dużymi
workami z nakr ętkami.
- W sumie uzbieraliśmy ponad 42 kg – dopr ecyzowali
Czytelnic y. W akcję zaangażowała się cała rodzina. – Bo
chcemy pomagać – wyjaśniła
Karolinka, z początku lekko
nieśmiała, a po chwili rezolutna i roze śmiana.
- Nie popr zestaniemy na tym
– zapewnił nas pan Ryszard.
Pod obn e s łowa us ł ysze liśmy od knur owianina Leszka
Reszki. Pan Leszek podzielił
się nakr ętka mi zebr anym
i
przez trzy miesiące wspólnie
ze wsp ó ł pr ac own ikam i w
firmie.
- Po co się miał y marnować
,
skor o mog ą się przy dać przy znał knur owianin.
Serdecznie dziękujemy...
/bw/

Gierałtowice. Spotkanie z Jolantą Szwalbe

W poszukiwaniu zimy uczniowie Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7 wyruszyli na Słowację. Przez
tydzień knurowianie hasali po ośnieżonych stokach,
studzili emocje w basenach termalnych, zajrzeli
również do przyjaciół - mieszkańców Svitu

Z

imowy obóz narciarski jest organizowany przez MSP-7 przy
współpracy z Ogniskiem TKKF
„Szczygłowice” od ponad 20 lat. Tegoroczny gościł w Liptovskiej Tepliczce.
Trwał od 14 do 21 lutego.
„Siódemka” zabrała na Słowację 40 miłośników śnieżnej jazdy,
niekoniecznie profesjonalistów. Dla
początkujących istniała możliwość
wypożyczenia sprzętu w szkole.
- Pomysłodawcą i głównym „motorem” wyjazdu była Danuta Pluta,
wicedyrektor MSP- 7 w Knurowie oraz
nauczyciele „Siódemki”: Beata Dudło

i Janusz Klof. Do kadry należeli też
Bogdan Telinga i Aleksander Klof.
Wszyscy opiekunowie wyjazd na obóz
traktowali jako wolontariat - informują organizatorzy.
Dzieci, te mniejsze i te trochę
większe, przez pięć dni szusowały na
nartach w ośrodku w Szczyrbskim
Plesie, a wieczorem skusiły się na
nocną jazdę po stokach Spiskiego
Bystrego. Zmęczone śnieżnymi szaleństwami wypoczywały, zanurzając
gorące od emocji głowy w basenach
termalnych. Na zakończenie pobytu
niebo rozświetliło się tysiącami kolo-

rowych świateł - specjalnie dla uczestników zimowiska w stronę gwiazd
poszybowały sztuczne ognie.
Knurowianie znaleźli także czas,
aby odwiedzić przyjaciół z partnerskiego miasta. Na kilka godzin zajrzeli
bowiem do Svitu. Przyjaciele z miasta
partnerskiego przygotowali na gości
kilka atrakcji, zabrali knurowian m.in.
na basen i kręgielnię.
Zimowisko minęło zdecydowanie
zbyt szybko, a wszyscy uczestnicy byli
zgodni - na Słowację wrócą za rok!

Sekrety istnienia

W czwartek, 3 marca, w Gierałtowicach
gościć będzie Jolanta Szwalbe, znana autorka
poradników
Spod pióra Szwalbe wyszły m.in.
książki pt. „Myśl i działaj dla przyszłości”, „Złap na zawsze wiatr w
żagle” czy „Sekrety istnienia”.
W Gierałtowicach autorka opowie, jak działać i zachęcać do aktywności życiowej ludzi w każdym wieku.
Spotkanie rozpocznie się o go-

dzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu
Gminy Gierałtowice.
Do udziału zapraszają Gminna
Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach, Gierałtowickie Centrum
Rozwoju oraz Forum Kobiet Ziemi
Gliwickiej.
/bw/

informacja własna wydawcy

Jb, foto: arch. MSP-7

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

S p r z e d a m M 3 , M 4 , M 5 w K n u r o w i e.
Tel. 600 399 408

9-10/16

Tanio sprzedam działkę budowlaną 1250 m2
Krywałd. Tel. 507 925 080

8-10/16

1/16-odw.

Meble na wymiar. Tel. 792 727 353

4-15/16

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

1-13/16

DAM PRACĘ

MOTORYZACJA

Foto: materiały prasowe

USŁUGI

www.przegladlokalny.eu
Anna Świątczak
wyśpiewa świadectwo
swojego życia

Auta kupię skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

3-13/16

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625

3-13/16

WYSOKIE ODSZKODOWANIE. Wypadki
drogowe, na chodniku, w pracy, błędy medyczne. Tel. 666 038 835

2-13/16

Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.

1-9/16

9-10/16

SPRZEDAM MEBLE IKEA MAMUT: dwie
komody (czerwono-różowa i niebieska),
szafa (czerwono-różowa), regał (czerwony). CENA 300 ZŁ. Tel.. 695 614 334

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
9/16

4-11/16M

NIERUCHOMOŚCI

Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską. Knurów,
ul. Witosa. Tel. 32 725 76 80

8-10/16

SPRZEDAM
Sprzedam łóżko rehabilitacyjne z pilotem
+ materac pr zeciwodleżynow y (now y).
Tel. 32 235 75 43, 669 959 477

Knurów

3-22/16

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

5 marca (sobota) o godz. 18 w
kościele Nowe Życie wystąpi Anna
Św iątcza k z zespołem. A r t yst ka
przeszła trudną drogę, przyznała
się do myśli samobójczych, dzisiaj
opowiada o swoim nawróceniu. O
spotkaniu z Bogiem mówiła: „Bóg

SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727
3/16-odw.

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

1/16-odw.

1/16-odw.

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

DYŻURY RADNYCH

8-9/16

9-11/16

Pilnie kupię kawalerkę lub M3 w Knurowie
na par terze, 1 piętrze. Płacę gotówką.
Tel. 600 399 408

9-10/16

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 15a
Szczygłowice Słoneczna. Cena 60 000 do
negocjacji. Tel. 509 272 347, 502 042 954
6-10/16

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 8.03.2016 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Zespół
Szkoła
Szkoła
Zespół

jb

Z gliwickim oddziałem Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami „Bezpieczna Łapa” szukamy nowych
domów dla bezpańskich kotów

Szukam pracy w charakterze opiekunk i dl a dzi e c i (15 l at d o ś w i a d c ze ni a).
Tel. 664 134 399

Odstąpię lokal handlowy CH Merkury, parter.
Tel. 509 571 247

uleczył we mnie coś, co wydawało
się, że już nigdy nie zostanie uleczone”. O wpływie, jaki miała wiara na
jej codzienne życie i poszukiwaniach
prawdy Świątczak opowie podczas
koncertu. Wstęp wolny.

KTO PRZYGARNIE?

1/16-odw.

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

L o k a l p o p i z z e r i i M e r k u r y w y n a j m ę.
Tel. 509 441 515

Świątczak
w Kościele

Podstawowa Nr 1 – ul. Słoniny
Szkolno – Przedszkolny – ul. Michalskiego
Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkół Nr 1 – Al. Lipowa

Lucjan - koci gwiazdor. Zawsze
w centrum uwagi, uwielbia być głaskany. Ma 4 lata. Idealny dla rodzin,
ponieważ kocha zabawy z dziećmi.
Domaga się zainteresowania i pieszczot. Został znaleziony w Gliwicach,
gdzie był przez kilka tygodni dokarmiany i uważany za kota dzikiego.
Jednakże Lucjan potrzebował człowieka i chciał, aby ten zwrócił na
niego uwagę.
Zuzik - widać, że to łakomczuch.
Uwielbia jeść, a przy tym jest przyjacielski. Dzięki determinacji ludzi,
którzy znaleźli go w stanie agonalnym, kot rośnie jak na drożdżach.
Ma 3 lata. Domaga się pieszczot,
skory jest do zabaw.

Zainteresowani adopcją psów proszeni są
o kontakt 505 299 686, 601 087 130
Więcej szczegółów na stronie:
www.bezpiecznalapa.pl

I N F O R M A C J A

W związku z obowiązkową kontrolą zbiorów bibliotecznych tzw. SKONTRUM
Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie – Filia nr 1 (ul. Dworcowa 10a)
będzie zamknięta w terminie 29.02 – 11.03
Za utrudnienia przepraszamy.
Zapraszamy do Biblioteki Głównej – al. Lipowa 12, tel. (32) 332-63-89
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Biegiem na Równicę

Spartanie doskonale wiedzę, że górskie treningi procentują w czasie całorocznych startów

imową przerwę w nauce Spartanie
wykorzystali na zorganizowanie
tradycyjnego zgrupowania w górach.

Jako, że na bazę wybrano Ustroń, podopieczni Ireneusza Przywary i Sławomira Tokarza mieli w planie treningowym

Wygrał pięć walk
przed czasem

W

ielkopolska gościła ponad tysiąc zawodników,
którzy zgłosili się do VI Mistrzostw Polski No Gi Jiu Jitsu.
- Jest to jedna z większych
imprez tego typu w Europie, a
knurowski Klub Brazylijskiego
Jiu Jitsu Spartan udanie reprezentował Adam Witkowski
- relacjonuje jeden z trenerów Sławomir Tokarz. - Adam
w sposób mistrzowski wygrał

wszystkie pięć walk, kończąc je
przed upływem regulaminowego czasu. Było to jednoznaczne
ze zdobycie złotego medalu w
kategorii białych pasów - 67,5
kg, a co za tym idzie, wywalczeniem tytułu mistrza Polski.
Gratulacje należą się nie tylko
zawodnikowi, ale i trenerom
Tomaszowi Jabłonce i Przemysławowi Wejnerowi.

Trener wciąż
daje przykład

m.in. bieg na Równicę.
W obozie wzięły udział 23 osoby.

PiSk

T

Adam Witkowski
przed czasem
odprawiał swoich
przeciwników

PiSk

Foto: Spartan

Z

rener Brazylijskiego Jiu Jitsu
w knurowskim Fight Clubie
- Paweł Bańczyk daje swym podopiecznym najlepszy z możliwych
przykładów, bo sam sięga po
mistrzowskie tytuły.
- Paweł jest w niesamowitej formie, co zaowocowało
kolejnymi sukcesami na zawodach rangi krajowej oraz
międzynarodowej - cieszy się
Grz egorz Sobierajsk i z FC
Knurów. - Najpierw zanoto-

I po feriach
piłkarskie i tenisowe,
a także zajęcia ogólnorozwojowe.
Akcja „Aktywne ferie z MOSiR-em” cieszyła się zainteresowaniem przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych, a także gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W turnieju piłkarsk im d la gimnazja li-

stów zwyciężył zespół
„ K o k s y z B o j k o w a”
przed „ASTR A LIS” i
„Drużyną ze Szczygłowic”.
Najlepsi w poszczegól nyc h k ate gor i ac h
wiekowych w turnieju
tenisa stołowego byli:
Błażej Hy jek, Michał
Nowo siel s k i, M ac ie j
Mikłos i Kacper Rusin.

PiSk

M

PiSk

Foto: MOSiR

czniow ie w róci li
już do szkół, a to
oznacza, że po feriach
zostały wspomnienia.
Mamy nadzieję, że miłe,
b o w ielu s t a r a ło się
umilić czas najmłodszym. W gronie tym był
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, który organizował m.in. zajęcia
w szczygłowickiej hali.
Odbyły się tam turnieje

wał udany start w Londynie
na British National Pro, gdzie
wywalczył srebrne medale w
swojej kategorii wagowej oraz
w open. Ten sukces zag warantował Pawłowi udział w
Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Abu Dhabi.
Wysoką formę potwierdził w
Mistrzostwach Polski NO GI,
zdobywając złoty medal.

Pogoda
pokonała
narciarzy

Foto: MOSiR

U

Foto: Fight Club

Foto: Spartan

Paweł Bańczyk, czyli
najlepszy zawodnik
wśród trenerów

iejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji poinformował, że Zawody Narciarskie
o Puchar Prezydenta Miasta
Knurów nie odbędą się. Powodem są złe warunki atmosferyczne, a w szczególności
brak śniegu.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Nowy wicelider
O ile lider utrzymał swą
pozycję, na drugim miejscu
odnotow ujemy zmianę. Po
kolejnym turnieju za plecami
Wojciecha Napierały plasuje się
Piotr Palica.
WYNIKI
Z 23 LUTEGO:

1. Jacek Zacher
- 2.285
2. Tadeusz Kamczyk - 2.234
3. Joachim Makselon - 2.226
4. Kazimierz Fąfara
- 2.148
5. Edward Nowak
- 1.991
6. Grzegorz Strupkowski - 1.870
7. Józef Antończyk
- 1.879
8. Czesław Antończyk - 1.814
9. Piotr Luberta
- 1.756
10. Jerzy Niewiadomski - 1.730
11. Bogumił Wolny
- 1.728

Warto również odnotować,
że zwycięzca ubiegłotygodniowego turnieju - Jacek Zacher
wciąż zajmuje miejsce poza
„dziesiątką”.
PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA
1. Wojciech Napierała
2. Piotr Palica
3. Jerzy Niewiadomski
4. Michał Foit
5. Czesław Antończyk
6. Kazimierz Fąfara
7. Zbigniew Ciszewski
8. Tadeusz Kamczyk
9. Janusz Myszka
10. Konrad Sobieraj

- 9.442
- 8.831
- 8.737
- 8.607
- 8.423
- 7.977
- 7.947
- 7.872
- 7.857
- 7.832

Kolejny turniej odbędzie się 8 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Rozpoczął się marzec,
zbliża się liga

Cholernie
trudne zajęcie
Foto: Piotr Skorupa

W IV-ligowych klubach rozpoczęło się odliczanie dni
do inauguracji rundy wiosennej, która nastąpi 19 marca,
gdy Concordia Knurów podejmie Polonię Poraj, a Jedność
32 Przyszowice wyjedzie do pobliskich Ornontowic
na spotkanie z Gwarkiem

Tego jeszcze
nie grali

Dwaj panowie M

Piłkarze Concordii w sobotnim spotkaniu przegrywali
z GTS-em Bojszowy 0:1, jednak
po ostatnim gwizdku sędziego
mogli cieszyć się z wygranej.
W pierwszej połowie gra
wyraźnie nie „kleiła” się podopiecznym Michała Budnego i
w efekcie GTS Bojszowy objął
prowadzenie. Knurowianie za
sprawą Solomona Mawo zdołali wyrównać przed przerwą,
a w drugiej odsłonie motorem napędowym Concordii
był m.in. Karol Pstuś, który
zanotował dwie asysty przy
dwóch golach Tomasza Młynka. Ostatecznie knurowianie
wygrali to spotkanie 3:1.
Wy jś c iow a je dena s t k a
Concordii: Kuczera, Czajka,
Szczurek, Michał Mikulski,
Knot, Mawo, Buchalik, Górka,
Stasiowski, Pstuś, Młynek.
W kadrze na to spot kanie
znaleźli się również: Burliga,
Nowosielski, Janczarek, Rekus, Gałązka, Gajek, Boczek,
Bajer, Lipka.

Powrót
Michała Szczurka

Michał Szczurek po kilku
latach nieobecności w Knurowie wraca do Concordii.
Wychowanek klubu z ulicy
Dworcowej w wieku juniora
postanowił kontynuować swoją
przygodę z piłką w Gwarku
Zabrze, a ostatnio występował
w III-ligowym BKS-ie Stali
Bielsko-Biała.
14

Tomasz Młynek (przy piłce) strzelił już
w tegorocznych sparingach 13 bramek

W z i m ow y m o k i e n k u
transferow ym był testowany przez trzy śląskie kluby
II-ligowe: GKS Tychy, ROW
1964 Rybnik i Polonię Bytom.
W tym ostatnim był bliski
podpisania kontraktu, jednak na przeszkodzie stanęła
kontuzja.
Przed kilkoma dniami pojawiła się propozycja powrotu
do Concordii, z której chętnie
skorzystał 21-letni środkowy
obrońca.

Foto: Piotr Skorupa

W tegorocznych meczach
kontrolnych z udziałem Concordii padało już pięć, siedem,
a nawet osiem goli. Przed tygodniem odnotowaliśmy rekord, bowiem piłka wpadało
do siatki aż czternaście razy!
Zespół, który kompletnie
nie dopasował się do poziomu
Concordii to Tempo Paniówki.
Wynik 14:0 mówi wszystko.
Łupem bramkowym podzielili się: Górka 4, Stasiowski
2, Mawo 2, Barnik 2, Pstuś,
Gałach, Krusiński i Śliwa.
W t y m niecodzienny m
meczu w ystąpili: Kuczera,
Knot, Michał Mikulski, Szczurek, Gałach, Pstuś, Buchalik,
Górka, Janczarek, Stasiowski,
Mawo. W II połowie na placu
gry pojawili się też: Lipka,
Gałązka, Rekus, Bociek, Śliwa,
Bajer, Krusiński, Barnik.

Michał Szczurek wrócił
do Concordii i o miejsce
w składzie będzie walczył
m.in. Mateuszem Mikulskim

Były II-ligowiec
nie zachwycił

Niespełna 31-letni Łukasz
Janczarek starał się o angaż w
Concordii. Były zawodnik Piasta Gliwice (bronił barw tego
klubu, gdy występował w II
lidze) ostatnio grał w Chemiku
Kędzierzyn-Koźle.
Janczarek wystąpił w sparingach Concordii z Tempem
Paniówki i GTS-em Bojszowy,
jednak trenera Michała Budnego nie zachwycił. Trudno
zatem stwierdzić, czy otrzyma jeszcze jedną szansę.
W sobotę k nurow ianie
zmierzą się z MLKS-em Woźniki (godz. 10.00).

Zwycięstwo
po dwóch
porażkach

Jedność 32 Przyszowice do
towarzyskiego meczu ze Slavią Ruda Śląska przystępowała po dwóch porażkach. Najpierw podopieczni Wojciecha
Kempy ulegli 0:5 MKS-owi
Lędziny, a następnie przegrali
3:4 z Czarnymi Pyskowice. Te
dwie porażki to już historia,
bowiem w potyczce ze Slavią

przyszowiczanie strzelili pięć
goli, tracąc trzy.
- Przegrywaliśmy 0:1, ale
pierwsza połowa zakończyła
się naszym prowadzeniem 2:1,
a po zmianie stron podwyższyliśmy na 4:1, by ostatecznie wygrać 5:3 - podsumowuje trener
Wojciech Kempa. - Dwa gole
strzelił dla nas Gogolok, a po
jednym dołożyli Modrzyński,
Nalepa i Bartosiewicz.
Przez najbliższy tydzień
trenować będziemy jeszcze na
sztucznej murawie w Knurowie, a później wracamy do
siebie, do Przyszowic.
Dodajmy, że Jedność ma
do rozegrania jeszcze dwa
mecze towarzyskie. 5 marca z
MKS-em Zaborze Zabrze i 12
marca z Tempem Paniówki.

Sport uczy pokory. To zdanie
wymawiają ci, których można
zobaczyć na pierwszych stronach
najbardziej poczytnych gazet,
jak i ci, którzy sport traktują
bardziej, jako dodatek do życia
rodzinno-zawodowego, aniżeli
sposób na zarabianie na życie.
Podkreślę, godne życie. A za
takowe trudno uznać, gdy otrzymuje się co miesiąc - niekiedy z
poślizgiem - kilkaset złotych.
Do czego zmierzam? Chcę
uświadomić młodych sportowców, a w szczególności adeptów
piłki nożnej, że uprawianie
sportu jest wspaniałe, a strzelanie goli daje trudną do opisania
radość i satysfakcję. Trzeba
jednak pamiętać, że sport to nie
tylko zwycięstwa. Zdarzają się
również porażki. I te na boisku,
i te poza nim, gdy na przykład
po słabym występie przyjdzie
wam przeczytać w gazecie, że
byliście do bani.
Sport jest wspaniały, ale i
okrutny, brutalny, bezwzględny.
Niektórzy mówią, że wręcz niesprawiedliwy. Bo nawet, jeżeli
Bozia obdarzyła kogoś talentem,
i ten ktoś sumiennie i w pocie
czoła trenuje, nie ma gwarancji,
że zagra w lepszej drużynie, aniżeli teoretycznie słabszy kolega.
Można powiedzieć, samo życie.
Do talentu trzeba dołożyć pracę,
ale i tak nic z tego nie będzie,
jak nie doprawimy tego szczęściem i odpowiednim zbiegiem
okoliczności.
Od dobr ych kilkuna stu
lat śledzę piłkarskie przygody
niektórych chłopaków, dzisiaj

już mężczyzn, którzy rozpoczynali grę w piłkę w Knurowie.
Byli w tym gronie tacy, którzy
tworzyli zespół mistrzów na
miarę Podokręgu Zabrze. I to
nie takich jednorazowych. Oni
- konkretnie ci urodzeni w 1994
roku - lali rówieśników przez
trzy lata, jak chcieli i ile chcieli.
Przyjeżdżał Górnik Zabrze?
Nie było problemu, dostawał
5:0 i do widzenia. Jechali na
wyjazd do Piasta Gliwice, kończyło się wygraną 4:1 i tańcem
radości na środku boiska, gdy
sędzia gwizdnął po raz ostatni.
Wydawało się, że ci zawodnicy zawojują świat. Dzisiaj mają
po 22 lata i teoretycznie przyszłość
należy do nich. Teoretycznie, bo
w praktyce niektórzy trenerzy już
ich skreślili w swoich notesach. Na
szczeblu centralnym, konkretnie
w klubach II-ligowych jest dzisiaj
trzech zawodników z tamtej ekipy. Paweł Jaroszewski w ROW-ie
1964 Rybnik oraz bracia Łukasz
i Rafał Wolsztyńscy w Legionovii
Legionowo. Kilku innych gra na
niższym szczeblu, ale większość z
kandydatów na kolejnych Dudków i Lewandowskich pracuje
dziś zawodowo. Niestety nie na
coraz ładniejszych stadionach,
bo sport to cholernie trudne
zajęcie.
Ale nawet jeżeli dzisiaj gracie w niższych ligach to nie
rezygnujcie, bo historia zna
przypadki, że nawet takie kluby, jak na przykład Concordia
mogą posłużyć, jako dobrej
klasy trampolina.
Piotr Skorupa

informacja

dii Knurów w piątkowe popołudnie rozpoczął testy w IV-ligowym klubie z Przyszowic. W
Jedności nie jest osobą anonimową, bowiem występował w
niej w poprzednim sezonie.
Chojnacki latem 2015 roku
zamienił Jedność na Concordię. Czy teraz ruszy w odwrotnym kierunku?
PiSk
informacja

Chcą Denisa
Chojnackiego

Niewykluczone, że Denis
Chojnacki ponownie zostanie zawodnikiem Jedności 32
Przyszowice.
19-letni bramkarz ConcorPrzegląd Lokalny Nr 9 (1198) 3 marca 2016 roku
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Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej

Podopieczni Krzysztofa Nieradzika odnieśli
w tym roku trzecie turniejowe zwycięstwo

Zwycięski
finisz Tritechu
Foto: APN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Foto: Waldemar Jachimowski

Trzecie
zwycięstwo
w tym roku

B

ardzo dobrą serię notują ryfikowano, jako walkowery na
młodzi piłkarze knurow- korzyść rywali.
sk iej A kademii z rocznika
Akademię reprezentowali:
2007. W turnieju halowym w Szymon Adamus, Kamil MazuChorzowie odnieśli komplet rek, Eryk Maj, Tomek Smugaj,
zwycięstw:
Oliver Mansfeld, Dominik
- 2:0 i 5:0 z Gwarkiem Or- Marek, Paweł Chrośnik.
nontowice (Mazurek 5, SmuKrólem strzelców został zagaj, Maj),
wodnik APN - Kamil Mazurek,
- 3:0 i 5:0 z Wyzwoleniem zdobywca 7 bramek.
PiSk
Chorzów (Smugaj 3, Maj 2, Mazurek 2, Mansfeld).
KLASYFIKACJA
Do roz g r y wek
1. APN Knurów
- 18 pkt
n ie prz yst ąpi ł K S
2. Gwarek Ornontowice
- 12 pkt
Mydlice i mecze z 3. AKS Wyzwolenie Chorzów
- 6 pkt
tym zespołem zwe- 4. KS Mydlice Dąbrowa Górnicza - 0 pkt
informacja

WYNIKI 16. KOLEJKI Z DNIA 29.02.2016
TKKF Mistral Intermarché - IPA Knurów 7:8 (3:4)
M. Bogumiło 2, R. Jachimowski, P. Grzybek, K. Winiarczyk, J.
Skowronek, samobójcza – T. Dura 5, D. Tałajkowski, W. Rozumek,
D. Kozdroń
Vibovit - Keno Energy Team 10:5 (7:2)
P. Mastyj 2, P. Jędrzejczak 2, K. Kijak 2, G. Bęben, R. Kasiński,
A. Zabłocki, samobójcza – R. Kożuszek 3, Jakub Karmański, J.
Grzywocz
Team Stalmet - DFK Schlesien Rokita 2:4 (1:2)
B. Flis, D. Flis – R. Hajok 3, M. Hutka
żółta kartka: P. Zagórski (Team Stalmet).
Bud-Expert Team – Tritech 4:5 (3:1)
D. Kabała 2, K. Boroń, M. Gmyz- G. Górka 2, M. Szczurek 2, D.
Wiercioch
żółte kartki: D. Kabała (Bud-Expert) - K. Górka, B. Pietras (Tritech).

Fragment meczu Bud-Expert
Team – Tritech

N

ajciekawszy m meczem
szesnastej kolejk i rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej był pojedynek
Bud-Expertu z Tritechem. Do
złudzenia przy pomina ł on
grudniowy mecz tych drużyn,
kiedy ekipa Piotra Rolnika
rozpoczęła od prowadzenia
3:0, a w drugiej połowie Tritech największym wysiłkiem
doprowadził do wyrównania.
Autor scenariusza tego spot k a nia dopisa ł t y m ra z em
dramatyczny epilog. Drużyna
Bud-Expertu objęła jeszcze
raz prowadzenie wykorzystując rzut karny, ale pomimo
tego Tritech, choć przegrywał
jeszcze na 62 sekundy przed
końcową syreną, zdołał wywalczyć trzy punkty. Najpierw

celnym strzałem popisał się
Grzegorz Górka, a chwilę później zwycięską bramkę zdobył
Michał Szczurek.
Pierwsze trzy zespoły tabeli zgodnie odniosły zwycięstwa, jednak ich rywale tanio
skóry nie sprzedali. Dotyczy
to zwłaszcza najmłodszej drużyny ligi TKKF Mistral Intermarche. Drużyna Marcina
Poly wki nieoczekiwanie do
ostatnich sekund pozostawała
w grze o remis w meczu z IPA
Knurów. Lider musi popracować nad swoją dyspozycją, bo
już w poniedziałek czeka go
mecz z DFK Schlesien Rokita,
który może zadecydować o
mistrzowskim tytule.

IPA Knurów
DFK Schlesien Rokita
Vibovit
Tritech
Team Stalmet
Bud-Expert Team
TKKF Mistral Intermarche
Keno Energy Team

STRZELCY
Ariel Mnochy
Rafał Hajok
Dariusz Flis
Grzegorz Górka
Tomasz Dura
Mateusz Bogumiło

M
16
16
16
16
16
16
16
16

P
B
41 106-46
36 112-38
34 83-43
26 76-66
20 77-59
16 51-95
7 50-103
6 50-144

Z
13
12
10
8
6
5
2
2

R
2
0
4
2
2
1
1
0

DFK Schlesien Rokita
DFK Schlesien Rokita
Team Stalmet
Tritech
IPA Knurów
TKKF Mistral Intermarché

P
1
4
2
6
8
10
13
14
50
30
26
25
22
20

PROGRAM 17. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 7 MARCA):
Bud-Expert Team – Keno Energy Team (18.00), Team Stalmet –
TKKF Mistral Intermarche (18.45), Vibovit – Tritech (19.30), IPA
Knurów – DFK Schlesien Rokita (20.15).

Młodzi mają się
od kogo uczyć

P

iotr Gierczak od kilku sezonów reprezentuje barwy
Wilków Wilcza i wspólnie z
kolegami walczyć będzie w
rundzie wiosennej o awans do
IV ligi.
Ten dośw iadczony z awodni k 2 maja obchodzić

będzie swoje 40. urodziny,
tymczasem w kolejnym meczu
sparingowym z Górnikiem
Zabrze (CLJ) zdobył jedynego i zwycięskiego gola dla
Wilków.
PiSk

Waldemar Jachimowski

foto-migawka

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

Piotr Gierczak jest przykładem
dla młodszych kolegów

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Agata Niźnikiewicz

Młodzi piłkarze z knurowskiej Akademii część ferii
spędzili na tak zwanym obozie dochodzeniowym.
W jego ramach trenowali m.in. pod okiem Anety
Kowalskiej.
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Na szczycie wulkanu Kawah Ijen

Ach, jak
przyjemnie
kołysać się
wśród fal...

Pilchowice, Knurów. Piękne plaże, budzące respekt wulkany, czyli...

Dotknęli piekła... w raju
Nie obawiają się trudności i życia pełną piersią. W świat
ciągnie ich ciekawość, głód przygód i potrzeba nieustannego
dziwienia się. Przez 18 dni Szkolna Ekspedycja przemierzała
egzotyczną Indonezję, przywożąc tysiące wspomnień

P

odróżowanie zmusza
do innego spojrzenia
na siebie. Uczestnicy
Szkolnej Ekspedycji nie bali
się zostawić za sobą bezpiecznej Polski i wyruszyć na spot kanie z nieoczek iwany m.
Tym razem w ybrali się do
kraju słynącego z ryżowych
pól i czynnych wulkanów.
Jeden z nich, Kawah Ijen, był
celem wyprawy.
Na podbój Indonezji
uczniow ie pi lchow ick iego
gimnazjum i knurowskiego
liceum wyruszyli 10 lutego z
Pilchowic. Dwa dni później
zameldowali się w Dżakarcie,
stolicy kraju.
- Nagle zrobiło się ciepło,
parno i duszno - uczestnicy
z e śm iechem wspom i nają
pierwsze chwile na indonezyjskiej ziemi.
Z Dżakarty przenieśli się
do Pangandaran - niewielkiej
miejscowości na wyspie Jawa,
z piaszczystymi plażami ciągnącymi się przez kilkanaście
kilometrów. Podróżnicy nie
ograniczyli się do plaży, choć
ta kusiła kolorami i obietnicą
lenistwa...
- Cały dzień spędziliśmy
w Zielonej Dolinie i Zielonym
Kanionie. Skakaliśmy do wody
z wodospadów, pływaliśmy
łodzią - opowiadają. - Odwiedziliśmy też miejscowego
artystę, który tworzy lalki do
przedstawień kukiełkowych,
chodziliśmy po lesie wśród
małp, ale naszym głównym zajęciem była gra w wodorosta.
Członkowie Szkolnej Ekspedycji łączą skrajności - planowanie i spontaniczność.
Pozwalają, aby świat, który

odwiedzają, ich zaskakiwał,
choć jest jeden warunek wszystko, co robią, musi być
bezpieczne.
W drodze do celu, czyli
wulkanu Kawah Ijen, odwiedzili Pałac Sułtana i Pałac
Prezydencki, nurkowali z rekinami oraz oglądali słońce
wschodzące nad jawajskimi
wulkanami.
- Widok był niesamowity wspominają.
W największej buddyjskiej
świątyni Borobudur, Szkolna Ekspedycja mimowolnie
stała się atrakcją dla uczniów
miejscowej szkoły - Polacy
pozowali do zdjęć i udzielali
wywiadów.
G łów ny cel zdobyli 21
lutego.
- Około 3:30 w nocy doszliśmy na krawędź Wulkanu
Kawah Ijen - 2400 m n.p.m.!
Następnie około 40 min. schodziliśmy do krateru - relacjonują uczestnicy.
Schodząc w dół krateru,
nastolatkowie mijali tragarzy
- miejscowi na własnych plecach, w oparach żrącego gazu
wydobywającego się z wulkanu, wynoszą na powierzchnię
kawałki siarki.
- Pracując ciężko w tak
szkodliwych warunkach za
minimalne wynagrodzenie,
tragarze rzadko doży wają
swoich czterdziestych urodzin
- opowiadają Polacy. - Poznaliśmy chłopaka, który ma 22
lata, żonę bez pracy i roczne
dziecko. Dwa razy dziennie
pokonuje trasę od wulkanu do
wsi (prawie 3 km), przenosząc
około 160 kg siarki! Kilogram
siarki sprzeda za 900 rupii,

Z wulkanu wydobywają się
trujące gazy. Aby swobodnie
oddychać, niezbędne jest
wsparcie masek

czyli 25 gr...Teraz tym bardziej
doceniany to, w jakim kraju
żyjemy i co mamy.
Szkolna Ekspedycja wróciła
do Polski 28 lutego, witana przez
rodziców i nauczycieli. I choć jej
podróż się zakończyła, przygoda
z podróżowaniem wciąż trwa.
Świat czeka - wystarczy tylko
wstać z fotela i wyruszyć na spotkanie swoich marzeń.
Jb, foto:
arch. Szkolnej Ekspedycji

„Szkolna Ekspedycja” to projekt edukacyjny, który został
zapoczątkowany w Zespole
Szkół w Pilchowicach w 2011 r.
Projekt promuje wśród młodzieży turystykę plecakową,
uczącą uczniów zaradności
i samodzielności.

Uczestnicy
skakali do wody
z wodospadów

Informacja własna wydawcy

Skład Szkolnej Ekspedycji: Maja Poszwa, Aleksandra Malanowska, Liwia Szafruga, Zofia Młotkowska, Marta Garcorz, Julia
Masłoń, Magdalena Hrynyszyn, Bartłomiej Kurtycz, Karolina
Imiołek, Patrycja Honysz, Oliwia Chłodnicka i Krzysztof Krztoń
(opiekun) oraz Adam Ziaja (kierownik wyprawy).
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