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ale wysłużony. - Nowy bardzo
mi się przyda - zapewnia nasza Czytelniczka.
Szczęście miała też Renata Wrycza – tej Czytelniczce przypadła markowa
tef lonowa patelnia. – Ale
mąż się zdziwi, jak wróci do
domu! – uśmiecha się pani
Renata.

Ryszard Krygier z klubu HDK im. dra F. Ogana od niema l 17 lat
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do pomagania.
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foto-migawka

- Nigdy w życiu nic nie
wygrałam. Raz rozwiązałam
krzyżówkę i proszę, jakie szczęście mnie spotkało - Wanda
Starościk nie kryła radości z
drobnego sprzętu AGD, który
wygrała w naszej świątecznej
rozrywce. Jeden toster już ma,
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podpatrzone

informacja własna wydawcy
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(PHU\WQDZRã\ZDã
do zabójstwa
Knurów. W ocenie prokuratury...

1LH]GURZHHPRFMHZRNyá7U\EXQDáX.RQVW\WXF\MQHJR
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]D]DELFLHSURIHVRUD$QGU]HMD5]HSOLĔVNLHJR
nternautom wciąż wydaje się,
że w świecie wirtualnym są
bezkarni. Nic bardziej mylnego. Przykład?
W lipcu 2016 roku emerytowany górnik z Knurowa w
niewybredny sposób skomentował artykuł opublikowany w
serwisie Interia.pl pt. „Stanisław
Piotrowicz: prace nad projektem
ustawy o TK od nowa”.
- Daję jeden milion za zabicie
bandyty Rzeplińskiego - napisał o
urzędującym jeszcze wtedy prezesie Trybunału Konstytucyjnego.
Komenda Stołeczna Policji
szybko ustaliła, kim jest autor
komentarza. Sprawą zajęła się
gliwicka Prokuratura Okręgowa,
która uznała wpis knurowianina
za publiczne nawoływanie do
zabójstwa.
W czasie przesłuchania mężczyzna tłumaczył, że działał
pod wpływem silnych emocji.
Wyraził skruchę i dobrowolnie
poddał się karze bez przeprowadzenia procesu. W ta k im

I

Knurów

Kraksa na A1:
jeden ranny
)RWR3DZHá*UDGHN

przypadku kara wynosiłaby pół
roku więzienia w zawieszeniu i
grzywnę, niemniej wniosek musi
jeszcze zaakceptować sąd.
Emeryt nie był dotychczas karany, nawet za wykroczenie. Niech

jego historia będzie przestrogą dla
tych wszystkich, którzy publicznie
nawołują w internecie do przestępstw. Kodeks Karny przewiduje
za to karę nawet do 3 lat więzienia.
/g/

Knurów

Lodowato w rurach
1LHRJU]HZDQHPLHV]NDQLHJG\VLDUF]\VW\PUy]
]DRNQHPWRSURVWDGURJDGRDZDULLLQVWDODFML
ZRGQRNDQDOL]DF\MQHM
iedy temperatura na zewnątrz spada poniżej -20
stopni Celsjusza, lodu można
się spodziewać nie tylko na chodnikach. Bywa, że zamarza też woda w
rurach. Jeśli pion wodno-kanalizacyjny biegnie przez nieogrzewaną
klatkę schodową, zdarza się, że nie
pomoże nawet ocieplanie rur – mróz
zrobi swoje i żaden lokator mu w tym
nie przeszkodzi.
Tej zimy w mieszkaniach zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
stwierdzono dotąd 22 przypadki
zamarznięcia wody w rurach instalacji. To dużo – poprzedniej, łagodnej zimy w ogóle nie było takich
sytuacji. Rzecz dotyczy tych budynków, w których nie ma centralnego
ogrzewania. I to nie tylko klatek
schodowych, ale i samych mieszkań.
Wniosek jest jeden: lokatorzy ich nie
ogrzewają.
Jak oceniają administratorzy, te
awarie często są efektem lekkomyślności. Czasem ktoś wyjeżdża na
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tydzień czy dwa, zostawiając lokal
nieogrzewany. Nie zwraca uwagi
na to, że jest mróz i nie przewiduje, co może się stać. Wskutek tego
często cierpią sąsiedzi z mieszkania
powyżej, do którego instalacja prowadzi przez lokal pozostawiony bez
ogrzewania.
Bywa, że administrator nie może
się skontaktować z najemcą, który
wyjechał. Wówczas nie pozostaje nic
innego, jak w asyście Straży Miejskiej rozwiercić zamek w drzwiach
i wejść do pustego mieszkania, by
usunąć awarię. Ale przecież lepiej
uniknąć takich rozwiązań, z kilku
powodów. Po pierwsze – lepiej nie
szkodzić sąsiadom i nie psuć wzajemnych relacji. Po drugie – szkoda
zamka. Skutkiem zamarznięcia
bywa też uszkodzenie liczników
wody i konieczność ich wymiany.
- Jeżeli ktoś opuszcza lokal, powinien zawiadomić administratora – apeluje dyrektor Miejskiego
Zespołu Jednostek Lokalowych i
Administracji, Mieczysław Kobylec.
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– Wystarczy dać znać, że przez dany
okres mieszkanie będzie puste i podać
kontakt, pod jaki można się zgłosić
w razie konieczności. Okazuje się,
że w wielu przypadkach zamarzanie
wody w mieszkaniu jest skutkiem
nieogrzewania lokalu, czemu winni
są mieszkańcy.
Dyrektor Kobylec apeluje też o
właściwe użytkowanie piecyków gazowych. Zima to okres, kiedy podtrucia
tlenkiem węgla zdarzają się szczególnie często. Knurów nie jest wyjątkiem – choćby w ostatni wtorek czad
ulatniał się w lokalu przy ul. Jedności
Narodowej. Zatruciom sprzyjają zbyt
szczelne okna, zbyt rzadkie wietrzenie, a także wyziębianie mieszkania
powodujące zakłócenia w wentylacji. Aby ustrzec się przed tlenkiem
węgla, trzeba zadbać o prawidłowo
rozmieszczone nawiewniki. Warto
zainwestować też w czujniki czadu, bo
gdy my się go nawdychamy, może już
być za późno – wszak cichy zabójca jest
bezwonny i bezbarwny.

eden z pojazdów leżał na dachu.
Kierowcy i pasażerowie samochodów uczestniczących w kraksie znajdowali się poza nimi. Hospitalizacji
wymagał tylko jeden ranny.
- W trakcie prowadzenia czynności autostrada została zablokowana,
a pracownicy patrolu autostrady
wytyczyli znakami świetlnymi objazd
przez Knurów - relacjonowali strażacy z JRG Knurów.
Kiedy policja prowadziła na miejscu czynności wyjaśniające, w utworzonym korku doszło do kolizji wtórnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Działania zastępów polegały na

J

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu wsparcia psychicznego
poszkodowanemu, neutralizacji
płynów eksploatacyjnych i uprzątnieciu jezdni.
Jak zachować się w takich sytuacjach? Strażacy przypominają:
pamiętajmy o tunelu ratunkowym,
nie wychodźmy z samochodów, w
przypadku potrzeby poruszania się
po autostradzie miejmy na sobie
kamizelkę odblaskową, uczestnicy
kolizji lub wypadku powinni czekać
na pomoc za barierą energochłonną
dla własnego bezpieczeństwa.
/g/, foto: JRG Knurów

nekrolog

Redaktor Mirelli Napolskiej
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ażdy orze jak może... - można
powiedzieć. Kiedy państwo nie
reaguje systemowo na problem fatalnego powietrza, próbują to robić
samorządy. Każdy na swój sposób.
Kraków zakazuje palenia węglem
w kotłach, Rybnik stawia na kary
dla trucicieli (nie stroniąc też od
edukacji), Warszawa i Rzeszów
zachęcają do rezygnacji z jazdy prywatnymi samochodami na rzecz
publicznej komunikacji.
Sposobu na ograniczenie smogu szukają też władze województwa śląskiego. Widzą go w nowych
przepisach. A te są dość odważne.
Zgodnie z projektem uchwały
na terenie województwa śląskiego
od 1 września obowiązywałby zakaz
spalania w kotłach węgla brunatnego (oraz paliw stałych, produkowanych z wykorzystaniem tego węgla),
flotokoncentratów i mułu (tj. paliw
o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm)
oraz wilgotnego drewna (o wilgotności większej niż 20 proc.).
Użytkownicy starszych typów
pieców zostaliby zmuszeni do ich
wymiany. Kotły mające ponad 10
lat należałoby wymienić na nowe,
klasy 5, do 2021 roku. Piece mające od 5 do 10 lat winny zniknąć z
kotłowni do 2023 roku, a młodsze
– do końca 2025 roku.
Wiele osób użytkuje kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że sporo
z nich było dofinansowanych, to
termin ich wymiany na klasę 5
sięgnąłby końca 2027 roku.
- Zakładając średnią żywotność
kotła na około 10 lat, wydłużenie
czasu pozwoli uniknąć poniesienia

)RWR$UFKLZXP

2GZU]HĞQLDQLHEĊG]LHPRĪQDSDOLüZSLHFDFKPXáHP
IORWRNRQFHQWUDWDPLLZLOJRWQ\PGUHZQHP±QDGWDNą
XFKZDáąSUDFXMąZáDG]HZRMHZyG]WZDĞOąVNLHJR
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- Tyle się pisze o smogu, dymie i
paleniu, ale nikt nie zwrócił uwagi
na to, czym się pali. Nie, nie chodzi
mi o miały, flot, czy inne plastiki.
Mam na myśli prawdziwy... węgiel.
Ja palę tym z KWK „Knurów”. I
patrzcie [czytelnik otwiera torbę,
wypełnioną spiekami wielkości cy4

ŽďƌǇƉŽŵǇƐų
z tym przystankiem

1RZáDĞQLHSDQRZLHGURJRZ
F\ QLH ]DV\SLDMFLH JG\ ĞQLHJ ]D
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SR ĝOąVNX L PDP SRUyZQDQLH 6ą
PLHMVFD OHSV]H L JRUV]H 0RLP
]GDQLHP .QXUyZ QLH ]DVNRF]\á
DQL QD SOXV DQL QD PLQXV 2 LOH
QDJáyZQ\FKGURJDFKE\áRQLHĨOH
WR QD RVLHGORZ\FK GUyĪNDFK QLH
QDMOHSLHM ] W\P E\ZDáR :LHP
ZLHPSU]\PLQXVVWRSQLDFKWR
ZLHOHVLĊQLHGD]URELüDOHMHGQDN
WU]HEDSUyERZDü3RSUDZFLHVLĊ
0DUHN5

 3RFKZDODP ]DP\Vá EXGRZ\
ÄSĊWOL´DXWREXVRZHMZ6]F]\JáRZL
FDFK SU]\ Ä%LHGURQFH´ 1LH PRJĊ
MXĪ SDWU]Hü QD WĊ UR]ZDODMąFą VLĊ
EXGĊ QD SDUNLQJX SU]\ /LJQR]\
%XG\QHN QD ZL]XDOL]DFML Z\JOą
GD EDUG]R RELHFXMąFR -HĞOL WDNL
EĊG]LH Z U]HF]\ZLVWRĞFL WR W\ONR
SU]\NODVQąü'UXJLSOXVGODPQLH
RVRELĞFLH WR ĪH WHUD] EĊGĊ PLHü
GR DXWREXVX  PHWUyZ D QLH
 MDN GRW\FKF]DV &]HNDP QD
EXGRZĊ
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ZLHP &]\WDP ZáDĞQLH ĪH SROVNLH
NRSDOQLH VSU]HGDMą HOHNWURZQLRP
ZĊJLHOSRGRODUyZF]\OLMDNLHĞ
]á$MDJyUQLNNWyU\SU]H
SUDFRZDáODWSRG]LHPLąPXV]Ċ
JR NXSRZDü SR SUDZLH  ]á ]D
WRQĊ" 1LHFK PL VSU]HGDG]ą ]D 
]á±ZH]PĊ]SRFDáRZDQLHPUĊNL
*yUQLNHPHU\W
1RWEZ

ogłoszenie

2*â26=(1,(
strat finansowych zarówno ze strony sektora finansów publicznych,
jak i samego użytkownika kotła –
czytamy w uzasadnieniu do uchwały antysmogowej.
Budujący now y dom byliby
zmuszeni do montażu kotła klasy
5 (o ile oczywiście mieliby zamiar
ogrzewać go węglem lub drewnem).
Smog nie zniknie od razu. W
sytuacji, gdy jego stężenie będzie
wysokie, komunikacja publiczna
(w tym Koleje Śląskie) będzie dostępna za darmo.

To na razie plany. Czy zostaną
wdrożone, okaże się niebawem. Projekt uchwały jest poddawany konsultacjom społecznym. Mogą w nich
uczestniczyć mieszkańcy, organizacje
pozarządowe, środowiska naukowe,
administracja rządowa, a nawet...
związki wyznaniowe. Uwagi można
zgłaszać do 6 lutego 2017 roku.
Potem dokument zaopiniują
samorządy lokalne, a na końcu
trafią pod głosowanie do sejmiku
samorządowego.
%RJXVáDZ:LON

Masz swoje zdanie, wypowiedz je
3URMHNWXFKZDá\ZVSUDZLHÄZSURZDG]HQLDQDREV]DU]HZRMHZyG]WZDĞOąVNLHJR
RJUDQLF]HĔZ]DNUHVLHHNVSORDWDFMLLQVWDODFMLZNWyU\FKQDVWĊSXMHVSDODQLHSDOLZ´
PRĪQD]QDOHĨüQDVWURQLHZZZELSVODVNLHSO ]DNáDGNDÄ.RQVXOWDFMH´±WUZDMąFH 

6PRJQDV]DELMD

Ireneusz

Drogowcy,
nie zasypiajcie!

2G UHGDNFML 3DQ 0DUHN QLH
MHVW RGRVREQLRQ\ Z VZRLFK RE
V H U ZD F M D F K 3 R W Z L H U G ] DM ą W R
]J á R V ]H Q L D N L H U RZD Q H S U ]H ]
NQXURZLDQ GR 6WUDĪ\ 0LHMVNLHM
: SLHU ZV]\FK GQLDFK VW\F]QLD
VWUDĪQLF\FRG]LHQQLHLQWHUZHQLR
ZDOLZILUPDFKRGSRZLHG]LDOQ\FK
] D ]LP RZH X W U ] \ PDQL H GU y J
SU ] \V W DQNyZ DXW REX V RZ \F K L
FKRGQLNyZ 8ZDJL L SUHWHQVMH
PLHV]NDĔFyZ GRW \F ] \á \ PLQ
XOLF\6]\ERZHML)DUVNLFK3yO

ĈODGHPQDV]\FKSXEOLNDFML

- To bardzo duży problem, dobrze, że mu tak wiele miejsca poświęcacie. Co nie znaczy, że to wystarczy.
Trzeba drążyć dalej. Podoba mi się,
że nie poprzestajecie na krytyce, ale
wskazujecie sposób na poprawę sytuacji. Pomysł z paleniem w piecach
metodą „od góry” wart jest rozpropagowania. To naprawdę działa. Jednak, żeby przekonać tych, którzy się
wahają, należałoby spróbować metod
bardziej działających na wyobraźnię.
Może ktoś zorganizowałby pokaz,
jak to robić? Rzucam pomysł, myślę,
że to byłby dobry sposób na poprawę
powietrza...

32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

tryny – dop. red.] jak to wygląda. Czy
to jest dobry węgiel, skoro z jednego
wsadu do pieca wyciągam potem dwa
wiaderka popiołu przemieszanego z
takimi spiekami? No, nie jest... Kiedyś to wyciągałem jedno wiaderko,
nieraz nawet mniej. Co więcej, znajduję też kamienie. Na pierwszy rzut
oka człowiek nie zauważy, że ładuje
do pieca węgiel z kamieniami. A nie
kupiłem tego gdzieś pokątnie, tylko
oficjalnie. Mam faktury, proszę zobaczyć. Orzech, II klasa, prawie 600
zł za tonę. Teraz to już prawie 650 zł/
tonę trzeba dać... Więc nie jest tak,
że tylko miałem się pali i tak dymi.
„Normalny” węgiel nie jest taki, jak
powinien. Wiem, co mówię, bo długie
lata przepracowałem w KWK „Szczygłowice”. I na to chciałem zwrócić
uwagę. Napiszcie o tym, bo to też
część prawdy o tym całym smogu...
Józef z Knurowa

- Powiem tak: ludzie kwękają, że
smog i smród. A kto tak syfi, jak nie

2*à26=(1,(35(=<'(17$0,$67$.185Ï:
]GQLDVW\F]QLDU
1D SRGVWDZLH DUW  SNW  XVWDZ\ ] GQLD  PDUFD  URNX
RSODQRZDQLXL]DJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQQ\P ']8]USR]
]SyĨQ]P RUD]DUWXVWDUWDUWZ]ZLą]NX]DUW
SNWDUWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLNDURXGRVWĊSQLDQLX
LQIRUPDFML R ĞURGRZLVNX L MHJR RFKURQLH XG]LDOH VSRáHF]HĔVWZD
ZRFKURQLHĞURGRZLVNDRUD]RRFHQDFKRGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNR
']8 ]  U SR]  ] SyĨQ ]P  D WDNĪH ]JRGQLH ] 8FKZDáą
1U ,; ] GQLD  F]HUZFD  U Z VSUDZLH SU]\VWąSLHQLD GR
VSRU]ąG]HQLD PLHMVFRZHJR SODQX ]DJRVSRGDURZDQLD SU]HVWU]HQQHJR
PLDVWD .QXUyZ REHMPXMąFHJR REV]DU RJUDQLF]RQ\ XO NV $ORM]HJR
.R]LHáND XO 'ZRUFRZą XO 5\EQą L JUDQLFDPL DGPLQLVWUDF\MQ\PL
PLDVWDZUD]]UHMRQHPÄ,,,.RORQLL´ZUD]]SyĨQLHMV]\PL]PLDQDPL
]DZLDGDPLDPRZ\áRĪHQLXGRSXEOLF]QHJRZJOąGX
SURMHNWXPLHMVFRZHJRSODQX]DJRVSRGDURZDQLD
SU]HVWU]HQQHJRPLDVWD.QXUyZREHMPXMąFHJRREV]DU
RJUDQLF]RQ\XONV$ORM]HJR.R]LHáNDXO'ZRUFRZą
XO5\EQąLJUDQLFDPLDGPLQLVWUDF\MQ\PLPLDVWDZUD]
]UHMRQHPÄ,,,.RORQLL´(WDS,ZUD]]X]DVDGQLHQLHP
L]SURJQR]ąRGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNRZGQLDFK
RGVW\F]QLDUGRPDUFDU
Z8U]ĊG]LH0LDVWD.QXUyZ 5DWXV] XO1LHSRGOHJáRĞFLSRNyMQU
ZJRG]LQDFKSUDF\8U]ĊGX
'\VNXVMDSXEOLF]QDQDGSU]\MĊW\PLZSURMHNFLHSODQXUR]ZLą]DQLDPL
RGEĊG]LHVLĊZGQLXOXWHJRURJRG]Z8U]ĊG]LH0LDVWD
.QXUyZ 5DWXV] XO1LHSRGOHJáRĞFLSRNyMQU VDODVHV\MQD 

ludzie? Sami sobie gotujemy taki los,
a potem narzekamy. Co proponuję?
Ano krótko: zakaz sprzedaży miału
i f lotu, kontrole pieców i karanie
tych, co trują. A przy tym szeroką
akcję edukacyjną, jak możliwie
ekologicznie palić. No i dopłaty do
nowych pieców. Wszystko zgrać i
być konsekwentnym. Szwajcarzy
potrafią, Austriacy też, o Niemcach
nie wspominam, bo tam to jest prawdziwy „ordung”... Da się? Da, tylko
trzeba chcieć.
0:

Dym w normie
W poprzedni piątek do knurowskiej Straży Miejskiej wpłynęło
zgłoszenie o dymie wydobywającym
się z terenu... kopalni „Knurów”. Jak
ustalono, dym wydobywał się z pieca
firmy Megawat. Wedle informacji,
jakie SM uzyskała od dyspozytora,
awarii nie było i wszystko jest w
normie...
Not. bw

=JRGQLH]DUWXVWDZ\RSODQRZDQLXL]DJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQ
Q\P NDĪG\ NWR NZHVWLRQXMH XVWDOHQLD SU]\MĊWH Z SURMHNFLH SODQX
Z\áRĪRQ\P GR SXEOLF]QHJR ZJOąGX PRĪH ZQLHĞü XZDJL 8ZDJL QDOH
Ī\ VNáDGDü QD SLĞPLH GR 3UH]\GHQWD 0LDVWD .QXUyZ QD DGUHV 8U]ąG
0LDVWD .QXUyZ XO GU )ORULDQD 2JDQD   .QXUyZ HPDLO
XP#NQXURZSO]SRGDQLHPLPLHQLDLQD]ZLVNDOXEQD]Z\MHGQRVWNL
RUJDQL]DF\MQHM RUD] DGUHVX R]QDF]HQLD QLHUXFKRPRĞFL NWyUHM XZDJD
GRW\F]\ZQLHSU]HNUDF]DOQ\PWHUPLQLHGRGQLDPDUFDU
-DNRZQLHVLRQHQDSLĞPLHX]QDMHVLĊUyZQLHĪXZDJLZQLHVLRQHZ
SRVWDFLHOHNWURQLF]QHM
  RSDWU]RQHEH]SLHF]Q\PSRGSLVHPHOHNWURQLF]Q\PZHU\¿NRZDQ\P
SU]\SRPRF\ZDĪQHJRNZDOL¿NRZDQHJRFHUW\¿NDWXZUR]XPLHQLX
XVWDZ\ ] GQLD  ZU]HĞQLD  U R SRGSLVLH HOHNWURQLF]Q\P
']8]USR]]SyĨQ]P OXE
  RSDWU]RQHSRGSLVHPSRWZLHUG]RQ\PSUR¿OHP]DXIDQ\PH38$3
Z UR]XPLHQLX SU]HSLVyZ XVWDZ\ ] GQLD  OXWHJR  U
RLQIRUPDW\]DFMLG]LDáDOQRĞFLSRGPLRWyZUHDOL]XMąF\FK]DGDQLD
SXEOLF]QH ']8]USR]]SyĨQ]P OXE
  ]D SRPRFą HOHNWURQLF]QHM VNU]\QNL SRGDZF]HM Z UR]XPLHQLX
SU]HSLVyZ XVWDZ\ ] GQLD  OXWHJR  U R LQIRUPDW\]DFML
G]LDáDOQRĞFLSRGPLRWyZUHDOL]XMąF\FK]DGDQLDSXEOLF]QH
2UJDQHP ZáDĞFLZ\P GR UR]SDWU]HQLD XZDJ MHVW 3UH]\GHQW 0LDVWD
.QXUyZ D Z SU]\SDGNX XZDJ QLHXZ]JOĊGQLRQ\FK SU]H] 3UH]\GHQWD
0LDVWD.QXUyZGRGDWNRZR5DGD0LDVWD.QXUyZ
=XS35(=<'(17$
%DUEDUD=ZLHU]\ĔVND
=$67ĉ3&$35(=<'(17$
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.QXUyZ3Rů\WHN]SURFSRGDWNXGOD&DULWDV

7DNMDNZGRPX

=JOLZLFNLPRGG]LDáHP7RZDU]\VWZD2SLHNL
QDG=ZLHU]ĊWDPLÄ%H]SLHF]QDàDSD´V]XNDP\
QRZ\FKGRPyZGODEH]SDĔVNLFKSVyZ

1LHGDZQRZ'RPX3RPRF\6SRáHF]QHMZ2ĞURGNX
0DWND%RĪD8]GURZLHQLH&KRU\FKZ.QXURZLH
SU]\E\áRNROHMQ\FKPLHMVFZGZyFK
SRPLHV]F]HQLDFKGRVWRVRZDQ\FKGRSRWU]HE
QLHSHáQRVSUDZQ\FKSRGRSLHF]Q\FK

Nati to dość duży piesek o smutnych oczach.
Ostoja dobroci, zrównoważenia i spokoju. Tęsknie patrzy na wszystko wokół, nie dowierzając, że jeszcze w życiu spotka go coś dobrego.
Dajmy Natiemu dom! Odpłaci się miłością i
wiernością na całe życie.
Piękna trójkolorowa Birma przypomina
owczarka. Szuka mądrego przyjaciela, który
doceni jej inteligencję i łagodne usposobienie.
Birma z radością przyjmie dom, gdzie będzie
mogła być aktywna. Nie dla niej kanapa!
Uwielbia ruch i zabawę.
Kajko potrzebuje spokojnego, kochającego
domu. Boi się życia. Jest za malutki, aby
samemu poradzić sobie ze wszystkimi nieszczęściami, jakie zsyła mu los. Kajko ma już
dość schroniskowej tułaczki. Chce w końcu
być czyjś.
Malutki Buli nie bardzo ufa ludziom. Nie znamy jego historii, nie wiemy, kto go skrzywdził,
kto sprawił, że to maleństwo chowa się na
widok wyciągniętej ludzkiej ręki. Potrzebuje
miłości i opieki. Aby na nowo uwierzył w człowieka… i w końcu przestał się bać.
Iwo o smutnym pyszczku i oklapniętych uszkach mieszka w schronisku już kilka miesięcy,
ale wciąż nie potrafi przyzwyczaić się do gwaru i samotności. Są stworzenia, które gasną,
gdy nie są kochane. Iwo do takich należy. Z
każdym dniem coraz bardziej smutny, coraz
bardziej przerażony…

:\SRĪ\F]DOQLDMXĪG]LDáD

J

puter, kuchnię, gdzie w ramach zajęć
przygotowują sobie posiłki - opowiada Marcin Chroszcz.
Kierownik Warsztatów Terapii
Zajęciowej, Krzysztof Gołuch, dopowiada, że filozofią Ośrodka jest
uczyć podopiecznych samodzielności, a nie bezradności. Stąd motywowanie ich do dbania o porządek,
zachęcanie do integrowania się z
lokalną społecznością.
- Przed chwilą jedna z niepełnosprawnych podopiecznych poszła do
fryzjera zrobić sobie pasemka - mówi
Chroszcz. - Kiedy nadchodzi moment
wypłaty kieszonkowego, wszyscy idą
na zakupy. Mają swoje wydatki:
karta do telefonu, kawa, ciastka,
papierosy.
Przytulny kąt to jeszcze nie dom.
Wiedzą o tym pracownicy Ośrodka,
starając się stworzyć podopiecznym
iście domową i rodzinną atmosferę.
Takie też były święta Bożego Narodzenia, taki jest niemal każdy dzień
roku.
- Uważamy, by nie wpaść w ruty-

)RWRDUFK5&.L.

eszcze rok temu były to zdemolowane pomieszczenia pamiętające czasy hotelu robotniczego. Był
też ambitny plan, aby zaadaptować
je na potrzeby mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej. Dziś kierownik
placówki, Marcin Chroszcz, z dumą
prezentuje efekt finalny.
Pokoje mają łazienki, gdzie bez
przeszkód można wjechać na wózku
inwalidzkim. Wyposażenie posiada
atesty, spełniając rygorystyczne
wymogi. Pomieszczenia są jasne,
przestronne i przytulne. Mają być
dla mieszkańców namiastką domu.
Niepełnosprawni tak też tu się czują,
ucząc obowiązkowości i samodzielności. Większość już urządziła swój
kąt, stawiając kwiatek na parapecie,
wieszając na ścianie ulubiony obrazek czy ustawiając vis-à-vis łóżka
telewizor.
Obecnie w DPS mieszka 71 podopiecznych, jedno miejsce wciąż jest
wolne.
- W pokoju dziennego pobytu
mieszkańcy mają do dyspozycji kom-

2ĞURGHN 0DWND %RĪD 8]GURZLHQLH
&KRU\FK Z .QXURZLH SU]\SRPLQD
ĪHXUXFKRPLáZ\SRĪ\F]DOQLĊVSU]ĊWX
UHKDELOLWDF\MQHJR L SRPRFQLF]HJR
PLQ HOHNWU\F]Q\FK áyĪHN UHKDELOL
WDF\MQ\FK ] PDWHUDFDPL L EDONRQL
NyZ3RWU]HEXMąF\EąGĨLFKURG]LQ\
PRJąNRQWDNWRZDüVLĊZWHMVSUDZLH
SRGQXPHUDPLWHOHIRQyZ
L

nę i nie traktować tych ludzi mechanicznie. To jest człowiek, na którego
trzeba patrzeć z perspektywy jego
człowieczeństwa - dodaje Gołuch.
Panowie przyznają, że DPS w
obecnym kształcie to zasługa tych
wszystkich, którzy przekazali 1 proc.
podatku na rzecz Fundacji Caritas Katowice. Ubiegłoroczny gest
ofiarodawców pomógł Ośrodkowi
sfinansować gruntowny remont i
adaptację dwóch pokoi (65 tys. zł).
Także w tym roku można wspomóc Ośrodek. Wystarczy w zeznaniu podatkow ym wpisać numer
KRS Fundacji Caritas Katowice:
0000291119 oraz kwotę, która nie
może jednak przekraczać 1 proc.
podatku należnego.
SJIRWR.U]\V]WRI*RáXFK

5-letni Stiker przypomina amstaffa. Szuka
odpowiedzialnych i mądrych przyjaciół, którzy będą potrafili zapanować nad jego żywym
usposobieniem. Stiker źle znosi warunki w
schronisku. Z utęsknieniem czeka, aż ktoś w
końcu zabierze go do domu.
Sofik mieni się trzema kolorami. Ten nieduży
piesek ma około 4 lat. Trudno wyprowadzić go
z równowagi. Na wszelkie, nawet stresujące
wydarzenia, reaguje ze spokojem. Sofik będzie
dobrym i wiernym towarzyszem. Pociechą
dla każdego, kto zechce się nim zaopiekować.
Całus to piesek, który uwielbia pieszczoty.
Kocha ludzi całym sercem. Całusowi z trudem udało się z zrobić zdjęcie, bo, gdy tylko
zauważył człowieka obok, nieustannie chciał
być głaskany i przytulany. Piesek cierpliwie
czeka na dom. Sprawmy, aby nie stracił wiary
w ludzi.
=DLQWHUHVRZDQLDGRSFMąSVyZSURV]HQLVąR
NRQWDNW WHO ZLĊFHMV]F]HJyáyZ
QDVWURQLHZZZEH]SLHF]QDODSDSO

.OXE+RQRURZ\FK'DZFyZ.UZLLPGUD)ORULDQD2JDQDZáąF]D
VLĊZDNFMĊSRERUXNUZL±=DSUDV]DP\ZQLHG]LHOĊVW\F]QLD
±]DFKĊFDSUH]HVNOXEX$GDP3REáRFNL

T
.QXUyZ6]F]\WQDDNFMDNUZLRGDZFyZ

+RQRURZRRGGDMNUHZ
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ego dnia specja list yczny
a mbu la ns Regiona lnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Katowicach
zatrzyma się na terenie parafii
pod wezwaniem Matki Bożej
Częstochowskiej.
- Będzie przyjmować w godzinach od 8 do 14 – dodaje

prezes Pobłocki.
Aby odd ać k rew, t r z eba
spełnić kilka warunków: być
zdrow ym, mieć od 18 do 65
lat, ważyć co najmniej 50 kg i
posiadać przy sobie dokument
tożsamości.
- Warto też pamiętać, by nie
przystępować do oddawania krwi

na czczo – zastrzega szef knurowskiego klubu. – Koniecznie należy
zjeść lekki posiłek.
Masz pytania, chcesz dowiedzieć się więcej o akcji – możesz
to uczynić dzwoniąc do RCKiK
pod nr. 32 20 87 300.
/bw/
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.QXUyZ&]HUZLRQND/HV]F]\Q\

/HNFMDGRRGURELHQLD
SU]H]VHQLRUyZ

2VWU]HJDMąSROLFMDQFLLNVLĊĪD]DPERQWUąELąPHGLDPLPRWRNROHMQLVHQLRU]\ZSDGDMą
ZSXáDSNL]DVWDZLRQHSU]H]IDáV]\Z\FKÄZQXF]NyZ´OXEÄSROLFMDQWyZ´2VWDWQLRRV]XVW
SRGDZDáVLĊ]DIXQNFMRQDULXV]D&HQWUDOQHJR%LXUDĝOHGF]HJR].QXURZD0DáĪHĔVWZR
]&]HUZLRQNL/HV]F]\QZ\GDáRPXW\V]á
'LDEHW\F\SU]HELHUDĔFRP
QLHXZLHU]ą

)RWR$UFKLZXP-DQXV]D6]\GáR

&]áRQNRZLH .QXURZVNLHJR 6WRZDU]\V]HQLD 'LDEHW\NyZ QLH
GDG]ą VLĊ RPDPLü IDáV]\Z\P ZQXNRP =QDMą ]DJURĪHQLH L
ZLHG]ąMDNVLĊ]DFKRZDü

I

,PZLĊFHMZLHP\R]DJURĪHQLDFKW\POHSLHMPRĪHP\
VLĊQDQLHSU]\JRWRZDü±RU]HNOL]JRGQLHXF]HVWQLF\
SRJDGDQNLZÄ*DPLH´

le razy można pisać o przestępczym procederze? Wiele, co
zresztą w ubiegłym roku czyniliśmy. Jak się okazuje, to wciąż za
mało, skoro kolejni seniorzy padają
ofiarami wyrachowanych oszustów.
Tak było przed tygodniem w
Czerwionce-Leszczynach. Zadzwonił telefon. Młoda kobieta przedstawiała się jako kuzynka, chwilę później zwracała się do pokrzywdzonej
„ciociu”. Rozmowa została przerwana. Po chwili telefon zadzwonił
ponownie. Tym razem w słuchawce
odezwał się męski głos, który przedstawił się jako „funkcjonariusz
policji z Knurowa oddział IV CBŚ”,
podając również imię, nazwisko

oraz identyfikator. Oszust powiedział, że telefon jest na podsłuchu
i rozmowy są nagrywane, a policja
przygotowuje zasadzkę na oszustów
wyłudzających pieniądze. Powołując
się na wcześniejszą rozmowę z młodą kobietą, oszust poprosił starsze
małżeństwo o pomoc w ujęciu naciągaczy. Pokrzywdzeni zgodzili się
i zaczęli postępować według wskazówek fałszywego „funkcjonariusza
CBŚ”: pobrali pieniądze z banku, a
kilka minut później w wyznaczonym
miejscu zostawili pieniądze. Jak
łatwo się domyślić, więcej ich już
nie zobaczyli. Kiedy pokrzywdzeni
zorientowali się, że zostali oszukani, natychmiast powiadomili poli-

cję. Teraz śledczy poszukują szajki
oszustów, podszywających się pod
funkcjonariuszy CBŚ.
W całej historii zastanawia,
dlaczego nikt z obsługi banku nie
zainteresował się, po co małżeństwu
aż tyle gotówki. Podobne przypadki
z całej Polski pokazują, że często
czujność kasjerów może ustrzec seniorów przed utratą dorobku całego
życia.
Kiedy rok temu opisywaliśmy
przypadek 82-letniej knurowianki,
która w podobny sposób straciła 14
tys. zł, usłyszeliśmy, że choć policja
organizuje szkolenia dla bankowców, to nie wszystkie placówki z
terenu powiatu są nimi zaintereso-

:PLQLRQ\F]ZDUWHNZNOXELH*DPDRGE\áDVLĊSRJDGDQNDSRĞZLĊFRQD
RV]XVWZRP3U]HSURZDG]LOLMąIXQNFMRQDULXV]HJOLZLFNLHM.03=]D
SURV]HQLD-DQXV]D6]\GáRSU]HZRGQLF]ąFHJR.RPLVML%H]SLHF]HĔVWZD
3XEOLF]QHJR3RU]ąGNXL6SUDZ6RFMDOQ\FKVNRU]\VWDáRRVyE
6SRWNDQLXSU]\ĞZLHFDáDSU]HVWURJDÄ8ZDĪDMQDSU]HVWĊSFyZFKFą
F\FKRGFLHELHZ\áXG]LüSLHQLąG]HPHWRGąQDZQXF]NDSROLFMDQWDSUR
NXUDWRUDLWS´±WáXPDF]\SU]HZRGQLF]ąF\6]\GáR]DZRGRZR]ZLą]DQ\
].RPHQGą0LHMVNą3ROLFMLZ*OLZLFDFK±3U]\RND]MLSRGMĊW\]RVWDá
WHĪGUXJLEDUG]RLVWRWQ\SUREOHP0RZDREH]SLHF]HĔVWZLHSLHV]\FK
MDNRQLHFKURQLRQ\FKXF]HVWQLNDFKUXFKXGURJRZHJR
=HEUDQL]XZDJąZVáXFKLZDOLVLĊZRVWU]HĪHQLDSROLFMDQWyZ3R]QDOL]
Ī\FLDZ]LĊWHSU]\NáDG\RV]XVWZNWyU\FKRILDUDPLVWDOLVLĊVHQLRU]\
3U]HVWĊSF\E\ZDMąQLHUD]WDNSU]HNRQXMąF\ĪHQDSUDZGĊWU]HEDVLĊ
PLHüQDEDF]QRĞFLE\QLHGDüVLĊQDFLąJQąü±PyZL-DQXV]6]\GáR±
=QDMRPRĞüLFK]DFKRZDĔV]WXF]HNLPDQLSXODF\MQ\FKWULFNyZPRĪH
RND]DüVLĊ]EDZLHQQD1LJG\QLHZLDGRPRNWRJG]LHLNLHG\]RVWDQLH
SRGGDQ\WDNLHMRV]XNDĔF]HMSUyELH
3ROLFMDQFLZLHU]ąĪHLFKHGXNDF\MQDDNFMDSU]\QLHVLHHIHNW\
1LHNWyU]\]XF]HVWQLNyZSRJDGDQNL]SHZQRĞFLąSRG]LHOąVLĊĞZLHĪR
QDE\WąZLHG]ą]QDMEOLĪV]\PLSU]\MDFLyáPLL]QDMRP\PL±PyZLą±,
RWRQDPWHĪFKRG]LE\WHQNUąJRVyEZLHG]ąF\FKMDNVLĊ]DFKRZDü
VWDOHVLĊUR]V]HU]Dá
/bw/

wane. Niezrażeni takimi reakcjami
policjanci z wydziałów prewencji
oraz przestępczości przeciwko
mieniu Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach przygotowali kolejne spotkanie, na które zaprosili
przedstawicieli wszystkich banków i kas spółdzielczych z rejonu
Gliwic oraz powiatu. Odpowied zia ł y m.in. PK P Ba n k Polsk i
S.A., Bank Pekao S.A. i ING Bank
Śląski S.A.

- W wielu przypadkach właśnie
dzięki empatii i dociekliwości pracownika banku udało się uchronić
seniora od utraty oszczędności życia
- tłumaczy oficer prasowy KMP
Gliwice, nadkom. Marek Słomski.
- Dlatego tak ważne jest, aby osoby
zatrudnione w placówkach finansowych znały najnowsze metody
manipulowania ofiarą, jakie stosują
oszuści.
/pg/

%H]SLHF]HľVWZR5DG\QLHRGSDUDG\

1LHVWċSDMSRFLHQNLPORG]LH

7UZDMąIHULH]LPRZH3DPLĊWDMP\LĪSU]HE\ZDQLHQDORG]LHQDDNZHQDFKQLHVLH]DVREą
U\]\NRXWRQLĊFLD1LHEH]SLHF]QHÄQLHVSRG]LDQNL´PRJą]GDU]\üVLĊZWDNLFKPLHMVFDFKMDN
XMĞFLDU]HNNDQDáyZLFLHNyZZRGQ\FKXMĊFLDZRG\PRVW\ĞOX]\VWDZ\SRPRVW\WDNĪHWDP
JG]LHZ\VWĊSXMąU\V\LSĊNQLĊFLDORGX
Oddział Miejski Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji informują o zagrożeniach
jakie mogą zaistnieć w trakcie ferii zimowych
oraz sposobach radzenia sobie w ich obliczu.
- Niebezpieczeństwo załamania się lodu
nasila się w czasie odwilży. O zbyt cienkiej
tafli lodu zwiastuje jego trzeszczenie – informują woprowcy. - Unikaj zamarzniętych
zbiorników wodnych, zalewisk czy stawów,
nie wchodź niepotrzebnie na lód. Dzięki temu
unikniesz nieszczęśliwego wypadku, który
6

może doprowadzić do utraty zdrowia, kalectwa
lub utonięcia.
Zasady bezpiecznego zachowania na lodzie:
Unikaj miejscowego przeciążenia lodu zbyt dużej liczby osób na tafli lodowej
Pamiętaj o zmianach warunków atmosferycznych (odwilż, skoki temperatur, opady)
Przed wejściem na zamarznięty zbiornik
wodny upewnij się o grubości lodu
Przebywając na lodzie nie trzymaj rąk
w kieszeniach

Gdy usłyszysz, że lód trzeszczy, natychmiast zawróć, połóż się na lodzie i odczołgaj
się w stronę brzegu lub stabilnej tafli lodu.
Zapamiętaj:
Najniebezpieczniejszy okres przebywania na lodzie na zbiornikach wodnych to zimowe roztopy i odwilż oraz czas wczesnej wiosny
W razie załamania się lodu staraj się
zmniejszyć nacisk punktowy na lód, aż do
położenia się na nim włącznie i rozłożenia
ciężaru ciała na większą powierzchnię
Jeżeli zauważysz kogoś na niebezpiecz-

nym lodzie, zwróć mu uwagę, że przebywanie na nim jest bardzo niebezpieczne,
nieodpowiedzialne i głupie
W razie pęknięcia lodu i tonięcia osób
nie wpadaj w panikę, lecz działaj rozważnie i
zdecydowanie. Wezwij pomoc. Podaj osobie
poszkodowanej jakiś długi przedmiot (np.
parasol, szalik, gałąź), aby pomóc jej się wydostać na brzeg lub mocniejszy lód
Po wydobyciu na brzeg osoby poszkodowanej okryj ją czymś ciepłym, aby jej
organizm nie wychłodził się.
Zapraszamy do korzystania z lodowiska
MOSiR gdzie bezpiecznie można pojeździć
na łyżwach i ciekawie spędzić czas wolny z
korzyścią dla zdrowia.
RSUDF8060:235026L53ROLFMD
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K

ochanej Babci Grażynce
i kochanemu Dziadkowi
Andrzejowi
w dniu ich święta
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i spełnienia marzeń
oraz podziękowania za opiekę
składa
wnuczek Wituś Filipowicz

K

ocham mocno Babcię Halinę
i Dziadka Tadka,
i dziś Wam życzenia serdeczne
składam!
Wnuczka Amelia Szczotka

B

abciu Czesiu, kocham Cię
nad życie!
Za pączki z różą,
za różańce odmawiane za moje
zdrowie,
za uśmiech i za życiowe rady.
Życzę Ci, by nam było jak dotąd,
żeby zdrowie dopisywało i Bóg
miał Cię w swojej opiece.
Karolka <3

N

ajserdeczniejsze życzenia dla
Babci Danki
oraz Dziadków Heńka i Jurka
z okazji Ich Święta
sładają
Mateusz i Mikołaj Wyżgolik

D

la Babci Marysi, Babci Basi i
Dziadka Rysia.
Babciu, Dziadku, uśmiechnijcie
się, przecież dzisiaj jest Wasz
dzień.
Dlatego przesyłamy całusa mocnego, życząc Wam wszystkiego
najlepszego.
Życzą wnuczki Weronika
i Paulina

K

ochana Babciu, Kochany
Dziadku,
dziś Wam przynoszę po jednym
kwiatku,
do tego dokładam serdeczne
życzenia:
niech Wam się spełnią wszystkie
marzenia!
Tego życzy Babci Grażynie i
Dziadziusiowi Rysiowi
wnuczek Jakub Krysiuk

W życzymy Ci z całego serca
dniu Twojego święta,
ukochana Babciu,

zdrowia, szczęścia i pomyślności.
Ni e c h lo s , c o m a
najlepszego, śle Ci
pod nogi i niech
Cię otacza radość, a omija
smutek.

Kochanej babci Urszuli Kijak
wnuczki Daria i Oliwia

B

abci Ani (Krysi) oraz
dziadkowi Bernardowi
Witkowskim z Gierałtowic
z okazji Ich święta dużo zdrowia,
szczęścia,
siły i wytrwałości
życzą wnukowie Kubuś i Kamil

P

ędzi Gabrysia ulicami,
z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków,
są dla Babć i od niej Dziadków.
A Dziadkowie wraz z Babciami,
już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal,
wystrojeni jak na bal.
By usłyszeć takie słowa:
Dziadku drogi! Babciu droga!
Żyjcie mi ponad sto lat,
wtedy piękny będzie świat.
Zdrówka życzę, pomyślności,
mało trosk, dużo miłości.
Kochanym Dziadkom: Sylwii
i Marianowi oraz Prababciom:
Fridce i Lidzi życzenia
składa Gabrysia

Ż

ycie to podróż, a Wy zawsze
nam w niej towarzyszyliście,
byliście niczym przewodnicy
wskazujący właściwy kierunek.
Z całego serca Wam za to
dziękujemy.
Babci Marysi i Anieli oraz
Dziadkowi Tadkowi
z okazji ich świąt wszystkiego,
co najlepsze
życzą Karolina, Marcin i Filip.
Kochamy Was

D

ziś mojej Babci życzenia
złożę,
w wiązankę kwiatów serduszko
włożę i wiem,
że bardzo będzie się cieszyć,
kiedy się dowie, że do Niej
śpieszę.
Moja Babunia najlepsza jest
na świecie,
a Wy zapewne o tym nie wiecie,
ja Babcię kocham, ściskam
za szyję,
niech będzie zdrowa i sto lat żyje!
Kochanej Babci Dance Bartuś
i Amelka <3

I

le g w ia zd w w ieczorny m
mroku ponad naszym krajem
lśni, tyle przynieś drogim Dziadkom jasnych i szczęśliwych dni
Babci Jadzi i Dziadkowi Irkowi
życzą Zosia i Szymon

N

a Dzień Babci i Dzień
Dziadka chcemy Wam
złożyć serdeczne życzenia,
byście setnych lat dożyli,
nie wiedząc, co to zmartwienia
Babci Anieli i Dziadkowi
Heniowi
życzą Zosia i
Szymon
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K

ochana Babciu w dniu Twego
święta,
życzę byś była zawsze
uśmiechnięta.
I Ty drogi Dziadku miej uśmiech
na twarzy,
niech Ci się spełni wszystko
o czym marzysz.
Dla kochanych Dziadków Hani
i Stasia Wojtyna
od wnuków
Sabiny i Piotra

D

zisiaj kochana Babciu masz
twarz uśmiechniętą.
Niech przez cały rok trwa Twoje
święto.
Dla Krystyny Pająk
od Maksymiliana
i Tymoteusza

D

ziadkowi Józkowi ze
Szczygłowic, dużo zdrowia
i pomyślności
życzy Agata z Anetą

K

ochanym dziadkom Ilonie
i Andrzejowi Pach życzenia
wiele zdrowia oraz
podziękowania za opiekę
i dobre rady
przesyłają Zuzia, Madzia
i Nadia

T

y Babciu i Dziadku,
dla gromadki wnuków
kochających jesteście podporą,
przykładem i siłą.
Życzymy Wam dzisiaj,
aby szczęścia słońce zawsze
dla Was radością świeciło!
Kochanej Babci Teresie
oraz Dziadkowi Grzegorzowi
wszystkiego co najlepsze
życzą
Nikuś, Olek
i Amelka

K

ocham mocno Babcię,
Dziadka.
To nie żarty moi mili.
Dzisiaj im życzenia składam,
by sto latek jeszcze żyli!
Kocham Was!
Mirella Tumula

J

akże chcielibyśmy dziś,
o Babciu Aniu i Dziadku
Zygmuncie,
w radość zmienić wszystkie
Wasze troski,
szczerą modlitwą wyprosić
Boga słodką nagrodę
za Wasz trud i znoje!
I wszystkie smutki
w szczęście Wam zmienić
i dzień radosny słonkiem
opromienić.
I na Wasze usta sprowadzić
uśmiechy,
byście doczekali ze swych
wnucząt pociechy.
Niech Wasz Anioł Stróż
wybłaga wszystko,
co Wam kochani Dziadkowie
trzeba
życzą Marysia i Miłosz
Podraza oraz Sendi
i Kewin Gabor

$3(/'26(1,25±:
25$=,&+%/,6.,&+
,23,(.81±:
:WURVFHREH]SLHF]HĔVWZRRVyEVWDUV]\FK
SROLFMDQFLJDUQL]RQXĞOąVNLHJRDSHOXMą3U]H
F]\WDMFLHSRQLĪV]HUDG\OXESRZLHG]FLHRQLFK
:DV]\P EOLVNLP NWyU]\ F]ĊVWR SR]RVWDMąF
VDPLZGRPXVąQDUDĪHQLQDG]LDáDQLHRV]X
VWyZLGRPRNUąĪFyZ

-$.6,ĉ&+521,û35=('26=867(0"
będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe
na zamki;
nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co
przyszedł - spójrz przez wizjer i zapytaj;
jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji,
np.; Policji, banku, administracji, elektrowni czy
gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie, czy był on do Twojego domu kierowany;
jeśli nie masz telefonu, poproś, aby przyszedł
z sąsiadem mieszkającym obok;
jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj
go ani na chwilę samego w mieszkaniu;
najlepiej, żeby obecny był wtedy sąsiad lub ktoś z
rodziny;
nie przeka zuj ż ad nych pieniędz y f un kc jon a r iu s z om Pol ic ji , C BA , C B ŚP c z y
też akwizytorom i inkasentom, nie podpisuj z nimi żadnych umów; każda szanująca
się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub
za pośrednictwem poczty;
n i e pr z e k a z uj t a k ż e ż a d nyc h pi e n i ę d z y osobom, k tóre telefon iczn ie pod ają się za członków Twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby
pośredniczące;
mając w domu pieniąd ze schowaj je w
m iejs c u z na ny m t y l ko Tobie , n ie st a ndardowym (szafy z pościelą są zazwyczaj penetrowane przez przestępców w pierwszej kolejności);
nie udzielaj żadnych informacji przez telefon,
szczególnie swoich danych personalnych, numerów
kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich
planach życiowych czy członkach rodziny;
j e ś l i m a s z w ą t p l i w o ś c i c o d o au t e nt yczności telefonującego człon ka rodziny, funkcjonariusza czy urzędnika natychmiast powiadom o tym Policję, dzwoniąc
pod numer telefonu 997.

informacja własna
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0LNRáDMĝOH]LDNL%áDĪHM)RMFLNPLOH
EĊGąZVSRPLQDüXG]LDáZDNFML

0DUW\QD1LHGĨZLHGĨ0DJGDOHQD
.DF]RURZVNDL:LNWRULD0DUF]DNSRUD]
SLHUZV]\]ELHUDá\SLHQLąG]HGODRUNLHVWU\

/XG]LHEDUG]RSU]\MDĨQLH
UHDJRZDOL±PyZLą.DFSHU
.DQLDL.RUQHO.HPSD

*LHUDáWRZLF]DQNL0DJGD+HQHO1DWDOLD
&LFKRFNDL0RQLND0DWHUDNZHVWRZDá\
Z&KXGRZLH

:2Œ3]DJUDãDUD]

6UHEUQDRUNLHVWUD
]DU]XFRQD]ãRW\PL

$OHQLHW\ONR]áRWyZNDPLERGRSXV]HNZRORQWDULXV]\
WUDILDá\WHĪHXURLLQQHZDUWRĞFLRZHZDOXW\±/XG]LHEDUG]R
V\PSDW\F]QLHUHDJRZDOLFKĊWQLHZU]XFDMąF
GDWNL±SRGNUHĞODZRORQWDULXV].DFSHU
były bardzo ciepłe...
- Lata biegną, ale ludzie traktują
tę akcję równie przyjaźnie jak na jej
początku – zauważa Adam Pobłocki,
prezes Klubu Honorowych Dawców
Krwi im. dra Floriana Ogana.

0LHV]NDĔF\*LHUDáWRZLF
RWZLHUDOLSU]HGRUNLHVWUą
VHUFDLSRUWIHOH

)RWR-HU]\0LVWU]\N

-M

oże nie ma wielkiego
mrozu, ale i tak trochę
zimnawo – usłyszeliśmy
od wracających z kilkugodzinnego
obchodu po mieście wolontariuszek.
Dla odmiany komentarze knurowian

Wzorem ubiegłych lat knurowscy krwiodawcy również udzielali się
w charytatywnym przedsięwzięciu.
- Jakże by inaczej, skoro robimy
to od 1999 roku – zaznacza prezes
Pobłocki.
Pan Andrzej przekroczył czterdziestkę, ale do akcji podchodzi
– jak przekonuje – niczym nastolatek: - Byłem jednym z pierwszych
wolontariuszy przed 24 laty. Jak dziś
pamiętam tamte emocje, frajdę i radość. I przenikliwy ziąb, który mocno
dał nam wówczas popalić. Dlatego
widząc dzisiejszych wolontariuszy
wiem, co czują. Trochę im tego zazdroszczę...
Kacper Kania w Wielkiej Orkiestrze „zagrał” drugi raz, jego kolega
Kornel Kempa debiutował.
- Fajnie było, trochę pieniędzy
zebraliśmy – mówią.
Sztab orkiestry znalazł miejsce w
gościnnych murach Kina Sceny Kultury. Kto zmarzł lub zgłodniał, mógł
odpocząć i posilić się grochówką,
ogrzać przy gorącej kawie i herbacie.
Nagrodą dla wielu wolontariuszy był koncert WOŚP w szczygłowickim Domu Kultury. Na scenie

6SRURSLHQLĊG]\
SU]\QLRVáD
OLF\WDFMD
ZV]F]\JáRZLFNLP
'RPX.XOWXU\

wystąpiło wielu znanych, nie tylko
knurowianom, muzyków. Wystąpiły zespoły: Nihilistic, Eternus,
Agnieszka i Przyjaciele, Aeroplan,
Le Fleur, Mint, Mjusiq, Topdadok,
Gucias X Skyler Livt + Goście oraz
zespół taneczny Marzenie.
Kulminacją występów było tradycyjne „Światełko do nieba”.
Przyjemności przyjemnościami,
ale ile zebrano w tym roku pieniędzy?

W Knurowie 32 057, 92 zł. W Polsce na razie doliczono się niemal 70
mln zł, ale to nie koniec, bo liczenie
potrwa jeszcze z miesiąc.
W tym roku Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała dla
ratowania życia i zdrowia dzieci na
oddziałach ogólnopediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorom.
%RJXVáDZ:LON

±3U]\MHPQH]SRĪ\WHF]Q\P±WDNSDQLH]&HQWUXP.XOWXU\
SRGVXPRZDá\OLF]HQLHSLHQLĊG]\]HEUDQ\FKSU]H]NQXURZVNLFK
ZRORQWDULXV]\V]WDE:2ĝ3UR]JRĞFLáVLĊZNLQLH

(QHUJHW\F]QHFKZLODPLRVWUHU\WP\Z\JU\ZDLZ\ĞSLHZXMH]HVSyá/H)OHXU

±7RE\áDIDMQDDNFMD±RU]HNá\
]JRGQLH$QQD3DGXOD$OHNVDQGUD
&]DUNRZVND-HVVLFD3ĊSHN$QQD
3URNRSL1DWDOLD3RWRFND
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7RE\áNUyWNLILOPDOH]GąĪ\á]URVLüá]DPLQLHMHGQRRNR:LGRN
UR]EDZLRQHMĪ\ZHMMDNVUHEURG]LHZF]\QNLDSRFKZLOLMHMREUD]
QDV]SLWDOQ\PáyĪNXFKZ\WDá]DVHUFH

K

iedy znienacka stanęło serce
Joasi, zatrzymał się też świat
dla jej rodziców. Jednak nie
ustają w wysiłku, by ich córka wróciła z krainy snu do tego świata.
Wspierają ich bliscy, przyjaciele i
znajomi. A także wielu, nawet bardzo wielu, nieznajomych.
W niedzielę mieliśmy kolejny
tego dowód: koncert charytatywny
pt. „Kolędnicy Śpiącej Królewny”.
Organizacja imprezy to wspólne
dzieło Adama Sobierajskiego, Jacka
Szurgota i Parafii Matki Bożej Częstochowskiej. W to zbożne dzieło
włączyło się wielu ludzi dobrej

woli – przede wszystkim muzycy i
śpiewacy.
Wieczorem kościół wypełnił się
niemal do ostatniego miejsca. W czasie, gdy muzycy i śpiewacy przygotowywali się do występu, do wspólnego
kolędowania zaprosił wiernych ks.
proboszcz Krzysztof Tabath.
- To nieprawda, że nie umiemy
śpiewać. Potrafimy, tylko trzeba pamiętać, by usta otwierać – zachęcał
żartobliwie. Trzeba też przyznać, że
nader skutecznie...
Nieco później prezentowali się
artyści. Zabrzmiały kolędy znane i
lubiane, ale też te mniej popularne,

a przecież równie piękne. Utwory
ciepłe, przepojone radością, podnoszące na duchu.
Publiczność oklaskiwała Sekstet
Wokalny „Vivo” pod dyrekcją Jacka
Żyły, Chór dziecięcy parafii Matki
Bożej Częstochowskiej pod dyrekcją
Marii Januszkiewicz, zespół instrumentalny pod dyrekcją Jacka Żyły.
Brawa zebrali soliści: Bartłomiej
Kaszuba, Agata Żyła, Marcin Grzesiczek, Sylwia Lipka i Marta Pagacz.
Artystom na organach akompaniował Marcin Szumilas, nad przebiegiem koncertu czuwała prowadząca
Justyna Żyła.

W finale wszyscy – i artyści, i
publiczność – jednym głosem wyśpiewali „Bóg się rodzi”.
- To był przepiękny koncert – mówi
Anna Podraza. – Jestem pod wrażeniem pięknej muzyki i śpiewu oraz
wyjątkowego talentu dzieci i młodzieży.
Wszystkim należą się uznanie i podziw.
Zebrane podczas koncertu datki
zostaną przeznaczone na rehabilitację Asi.

0DUWD3DJDF]

- Pieniądze są ważne, ale to nie
wszystko. Ofiarowaliśmy jeszcze
jedno: modlitwę – zaznacza jedna z
uczestniczek. – Z wiarą, że Stwórca
wysłucha nasze prośby i przywróci
Joasi zatrzymane dzieciństwo...
/bw/

)RWR%RJXVáDZ:LON

3RPyĪP\$VL
: SRáRZLH PDMD X -RDVL 0LHU]Z\
GRV]áR GR ]DWU ]\PDQLD DNFML VHU
FD L RGGHFKX /HNDU]H ZSURZDG]LOL
G]LHZF]\QNĊ Z VWDQ ĞSLąF]NL IDU
PDNRORJLF]QHM E\ XVWDELOL]RZDü MHM
SRGVWDZRZH IXQNFMH Ī\FLRZH 1LH
VWHW\ZZ\QLNXQLHGRWOHQLHQLDPy]JX
SU]HVWDá\G]LDáDüOHNLXV\SLDMąFH&R
SUDZGD RF]\ $VL E\á\ RWZDUWH DOH
DQLOHNDU]HDQLURG]LFHQLHPLHOL]QLą
kontaktu.
']LĞ MXĪ ZLDGRPR ĪH ]D QLHVSR
G]LHZDQ\P XSDGNLHP G]LHFND VWRL
JHQHW\F]QD FKRURED VHUFD ± NDUGLR
miopatia.
 3RZRGXMH ĪH VHUFH PD QLHSUDZL
GáRZą EXGRZĊ L WHJR IHOHUQHJR GQLD
]DWU]\PDáR VLĊ  Z\MDĞQLDMą URG]LFH
-RDVL  &KRURED PRĪH SRVWĊSRZDü
3yNLFROHNLVąWDNGREUDQHĪHVHU
GXV]NR$VLSUDFXMHSUDZLGáRZR

2EHFQLHSULRU\WHWHPMHVWLQWHQV\ZQD
UHKDELOLWDFMD-XĪZLDGRPRĪHG]LHZ
F]\QNDUHDJXMHVá\V]\QDZHWSUyEX
MH±FKRüQDGDOQLHMHVWZVWDQLHVLĊ
XĞPLHFKQąü 1LNW QLH ZLH LOH F]DVX
]DMPLH MHM SRZUyW GR SHáQHM VSUDZ
QRĞFLDOHQDMEOLĪVLLOHNDU]HURELąFR
PRJąE\GRWHJRGRV]áR
SJ

.RĞFLyáE\áZ\SHáQLRQ\QLHPDOGRRVWDWQLHJRPLHMVFDZV]\VWNLFKĞFLąJQąáMHGHQFHOFKĊü
SRPRF\PDáHM$VLLMHMURG]LQLH
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)RWR-XVW\QD%DMNR0LUHOOD1DSROVND3DZHá*UDGHN

0DNV\PLOLDQ6WDFKQLN]5DFKRZLF
XUUJFP

/HQD0XUD]&]XFKRZD

XUUJFP

$OLFMD*ċVLRU].QXURZD

XUUJFP

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).

-DQ%ODFKXW]=DEU]D

XUUJFP

+DQQD0DW\VLDN].QXURZD

XUUJFP

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
01/2017 brzmiało: „RÓŻANKA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Krystyna Kokoszka. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
0DUHN=ELJQLHZ/HZF]XN

$QQD&LHœOLN].QXURZD

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 6W\F]QLD
w ciągu 10 dni od ukazania się
numeru (decydujeF]ZDUWHN
data stempla pocztowego).

,JRU0RPRFNL].QXURZD

XUUJFP

6W\F]QLD
Prawidłowe
rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 SLąWHNSRQLHG]LDáHN
brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

XUUJFP

3DWU\FMDŒZLHUF]HN]*OLZLF

XUUJFP

%DOHULQD
%DOHULQD

,JRU+DEU\ND]:LOF]\

+DQQD+DZU\OXN]*OLZLF

XUUJFP

.ODUD.DQLHZVND]1LHERURZLF

3DZHã/HJę]D]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

3

XUUJFP

3RSURVWXSU]\MDĨĔ

/D/D/DQG

3RZLGRNL

3RZLGRNL

3RSURVWXSU]\MDĨĔ

/D/D/DQG

ZZZNLQRVFHQDNXOWXUDSO

.LQR]DVWU]HJDVRELHSUDZRGR]PLDQZUHSHUWXDUX
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(GXNDFMD5DQNLQJÅ3HUVSHNW\Zµ

=ãRWRGODWHFKQLNXP
-HVWVLĊ]F]HJRFLHV]\ü±ZSUHVWLĪRZ\PUDQNLQJX
3HUVSHNW\ZNQXURZVNLH7HFKQLNXP1UPDPLHMVFH
ZSLHUZV]HMQDMOHSV]\FKV]NyáWHFKQLF]Q\FK
Z3ROVFHLKRQRURZ\W\WXá=áRWHM6]NRá\

)RWR0LUHOOD1DSROVND

T

o świetny prezent
na jubileusz. Ledwie kilka miesięcy temu, we wrześniu,
Technikum nr 1 wchodzące w skład knurowskiego Zespołu Szkół
im. I.J. Paderewskiego
świętowało 10-lecie istnienia. W styczniu ranking najlepszych techników, ogłoszony przez
Fundację Edukacyjną Perspektywy,
potwierdził, że pomysł powołania
szkoły do życia był strzałem w
dziesiątkę. Na ogólnopolskiej liście
placówka zajęła wysoką, 99. lokatę,
zaś wśród techników województwa
śląskiego ma 17 miejsce!
Ponadgimnazjalne szkoły techniczne były oceniane według czterech kryteriów. Brano pod uwagę
sukcesy uczniów na olimpiadach,
wyniki maturalne z przedmiotów

obowiązkowych, rezultaty matury
z przedmiotów dodatkowych oraz
w yniki egzaminu zawodowego.
Przy sporządzaniu rankingu ba-

zowano na danych zewnętrznych
wobec ocenianych szkół (protokołach komitetów głównych olimpiad,
zestawieniach okręgowych komisji

egzaminacyjnych z wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz
na Systemie Informacji Oświatowej). Najlepiej w Polsce wypadła
szkoła z Bydgoszczy – Technikum
Elektroniczne w ZSE im. WP. W
województwie śląskim prym wiedzie
Technikum nr 3 w Zespole Szkół
Technicznych w Wodzisławiu.
Lista zaprezentowana przez Perspektywy obejmuje 300 najlepszych
techników w Polsce. Wszystkie one
mają prawo do używania honorowego znaku jakości szkoły. Te najlepsze
z najlepszych (z pierwszej setki) – a
wśród nich knurowska placówka
– zdobyły prestiżowy tytuł Złotej
Szkoły. To niewątpliwy powód do
dumy i dla samych uczniów, i dla
szkolnej kadry – efekt zdolności,
umiejętności nauczania, wspólnych
starań, a także dobrej atmosfery.
Knurowskie technikum, choć
młode wiekiem, już po raz czwarty
znalazło się w klasyfikacji Perspektyw. Poprzednio, w 2013 roku było
152. w Polsce i 19. w województwie
śląskim, w 2014 roku 284. w kraju i
36. w województwie, zaś w 2015 roku
– odpowiednio 289. i 32. Jak widać,

pozycja odnotowana w najnowszym
rankingu to ogromny awans. Duży
wk ład w sukces szkoły wniosła
Patrycja Ziarnik, która została finalistką zawodowej Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do tego w ubiegłym roku
szkolnym odnotowano najwyższą
w historii technikum zdawalność
egzaminu maturalnego (97,8% !!).
Fantastycznie wypadły egzaminy
zawodowe – biorąc pod uwagę tylko
to kryterium, szkoła ma 20. miejsce
w Polsce, a 5. w województwie.
- Nasza radość jest ogromna, a
mobilizacja do wytężonej pracy pedagogicznej – jeszcze większa! – nie
kryje entuzjazmu dyrektor Zespołu
Szkół im. I.J. Paderewskiego, Dorota
Gumienny. – Przed ogłoszeniem
wyników byłam nieco sceptyczna, bo,
co prawda, nasze obliczenia wskazywały, że bez problemu znajdziemy się
w rankingu, jednak tym razem nie
otrzymaliśmy zaproszenia na galę,
tak jak to bywało w latach poprzednich. Myślałam sobie: no trudno, nie
udało się... Tym większa była radość
po ogłoszeniu wyników, zwłaszcza że
zajęliśmy aż tak wysoką pozycję.
Warto nadmienić, że również I
Liceum Ogólnokształcące z „Paderka” dobrze radzi sobie w rankingu
Perspekty w – od pięciu lat niezmiennie utrzymuje swoją pozycję w
pierwszej setce na liście najlepszych
liceów w województwie śląskim.
MiNa

informacja własna wydawcy
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6NXS VDPRFKRGyZ SáDFLP\ QDMZLĊFHM
7HO

3-7/17

1-4/17

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

'$035$&õ
(PHU\WND V]XND SUDF\  VSU]ąWDQLH P\FLH
RNLHQ7HO
1/17-odw.

0 ĊĪF ] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
7HO
1/17-odw.

'RFLHSOHQLD EXG\QNyZ UHPRQW\ PLHV]NDĔ
7HO
2-13/17

*áDG]LH PDORZDQLH VXILW\ SRGZLHV]DQH
ĞFLDQNLGRFLHSODQLHSRGGDV]\NDIHONRZDQLH
UHPRQW\7HO
1-4/17

.XFKQLHQLHRGSáDWQ\SRPLDUSURMHNWDWUDN
F\MQHFHQ\V]\ENLHWHUPLQ\7HO
3-8/17

('8.$&-$

2SLHNXQ GR ]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLH SVyZ
QLHDJUHV\ZQ\FK7HO
2/17-odw.

5\EQLN26.$QGU]HML6\Q6]NROLP\QDNDW
$0$$$%%(&&(ĝZLDGHFWZD
NZDOLILNDFML ZDUV]WDW\ GOD LQVWUXNWRUyZ
7HO
1-10/17

='52:,(,852'$

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO

Urodziny w kinie
Twoja pociecha ma od 5 do 10
lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura daje
ci świetną okazję do zorganizowania
niepowtarzalnych urodzin dla dziecka
i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla

solenizanta i uczestników zabaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać (e-mail:
info@kinoscenakultura.pl).
/-/

1/17-odw.

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU]H RSLHNXQNL
G O D  G ] L H F L     O D W  G R Ğ Z L D G F ] H Q L D 
7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z RFKURQLH Z RNROLFDFK
.QXURZD SRNXUVLHRVRED]OHNNLPVWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

àD]LHQNLSURMHNWUHPRQWPDWHULDá\WUDQVSRUW
7HO
3-8/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    

48/16-8/17 Y

8VáXJLUHPRQWRZHSRPLDUZ\FHQDSURMHNW
'JUDWLV7HO
3-8/17

),1$16(
3 2 ĩ < & = . ,  . 5 Ï 7 . 2 7 ( 5 0 , 1 2 : ( 
7HO3RĞUHGQLN
&')6&ILUP\0DWSRO)LQDQVH6S]RR

6=8.$035$&<
(PHU\WND V]XND SUDF\  VSU]ąWDQLH P\FLH
RNLHQ7HO
1/17-odw.

0 Ċ ĪF ] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
7HO
1/17-odw.

2SLHNXQ GR ]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLH SVyZ
QLHDJUHV\ZQ\FK7HO
2/17-odw.

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU ]ąWDP
7HO
1/17-odw.

1-4/17

1,(58&+202ć&,

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU]H RSLHNXQNL
G O D  G ] L H F L     O D W  G R Ğ Z L D G F ] H Q L D 
7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z RFKURQLH Z RNROLFDFK
.QXURZD SRNXUVLHRVRED]OHNNLPVWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

2*â26=(1,(
3UH]\GHQW 0LDVWD .QXUyZ LQIRUPXMH ĪH QD WDEOLF\ RJáRV]HĔ
0=*/L$ SU]\ XO )ORULDQD  RUD] Z %LXOHW\QLH ,QIRUPDFML 3XEOLF]QHM
ZZZNQXURZELSLQIRSO SRGDQR GR SXEOLF]QHM ZLDGRPRĞFL Z\ND]
QU * QLHUXFKRPRĞFL JUXQWRZ\FK SRáRĪRQ\FK Z .QXURZLH SU]\
XO 3DUNRZHM SU]H]QDF]RQ\FK GR QDMPX EąGĨ G]LHUĪDZ\ Z WU\ELH
EH]SU]HWDUJRZ\PQDRNUHVGRODW

2*â26=(1,(
2*à26=(1,(:Ï-7$*0,1<*,(5$à72:,&(
RZ\áRĪHQLXGRSXEOLF]QHJRZJOąGXSURMHNWX
6WXGLXPXZDUXQNRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLD
SU]HVWU]HQQHJRJPLQ\*LHUDáWRZLFHZUD]]SURJQR]ą
RGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNR
1D SRGVWDZLH DUW  SNW  XVWDZ\ ] GQLD  PDUFD  U
RSODQRZDQLXL]DJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQQ\P WM']8]U
SR]  ]H ]P  RUD] DUW DUW XVW SNW DUW  XVW
DUW  XVW XVWDZ\ ] GQLD  SDĨG]LHUQLND  U R XGRVWĊSQLDQLX
LQIRUPDFML R ĞURGRZLVNX L MHJR RFKURQLH XG]LDOH VSRáHF]HĔVWZD
Z RFKURQLH ĞURGRZLVND RUD] RFHQDFK RGG]LDá\ZDQLD QD ĞURGRZLVNR
W M '] 8 ]  U SR]  ]H ]P  ]DZLDGDPLDP R Z\áRĪHQLX
GRSXEOLF]QHJRZJOąGXSURMHNWX6WXGLXPXZDUXQNRZDĔLNLHUXQNyZ
]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRJPLQ\*LHUDáWRZLFHZUD]]SURJQR]ą
RGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNRZGQLDFKRGVW\F]QLDUGR
OXWHJR UZVLHG]LELH8U]ĊGX*PLQ\*LHUDáWRZLFH VDODVHV\MQD 
XO.V5RERW\*LHUDáWRZLFHZQDVWĊSXMąF\VSRVyE
SRQLHG]LDáHNZWRUHNĞURGDSLąWHNZJRG]LQDFKRGGR
F]ZDUWHNRGGR 
3U]HGPLRWRZ\ SURMHNW VWXGLXP ]RVWDQLH UyZQLHĪ RSXEOLNRZDQ\
QDVWURQLHLQWHUQHWRZHMXU]ĊGXJPLQ\ZZZJLHUDOWRZLFHSOZGQLDFK
RGVW\F]QLDUGROXWHJRU
'\VNXVMDSXEOLF]QDQDGSU]\MĊW\PLZSURMHNFLHVWXGLXPLSURJQR]LH
RGG]LDá\ZDQLD QD ĞURGRZLVNR UR]ZLą]DQLDPL RGEĊG]LH VLĊ Z GQLX
OXWHJRU RJRG]ZDXOL=HVSRáX6]NROQR3U]HGV]NRO
QHJRZ*LHUDáWRZLFDFKSU]\XO3RZVWDĔFyZĝOąVNLFK:W\PGQLX
Z\áRĪHQLHGRSXEOLF]QHJRZJOąGXZJRG]LQDFKRGGR
=JRGQLH]DUWSNWXVWDZ\RSODQRZDQLXL]DJRVSRGDURZDQLX
SU]HVWU]HQQ\PRVRE\SUDZQHL¿]\F]QHRUD]MHGQRVWNLRUJDQL]DF\MQH
QLHSRVLDGDMąFHRVRERZRĞFLSUDZQHMPRJąZQRVLüXZDJLGRSURMHNWX
VWXGLXP8ZDJLQDOHĪ\VNáDGDüQDSLĞPLHGR:yMWD*PLQ\*LHUDáWRZLFH
] SRGDQLHP LPLHQLD L QD]ZLVND OXE QD]Z\ MHGQRVWNL RUJDQL]DF\MQHM
LDGUHVXR]QDF]HQLDQLHUXFKRPRĞFLNWyUHMXZDJDGRW\F]\ZQLHSU]H
NUDF]DOQ\PWHUPLQLHGRGQLDPDUFD U
-HGQRF]HĞQLHLQIRUPXMĊĪH]JRGQLH]DUWXVWDZ\RXGRVWĊS
QLHQLXLQIRUPDFMLRĞURGRZLVNXLMHJRRFKURQLHXG]LDOHVSRáHF]HĔVWZD
ZRFKURQLHĞURGRZLVNDRUD]RRFHQDFKRGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNR
ZSXEOLF]QLHGRVWĊSQ\PZ\ND]LHGDQ\FKRGRNXPHQWDFK]DZLHUDMąF\FK
LQIRUPDFMHRĞURGRZLVNXLMHJRRFKURQLH]DPLHV]F]RQRLQIRUPDFMH
RSURMHNFLH6WXGLXPXZDUXQNRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLD
SU]HVWU]HQQHJRJPLQ\*LHUDáWRZLFH
RSURJQR]LHRGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNRZZGRNXPHQWX

'R Z\QDMĊFLD JDUDĪ SU]\ XO 7DUJRZHM
7HO
3-4/17

'2:<1$-ĉ&,$/2.$/.QXUyZXO.R]LHáND
7HO
39/16-5/17Y

/RNDOGRZ\QDMĊFLD&HQWUXPRVLHGOD.QXUyZ
àRNLHWND7HO
3-4/17

3RNRMHGRZ\QDMĊFLD7HO
2-3/17

6 SU ]H GDP PL H V ]NDQL H Z 6]F ] \J á RZ L 
FDFK 0    P   ZLHĪRZLHF ; SLĊWUR
7HO
1-5/17
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=JRGQLH ] DUW  RUD] DUW  XVW  XVWDZ\ R XGRVWĊSQLHQLX
LQIRUPDFMLRĞURGRZLVNXLMHJRRFKURQLHXG]LDOHVSRáHF]HĔVWZDZRFKURQLH
ĞURGRZLVND RUD] R RFHQDFK RGG]LDá\ZDQLD QD ĞURGRZLVNR Z\ĪHM
Z\PLHQLRQ\SURMHNWVWXGLXPSRGOHJDVWUDWHJLF]QHMRFHQLHRGG]LDá\ZD
QLDQDĞURGRZLVNR]]DSHZQLHQLHPPRĪOLZRĞFLXG]LDáXVSRáHF]HĔVWZD
ZRNUHVLHZ\áRĪHQLDGRSXEOLF]QHJRZJOąGXRNWyU\PPRZDZF]HĞQLHM
8ZDJLLZQLRVNLZSRVWĊSRZDQLXZVSUDZLHVWUDWHJLF]QHM
RFHQ\ RGG]LDá\ZDQLD QD ĞURGRZLVNR VWRVRZQLH GR SU]HSLVX
DUW  XVW  XVWDZ\ R XGRVWĊSQLHQLX LQIRUPDFML R ĞURGRZLVNX
L MHJR RFKURQLH XG]LDOH VSRáHF]HĔVWZD Z RFKURQLH ĞURGRZLVND RUD]
R RFHQDFK RGG]LDá\ZDQLD QD ĞURGRZLVNR QDOHĪ\ VNáDGDü QD SLĞPLH
GR:yMWD*PLQ\*LHUDáWRZLFHZQLHSU]HNUDF]DOQ\PWHUPLQLHGRGQLD
PDUFDU=JRGQLH]DUWZZXVWDZ\XZDJLLZQLRVNL]áR
ĪRQHSRGQLXPDUFDU]RVWDQąSR]RVWDZLRQHEH]UR]SDWU]HQLD
2UJDQHP ZáDĞFLZ\P GR UR]SDWU]HQLD XZDJ MHVW :yMW *PLQ\ *LHUDá
WRZLFH D Z SU]\SDGNX XZDJ QLHXZ]JOĊGQLRQ\FK SU]H] :yMWD *PLQ\
GRGDWNRZR5DGD*PLQ\*LHUDáWRZLFH
:yMW*PLQ\*LHUDáWRZLFH
-RDFKLP%DUJLHO
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Aż sześciu najlepszych
zawodników kolejnego turnieju o Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym plasuje
się poza czołową „10” w klasyfikacji generalnej.
:<1,.,
=67<&=1,$

3LRWU3DOLFD

=G]LVáDZ0UDO

3LRWU$UHQW

3LRWU/XEHUWD

/HRQDUG6S\UD

(GZDUG1RZDN

=HQRQ1LHPLHF

6WHIDQ:UREORZVNL
-RDFKLP)RLW

%RJGDQ/LWZLQ 

EĂǌĚƌŽǁŝĞ

3RUD]WU]\QDVW\

./$6<),.$&-$
*(1(5$/1$

rzy okazji 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, z Knurowa
do Warszawy wyruszyła sztafeta biegowa.
Jej organizatorem jest
Bogdan Leśniowski,
który stał na jej czele
po raz trzynasty.

)RWR3LRWU6NRUXSD

P

-DQXV]1RZDN

6WHIDQ:UREORZVNL
.RQUDG6RELHUDM 
0LFKDá)RLW

=HQRQ1LHPLHF 
.D]LPLHU])ąIDUD 
-HU]\3OXWD

-DQXV]0\V]ND 
7DGHXV]:RG]LF]NR
-DFHN=DFKHU 
.ROHMQ\ WXUQLHM RGEĊG]LH VLĊ
 VW\F]QLD R JRG]LQLH 
ZNOXELH/:60Ä*DPD´

6SDUWDQDSHOXMHRSRPRF
port kształtuje charakter i uczy
pokory, a także szacunku do
r y wa la. Spor towc y to z reg uł y
twardziele, ale o wielu z nich można
powiedzieć, że mają gołębie serce.
Są wrażliwi i gdy trzeba komuś
pomóc, długo się nie zastanawiają.
Biorą sprawy w swoje ręce i działają. Tak, jak czynią to od kilku
dni osoby związane z knurowskim
Spartanem.
- Nasz przyjaciel Marcin Frączek
uległ poważnemu wypadkowi w
drodze do pracy. Niestety, powrót
do zdrowia Marcina wymaga dużo
pracy oraz wiąże się z ogromnymi
kosztami. Dlatego prosimy o wsparcie
i pomoc, by Marcin mógł normalnie
funkcjonować i wrócić do pełni życia
– apeluje Sławomir Tokarz.
Zbiórka środków prowadzona
jest w recepcji klubu sportowego
Spartan.

S

3L6N

*yUQLN=DEU]H]DELHJD
o kibiców z Knurowa
yrektora knurowskiego MOSiR-u –
Krzysztofa Stolarka odwiedził Jorguś,
czyli klubowa maskotka Górnika Zabrze.
- Kontynuujemy akcję Rodzinne Kibicowanie Trójkolorowym. W ramach tej
akcji przekazaliśmy do Knurowa partię
5000 sztuk voucherów na karnety w preferencyjnych cenach. Vouchery będą dys-

D

akończył się kolejny Turniej
o Puchar Prezydenta Miasta Knurów w kole skatowym
w Szczygłowicach. Zwyciezcą
turnieju został Józef Lipok. Na
drugim miejscu rywalizację
ukończył Adam Kolenda, z
kolei Tadeusz Wodziczko uplasował się na trzeciej pozycji.
Warto wspomnieć, że w tej
edycji zagrano jednego Grand
Ouvera, którego autorem był
Alfred Wagner za co otrzymał
pamiątkową statuetkę.
Chętni do udziału w nowej edycji rozgrywek są mile
widziani w poniedziałki w
restauracji Dolce Vita w Szczygłowicach (od godziny 16.00).

trybuowane dwutorowo. Pierwsza część
wśród klientów MOSiR-u Knurów, a także
klubów i stowarzyszeń, które na co dzień
korzystają z oferty sportowego kompleksu.
Reszta, podobnie jak w innych miastach
i miejscowościach, rozdana zostanie
w szkołach – informuje Górnik Zabrze.

3L6N

informacja
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-y]HI/LSRN]SXFKDUHPSUH]\GHQWD
Z

daje nie tylko profesjonalny
personel w szpitalach i przychodniach, ale również odpowiedni sprzęt. I właśnie na
taki sprzęt wrzucamy monety
i banknoty do specjalnych orkiestrowych puszek.
Sprzęt to jedno, a profilaktyka to drugie. Rację miał Jan
Kochanowski pisząc we fraszce: szlachetne zdrowie, nikt się
nie dowie, jako smakujesz, aż
się zepsujesz.
Przed owym zepsuciem
można uciekać na własnych
nogach, uprawiając sport.
Wie coś na ten temat m.in.
Bogdan Leśniowski, który po
raz trzynasty zorganizował i
uczestniczył w sztafecie biegowej na finał WOŚP.
Wracając do naszego poety,
pożegnam się dzisiaj z Wami
tytułem cytowanej we fragmencie fraszki: Na zdrowie.
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25 lat to szmat czasu. Niektórzy mając taki staż pracy
wybierają się na emeryturę,
inni świętują srebrną rocznicę
małżeństwa, a wielu z nas
ma satysfakcję z tego, że może
być jednym z milionów tych,
którzy wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Orkiestra gra od ćwierćwiecza
i mimo, że niektórzy próbują
połamać batutę głównemu
dyrygentowi, wiele wskazuje
na to, że jej muzycy są tak zdeterminowani w tym co robią,
że grać będą do końca świata i
jeszcze jeden dzień dłużej.
I niech grają, bo to jest
gra o najwyższą stawkę, czyli
zdrowie, a nawet życie tych,
którzy bez względu na grubość
portfela, przekonania polityczne, czy wiek, potrzebują
fachowej opieki medycznej.
Szansę powrotu do zdrowia

3L6N
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atem 2016 roku do
K lubu Spor towego
Concordia Knurów
zaczęli pu kać przedstawiciele kobiecej drużyny
Wilki Wilcza. Działacze
z Knurowa na owo pukanie
nie byli głusi i po kilku spotkaniach organizacyjnych
zdecydowali się przejąć zespół występujący na szczeblu 3 ligi seniorek.
Wraz z przeprowadzką
kierownictwo sekcji postanowiło zmienić trenera.
- Propozycję współpracy
złożył mi Mirosław Czech zdradza Dariusz Szkatuła.
- Moja odpowiedź była pozytywna i od kilku miesięcy
zbieram nowe doświadczenia. Po rundzie jesiennej odnoszę pozytywne wrażenie,
chociaż muszę przyznać, że
praca z kobietami znacznie
różni się od prowadzenia
męskiej drużyny.
Wyniki świadczą o tym,
że nowy trener szybko znalazł wspólny język z szatnią.
- Jestem bardzo zadowolony z wyniku sportowego - kontynuuje Dariusz
Szkatuła. - Po jesiennych
meczach plasujemy się na
trzecim miejscu i mamy
realne szanse włączyć się
w walkę o drugą lokatę. Na
razie nieoficjalnie mówi
się, że zespół z drugiego
miejsca zagra w barażach
o awans do 2 ligi. To byłoby
spełnienia naszych marzeń,

L

bo naszym celem jest właśnie
awans do 2 ligi. Obecnie na
zajęcie pierwszego miejsca
nie mamy szans, bowiem zdecydowanym faworytem jest
ROW Rybnik, który w rundzie jesiennej zdobył komplet
punktów.
Kobiecy zespół Concordii jest mieszanką rutyny
z młodością. Do tych najbardziej doświadczonych
na leż y 40 -let nia Moni ka
Szeremeta, która grę w piłkę
godzi z pracą w policji. Z kolei w gronie najmłodszych
można wymienić m.in. Sabinę Nowosielską z rocznika
2002.
W kadrze znajdują się
jeszcze młodsze zawodniczk i. Na leż y do nich Ju l ia
Janowska (rocznik 2004),
która na ligowy debiut musi
jeszcze poczekać.

Nie od dziś wiadomo,
ż e Concord ia bor yk a się
z e spor y m i problema m i
organizacyjno-finansowymi. Wydaje się jednak, że
d la kobiecej cz ęści k nurowskiego klubu nie ma to
większego znaczenia. - Nie
patrzymy na problemy, bo
my chcemy trenować i cieszyć się grą - próbuje uciąć
temat kierownik drużyny,
Mirosław Czech. I dodaje,
że z przenosin zespołu do
Knurowa jest zadowolony,
bo kadra jest teraz zdecydowanie liczniejsza. - Do
Concordii zawodniczki mają
zdecydowanie lepszy dojazd
i mimo, że grają bez premii to
na skład kadry nie możemy
narzekać. W rundzie jesiennej mieliśmy zgłoszonych 27
zawodniczek.
Przed przerwą świątecz-
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no-noworoczną zespół trenował do 21 grudnia, natomiast inauguracja okresu
przygotowawczego została
wyznaczona na 9 stycznia br.
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- W planach mamy rozegranie sparingów m.in.
z takimi drużynami, jak KKS
Zabrze, Polonia Bytom, czy
Czarni Sosnowiec - informuje Dariusz Szkatuła.
W tym miejscu należy
przypomnieć, że narodziny
drużyny, która obecnie re-

oktor Remigiusz Rzepka to uznana firma w
świecie sportu. Knurowianin
od kilku lat współpracuje
m.in. z Adamem Nawałką
i obecnie jest jednym z jego
najbliższych współpracowników pełniąc funkcję trenera
przygotowania motorycznego. 44-latek jest też prezesem
Centrum Fizjoterapii Fizjofit, które zorganizowało w
minioną sobotę szkolenie
dla trenerów w knurowskim
Zespole Szkół Zawodowych
Nr 2. Tematem tego szkolenia było „Przygotowanie
motoryczne w piłce nożnej
dzieci i młodzieży”. Na sali
wykładowej wypatrzyliśmy
m.in. Michała Grodonia i
Adriana Kasprzyka z Akademii Piłki Nożnej i Tomasza
Nowosielskiego z Concordii.
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prezentuje Concordię Knurów miały miejsce w Żernicy. - Mamy już swoją krótką
historię, bo od momentu,
gdy wystartowałyśmy w 3
lidze, jako Naprzód Żernica
minęło pięć lat - wspomina
II trener, Joanna Szulc.
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Do Knurowa w roli słuchaczy
przyjechali również Paweł
Grycmann – przewodniczący
Wydziału Szkolenia Śląskiego
Związku Piłki Nożnej i Damian Galeja – wiceprzewodni-

czący tego samego wydziału.
Obok Remigiusza Rzepki
szkolenie prowadził Michał
Klich – trener przygotowania
motorycznego i fizjoterapeuta CF „Fizjofit”. Zajęcia

miały charakter praktyczny,
uzupełniony zagadnieniami
teoretycznymi związanymi z
tworzeniem planów treningowych i doborem obciążeń.
Potwierdzeniem tego, że za-

równo knurowianin, jak i
Fizjofit cieszą się uznaniem
wśród najlepszych może być
fakt, iż w ostatnich dniach
minionego roku współpracowali m.in. z piłkarzami

- Pawłem Dawidowiczem
z Vf L Bochum i Kamilem
Wilczkiem z Broendby oraz
naszą najlepszą tenisistką,
Agnieszką Radwańską.
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o konkrety, ale w odpowiedzi
usłyszeliśmy, że ujawnienie
nazwy sponsora nastąpi tuż
przed weekendem lub tuż
po nim.
Tymczasem k ilku zawodników poważnie myśli o
zmianie klubu. Bliski przejścia do 3-ligowej Unii Turza
Śląska jest Michał Szczurek. Nowego klubu szuka też
inny defensor Łukasz Czajka.
Bramkarz Mirosław Kuczera
prowadzi rozmowy z liderem
„okręgówki” Dębem Gaszowice. Nad swoją piłkarską
przyszłością zastanawia się
też Michał Zieliński.
- Chciałbym zostać w
Concordii, ale czekam na rozwój sytuacji, bo prezes prosił
nas byśmy do 13 stycznia
zaczekali na uregulowanie

zaległości - mówi nam kapitan Concordii, który w swoim
CV ma ponad sto meczów w
ekstraklasie. - Wyznaczony
przez prezesa termin minął i
nic się nie zmieniło... Nie ukrywam, że otrzymuję zapytania
z innych klubów, ale na razie
czekam na to, co wydarzy się
w Knurowie.
3L6N
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Przed tygodniem cytowaliśmy na naszych łamach
Franciszka Podsiadłego
przy pisując mu funkcję
wiceprezesa w zarządzie
Concordii Knurów. W rzeczywistości jest on jednak
członk iem zarządu. Za
pomyłkę przepraszamy.
3LRWU6NRUXSD
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radycyjnie jak co roku
piłkarze Miejsk iej
Ligi Piłki Nożnej Halowej
wsparli dzieło Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Nie tylko poprzez datki do
puszek, ale także własnym
potem przelanym na parkiecie szczygłowickiej hali.
Z uwagi na szczytne dzieło,
tego dnia wszyscy mogli się
poczuć zw ycięzca mi, a le
pod względem sportowym
największy sukces odniósł
Vibovit. Najbardziej utytułowana drużyna knurowskiego futsalu w szlagierowym pojedynku spotkała się
z aktualnym mistrzem IPA
Knurów i po koncertowej
grze odniosła przekonujące
zwycięstwo stając się zarazem nowym liderem rozgrywek. Vibovit ma teraz dwa
punkty przewagi nad swoim
największym konkurentem
i jeden mecz do rozegrania
więcej, co oznacza, że z pozostałych do końca ośmiu
spotkań wystarczy mu wygrać siedem, by zdobyć kolejne mistrzostwo.
W pozosta ł ych niedzielnych meczach drużyna Teamu Stalmet pewnie
pokonała Paderek Team i
u mocni ła się na t rzecim
miejscu w tabeli, natomiast
Tritech w niecodziennych
rozmiarach pokonał Bud-Expert Team. 19 bramek w
tym meczu to zdecydowanie
największa „strzelanina” w
całym sezonie.

T

rzed tygodniem prezes
C oncord i i K nu rów Wojciech Górka zobowiązał
się na naszych łamach, że
do 13 stycznia ureguluje
wszystkie zaległości dotyczące bieżącego sezonu. Gdy
w poniedziałek (16 stycznia)
skontaktowaliśmy się ze sternikiem klubu usłyszeliśmy,
że rozmowy z potencjalnym
sponsorem jeszcze trwają, a
ich finalizacja może nastąpić
w ciągu dwóch dni.
W środę prezes Wojciech
Górka poinformował nas,
że kilkanaście godzin wcześniej doszło do podpisania
umow y sponsorsk iej, na
mocy której klub pozyskał
sponsora strategicznego do
końca bieżącego sezonu.
Zapytaliśmy oczywiście
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ak więc 8 stycznia o godz. 9.55
Szkolna Ekspedycja wylądowała w Pekinie. Już pierwsze
godziny pobytu uzmysłowiły uczestnikom, że nie tylko szczęśliwi, ale też
Chińczycy czasu nie liczą. Zaskoczenia? Smog taki jak w Knurowie,
kilometrowe kolejki do kas i... bariera
językowa. Okazuje się bowiem, że
mało kto zna angielski.
- Najłatwiejszym sposobem komunikacji jest słownik w telefonie,
ale jest to bardzo czasochłonne
- relacjonują uczniowie. - Wszędzie,
gdzie jesteśmy, robią nam zdjęcia
albo kręcą filmy. Wyciągają swoje
smartfony i bez żadnej krępacji nagrywają i fotografują to, co robimy.
Młodzi podróżnicy w lokalnej
knajpce nieopodal dworca pobrali
pierwsze lekcje jedzenia pałeczkami. Ceną za instruktaż było,
a jakże, pozowanie do zdjęć.
Szkolna Ekspedycja zwiedziła
już m.in. buddyjskie groty Yungang z imponującą liczbą posągów
i podejrzała przygotowania do
chińskiego nowego roku. Miasto
Pingyao urzekło ją starówką wpisaną na listę UNESCO. Na targu
przy miejskich murach można
było skosztować lokalnych specjałów. A wszystko za grosze, to
znaczy za juany, które trzeba było
jednak wcześniej zdobyć.
- Kantorów w Chinach praktycznie nie ma, chyba że na lotniskach. Zostają więc banki, ale nie
wszystkie wymieniają walutę - opowiadają podróżnicy.
Po przeszło godzinie udało
im się w końcu wymienić walutę
i nasycić przysmakami.

T

- Natknęliśmy się także na pogrzeb i jeden z faktów potwierdzamy: biały kolor w Chinach oznacza
żałobę - dodają.
Być w Chinach i nie zobaczyć
Terakotowej Armii? Wykluczone.
8 tys. posągów żołnierzy i koni naturalnych rozmiarów robi wrażenie, zwłaszcza że przetrwały 2000
lat, strzegąc grobowca cesarza Qin
Shi Huangdi. Uczniowie początkowo nie wierzyli, że posągi różnią
się od siebie, dopóki nie zobaczyli
ich z bliska...
Przed Szkolną Ekspedycją jeszcze wiele miejsc do zobaczenia.
W poniedziałek ruszyła w 13-godzinną podróż pociągiem do Pekinu.
To będzie baza wypadowa na ostatnie dni pobytu w Chinach.
To ju ż dw u na st a od s łona
projektu edukacy jnego, któr y
w 2011 roku zapoczątkował Zespół
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Szkół w Pilchowicach. Od 2015
roku partnerem przedsięwzięcia
jest knurowski Paderek. Chodzi
o promowanie wśród młodzieży
tur yst yk i pleca kowej, uczącej
życia, zaradności i samodzielności. Dotychczas zorganizowano
ek spedycje m.in. do Ma roka,
Gruzji, Sri Lanki, Tajlandii i Armenii. W wyprawie do Chin biorą
udział: Kacper Imiołek, Monika
Kruczy ńska, Oliwia Wladarz,
Maja Poszwa, Aleksandra Malanowska, Karolina Markiewicz,
Marcin Markiewicz, Łukasz Wilk,
Marta Garcorz, Magdalena Hrynyszyn, Bartłomiej Kurtycz (wszyscy z gimnazjum w Pilchowicach),
Annika Geitz (Paderek), Krzysztof
Krztoń (opiekun grupy) i Adam
Ziaja (kierownik wyprawy).
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