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Śledczy pracują nad sprawą tragiczne-
go pożaru w bloku przy ul. Beskidzkiej 
5 w Świętochłowicach. Do zdarzenia 
doszło w ubiegły czwartek. Dyżurny 
straży pożarnej otrzymał zgłoszenie 
o pożarze tuż przed godziną 9. Po przy-
jeździe na miejsce strażaków w zady-
mionym mieszkaniu odkryto ciała 
dwóch osób - 61-letniej kobiety i 81-let-
niego mężczyzny. Mimo przeprowa-
dzonej reanimacji, oboje zmarli 
na miejscu.  

Jak poinformował st. kpt. Piotr Skó-
ra ze świętochłowickiej straży pożar-
nej, prawdopodobną przyczyną śmier-
ci dwóch osób było zaczadzenie pod-
czas pożaru. Taką wersję potwierdza 
również chorzowska prokuratura, któ-
ra prowadzi śledztwo wyjaśniające 
w tej sprawie. 

– Przeprowadzano sekcję zwłok 
dwóch zmarłych osób. Wyniki wska-
zują, że doszło do zatrucia tlenkiem 
węgla – wyjaśnia  Andrzej Sikora z Pro-

kuratury Rejonowej w Chorzowie. Nie 
wiadomo natomiast co mogło być 
przyczyną powstania ognia.  

– Prowadzimy postępowanie 
w sprawie sprowadzenia pożaru, 
a więc zdarzenia zagrażającego życiu 
i zdrowiu wielu osób. Prawdopodob-
ną przyczyną powstania pożaru było 
zwarcie instalacji elektrycznej 
w mieszkaniu, ale nie mamy jeszcze 
potwierdzenia tej informacji – mówi 
prokurator Sikora.  

Jak dodaje, dotychczasowe śledz-
two nie wskazuje, aby w całym zda-
rzeniu mogły brać udział osoby trze-
cie. Prokuratura nie ma też informacji 
o innych mieszkańcach bloku, którzy 
mogli zostać poszkodowani w całym 
zdarzeniu. 

Przypomnijmy, że pożar pojawił się 
w mieszkaniu na 11 piętrze wieżowca. 
Strażacy podczas akcji sprawdzili rów-
nież pozostałe mieszkania w bloku, 
gdzie doszło do tragedii. Nie wykaza-
li jednak obecności tlenku węgla 
w żadnym z nich, dlatego nie było po-
trzeby ewakuowania pozostałych  
mieszkańców. a 

Fundacja Iskierka kończy 10 lat 
Fundacja Iskierka, choć siedzibę ma w Chorzowie, wspiera dzieci z chorobami onkologicznymi z całego Śląska. 
Jej podopieczni zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie pracowników Iskierki i wolontariuszy. STRONA 4
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Piłkarze Śląska 
i Naprzodu pracują 
nad formą mimo 
zimowej aury 
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ROZMAITOŚCI 

Fitness Club 
Genesis zdobył 
tytuł „Laur Piękna” 
w plebiscycie DZ 

str. 8

Michał Nowak 
michal.nowak@dz.com.pl

Tragedia

Skomentuj na  portalu: 
swietochlowice.naszemiasto.pl a

Tragiczny 
pożar. Dwie 
osoby zmarły
A Dwie osoby zmarły w pożarze 
mieszkania na 11. piętrze bloku przy ul. 
Beskidzkiej. Trwa wyjaśnianie przyczyn

b Katarzyna Bańka, wykładowca języka chińskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od września będzie 
prowadziła klasę chińską w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach. To pierwsza tego typu klasa 
w regionie, którą swoim patronatem objął Uniwersytet Śląski. Poza językiem, licealiści poznają również historię i kulturę 
kraju oraz zasady biznesowego savoir-vivre’u obowiązującego w kraju Dalekiego Wschodu. CZYTAJ WIĘCEJ STR. 3
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Uczniowie ZSO nr 1 od września będą uczyć się chińskiego 

REKLAMA 005832952

KREDYT 50 000 zł

rata 549 zł

INFOLINIA 790-501-503
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Kalendarium

20.02.1920 
A Został założony klub piłkarski 
Śląsk Świętochłowice. Przy ul. Wyz-
wolenia 96 lat temu zebrało się 40 
osób, które zapoczątkowały istnie-
nie Śląska. Pierwszym prezesem zo-
stał Stefan Szafranek. Premierowy 
mecz piłkarze rozegrali miesiąc póź-
niej, wygrywając z Polonią Bytom. 
Największe sukcesy Śląska to gra 
przez trzy sezony w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej w kraju. W Ekstra-
klasie klub z naszego miasta rozegrał 
łącznie 66 meczów i zdobył 45 
punktów. W tabeli wszech czasów 
daje to 60. miejsce. Obecnie Śląsk li-
deruje katowickiej Klasie 
A i w przyszłym sezonie zapewne 
będzie występował już w Klasie 
okręgowej. 
 
14.02.2015 
A W Świętochłowicach zmarł Stani-
sław Wallis, badacz kultury Górnego 
Śląska, inicjator powstania Muzeum 
Powiatu Świętochłowickiego. Został 
pochowany na cmentarzu przy ul. 
Komandra. (ZA)

kierujących zostało przebadanych przy pomocy „szybkiego alkosensora FST”  podczas akcji „Trzeźwość”. 
Funkcjonariusze przyłapali dwóch rowerzystów, którzy jechali po spożyciu alkoholu. Czterech policjantów 
świętochłowickiej drogówki sprawdzało kierujących w różnych częściach naszego miasta. Jak podkreślają 
policjanci działania te miały na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych. (ZA)216

Walentynki 
w Gimnazjum nr 5 

W Gimnazjum nr 5 zorgani-
zowano Walentynki. Wybie-
rano najsympatyczniejszych 
uczniów szkoły, którzy otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy 
oraz słodkie upominki. Po-

nadto został zorganizowany 
konkurs, w którym pytania 

dotyczyły oczywiście miłoś-
ci, przyjaźni oraz historii ob-
chodzonego święta. Za do-
bre odpowiedzi, nagradzani 

słodkościami. (ZA) 

Mieli w domu 
amfetaminę 
Policjanci z KMP 

 w Świętochłowicach 
zatrzymali dwóch 

mężczyzn (18 i 20 lat), 
którzy w mieszkaniu 
posiadali substancje 

psychotropowe (amfetami
nę). Ponadto 

funkcjonariusze zatrzymali 
też 15-latka, który miał 

przy sobie narkotyki i był 
poszukiwany przez sąd 

rodzinny. (ZA) 
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Zdjęcie tygodnia

bInspektor Zbigniew Blacha, który był komendantem policji w Świętochłowicach po 30 latach służby 
odszedł za zasłużoną emeryturę. Komendanta pożegnali policjanci i pracownicy cywilni, a także władze 
miasta. Inspektor Zbigniew Blacha podziękował mundurowym i pracownikom cywilnym za dobrą, 
wieloletnią współpracę i wzorowo pełnioną służbę.  (ZA)
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świętochłowice

Będzie się działo

Poniedziałek-piątek, 10-13       
A W Muzuem Powstań Śląskich ferie z  
historią w postaci zajęć tematycznych. 
W poniedziałek „Kakauszale w Muze-
um”, we  wtorek „Gewehry 
i handgranaty, czyli o wyposażeniu 
powstańców śląskich słów kilka”, 
w środę „Zwyczaje i tradycje górnoślą-
skie na początku XX wieku”, w czwar-
tek „Zwiedzanie z Frankiem”, a w pią-
tek „Tramwajem przez Śląsk”. 
 
Środa, godz. 11               
A W Bibliotece Centralnej kolejne 
spotkanie w ramach cyklu „Radosna 
Jesień Życia”. Tym razem hasło prze-
wodnie spotkania dla seniorów to 
„Niezwykłe biografie - niezwykli lu-
dzie... Janusz Gajos”.  
 
Czwartek, godz. 18            
A W  Dwóch Wieżach KWK Polska od-
będzie  się wernisaż Klaudii Laty.  Jej 
malarstwo dotyczy kobiecej cieles-
ności i intymności. Autorka kontakt 
z ciałem traktuje jako osobistą podróż 
w głąb psychiki i podświadomości. 
Wstęp wolny. (ZA)

Które słowa  należałoby wy-
kreślić ze słownika języka 
polskiego? Które są  po prostu 
brzydkie, wywołują gorszące 
wrażenia, albo źle nam się 
kojarzą? Biblioteka Śląska za-
prasza nas do zabawy z okazji 
Międzynarodowego Dnia Ję-
zyka Ojczystego (UNESCO 
ustanowiło ten dzień 21 lute-
go) i wspólnego szukania 
słów, które chętnie wyrzucili-
byśmy z naszego słownika. 
- Czy podoba nam się jeszcze 
słowo „uiszczać”,  a „uryna” 
dobrze brzmi? Może nie lubi-
my już określenia „suchot-
nik”, a z języka chcielibyśmy 

usunąć „slipy”, „rajtuzy” 
i „staniki”?  Być może to sło-
wa, które niedawno weszły 
do mowy potocznej „hejka”, 
„nara”, „słodziak”, 
„japiszon”, „focia” czy 
„słitaśny”, będą tymi naj-
mniej lubianymi - zastana-
wiają się bibliotekarze.  
Zabawa trwa już od ubiegłe-
go tygodnia. W Bibiotece Ślą-
skiej w oznakowanym punk-

cie od 11 lutegomożna było 
zgłaszać najmniej lubiane 
słowa, propozycje 
biblitekarze przyjmowali 
również od Czytelników 
i mieszkańców regionu drogą 
elektroniczną. „Zbiórka” naj-
mniej lubianych słów trwała 
do 17 lutego.   
Najciekawsze z nich  zgłoszo-
ne w sposób tradycyjny lub 
internetowy już są, albo lada 
moment zostaną zamieszczo-
ne na stronie internetowe ślą-
skiej książnicy (www.bs.ka-
towice.pl).  
- Do 21 lutego 2016 roku (Mię-
dzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego) będzie trwało 
głosowanie internetowe. Au-
torzy propozycji, które uzy-
skają najwięcej głosów, otrzy-
mają nagrody książkowe - za-
pewniają bibliotekarze. Wy-
niki konkursu zostaną opub-
likowane pod koniec lutego 
2016 roku. 
LOTA

Których słów nie lubimy?
A
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Które słowa lubimy 
najmniej, które 
chętnie 
wykreślilibyśmy ze 
słownika? Biblioteka 
Śląska zaprasza 
do wspólnej zabawy

B
iałogłowa, chędożyć , obi-
bok, klawo,  czy galimatias. 
To słowa, których współcześ-

nie prawie w ogóle nie słyszymy 
na ulicach, a  zwłaszcza nie usły-
szymy ich z ust młodego pokole-
nia. To oczywiste, że język się 
zmienia. Tak było zawsze. On się 
przekształca, wzbogaca lub dla in-
nych ubożeje i polskie słowa zastę-
powane są angielskimi zwrotami. 
Tak się dzieje, bo nic nie stoi 
w miejscu,a już najmniej język, co 
jest zauważalne nawet przy ro-
dzinnych spotkaniach, gdy 
przy jednym stole rozmawiają ze 
sobą różne pokolenia. Ale dlacze-
go w ogóle piszę o języku? Dlate-
go, że właśnie w tę niedzielę jest 
Międzynarodowy Dzień Języka Oj-
czystego. Co ciekawe, z tej okazji 
Biblioteka Śląska zorganizowała 
konkurs na najbardziej nielubiane 
polskie słowa. Jakie słowa chcieli-
byście wymazać ze słownika? Dla 
mnie byłoby to chyba słowo 
„spoko”, które zastępuje całą opo-
wieść, a nic nie opisuje... A        

Nasze piękne 
polskie słowa

Z ukosa

Olga Krzyżyk 
dziennikarka DZ
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Od września będzie pani uczyła li-
cealistów z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 w Święto-
chłowi cach  języka chińskiego. 
Przed nimi chyba spore wyzwa-
nie?  
Naukę chińskiego porównuję 
do studiowania medycyny. 
Pracy jest bardzo dużo. Jest to 
język zupełnie inny od tych 
dobrze nam znanych, jak an-
gielski, niemiecki, hiszpański 
czy włoski. W trakcie nauki 
uczymy się jednocześnie pię-
ciu różnych rzeczy: wymowy, 
zapisu fonetycznego, tonu, 
w którym ta rzecz jest zapisa-
na, graficznego zapisu tonu 
oraz znaku graficznego i kolej-
ności zapisu kresek, nie za-
pomnijmy też o tłumaczeniu 
znaku na inny język. Sama pi-

sownia jest dość zaskakująca. 
Zwłaszcza jeśli chodzi o znaki 
chińskie. Trzeba pamiętać 
o kolejności kresek, ich nachy-
leniu, pisaniu w odpowiednim 
kierunku. Czasami jedna kre-
ska może spowodować zmianę 
znaczenia znaku i doprowa-
dzić do nieporozumienia.  
Ile lat pani zajęło zdobycie tej 
umiejętności ? 
Zaczęłam w 2006 roku i cały 
czas się uczę. Nauka chińskie-
go jest nieprzerwanym proce-
sem. Tak naprawdę powinni-
śmy uczyć się go średnio godzi-
nę do trzech dziennie (już 
po powrocie ze szkoły).   
A uczniowie przez trzy lata nauki 
ile mają opanować znaków?   
To zależy czy mówimy o zna-
kach - znakach czy znakach - 
słowach. Słów jest więcej niż 
znaków samych w sobie. Jeden 
znak może mieć nawet dwa-
dzieścia tłumaczeń. Biorąc 
pod uwagę, że dzieci nie będą 
miały dostępu do naturalnego 
środowiska, zakładam, że opa-
nują 1500 znaków słów. To du-
żo. W zupełności wystarczy, by 

komunikować się z native spe-
akerem w języku chińskim.  
Pani będąc w Chinach zajmowała 
się również kulturą biznesu i za-
sadami panującymi w tym środo-
wisku. Uczniowie też będą mu-
sieli na to zwracać uwagę?  
Nasze zajęcia nie będą polegały 
tylko na nauce języka chińskie-
go. Pokażę również elementy 
kultury Chin. W ich skład 
wchodzić będą zarówno wątki 
związane z historią, kulturą, 
jak i chińskim savoir-vivrem 
handlowym. Nie ukrywajmy, 
że uczymy się tego języka 
po coś.  Warto poznać wszel-
kiego rodzaju zachowania bi-
znesowe. Dowiedzieć się co 
należy robić a czego nie. Czego 
w ogóle można się spodziewać 
po Chińczykach. Ich zachowa-
nie bardzo odbiega od naszego. 
To, co dla nas jest kulturalne, 
dla nich już niekoniecznie.  
To, co panią zaskoczyło, gdy przy-
jechała pani po raz pierwszy 
do Chin? 
Wszystko! Byłam w Chinach 
już osiem razy i dalej pojawiają 
się rzeczy, które mnie zaskaku-

ją. Przede wszystkim jest to 
ilość i masowość ludzi. Idąc 
przez ulicę wszyscy idą obok 
siebie, każdy patrzy się w swo-
ją stronę. Jeżeli chodzi o kultu-
rę, to bardzo zdziwiło mnie to, 
że Chińczycy do tej pory - mi-
mo, że społeczeństwo zmienia 
się - kultywują tradycję osób 
starszych. Bardziej je poważa-
ją, uważają za osoby godne, 
którym należy się pierwszeń-
stwo. W 2007 roku, kiedy lecia-
łam tam po raz pierwszy za-
skoczyła mnie też liczba wie-
żowców. Zdziwił mnie ogrom 
miast. Jechałam 45 minut tak-
sówką a nadal byłam w jed-
nym mieście i to nawet nie 
w centrum. Chińskie miasta są 
olbrzymie, jak nasze całe woje-
wództwa. Na początku byłam 
bardzo rozgoryczona brakiem 
widelca i noża. Nie potrafiłam 
jeść pałeczkami, chodziłam 
więc głodna. Tak długo próbo-
wałam opanować tę sztukę, że 
w końcu mi się udało. Pierwsze  
wizyty w Chinach były dla 
mnie prawdziwą szkołą życia. 
ROZMAWIAŁA: KASIA DOMAGAŁA

Ni hao – witam. Od września w ZSO 
nr 1 będą lekcje języka chińskiego  
Edukacja

Rozmowa z Katarzyną Bańką, 
wykładowcą języka chińskiego 
na UŚ w Katowicach, która 
od września 2016 roku będzie 
prowadziła lekcje w ZSO nr 1.

b Katarzyna Bańka, wykładowca z UŚ, będzie uczyła w ZSO nr 1 
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Złodzieje się coraz bardziej 
zdeterminowani i kradną 
właściwie co tylko wpadnie 
im w ręce. Policjanci z nasze-
go miasta zatrzymali dwóch 

młodych mężczyzn w wieku 
20 i 19 lat, którzy z jednego 
z mieszkań przy ulicy Świdra 
 ukradli... butlę gazową wraz 
z osprzętem, dekoder telewi-

zyjny oraz inne mniejsze 
przedmioty. Na ul. Katowi-
ckiej złodzieje zdemontowali 
i ukradli jedno ze skrzydeł 
bramy. (ZA)

POLICJA 

Włamali się do mieszkania i ukradli... butlę gazową

REKLAMA 006049671

REKLAMA 006105834

Firma Walicki
ŚLĄSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

WŁASNE USŁUGI KREMACYJNE

J Kompleksowe usługi pogrzebowe
J Przewóz zwłok krajowy i międzynarodowy
J Kaplica Ceremonialna z oprawą muzyczną

J Własne chłodnie i krematorium
J Bogaty wybór trumien i urn
J Wieńce, tabliczki i krzyże

J Grobowce i nagrobki
J Tanatokosmetyka i tanatopraksja zwłok

J Sale do organizacji styp

Biuro Obsługi Klienta
Świętochłowice, ul. Szpitalna 2

 czynne: pon.-pt. 8.00-16.00,  
sobota 8.00-13.00

Fax 32 281 12 31
e-mail: walicki@ka.onet.pl

www.walicki.eu

Tel. 32 241 16 01, 32 281 42 18

Kremacje on-line. Pierwsze w Polsce 
krematorium z możliwością oglądania kremacji 

w internecie.
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Kiedy zaczynałam 10 lat temu, 
byłam sama. Dziś mam cały ze-
spół kompetentnych ludzi 
z otwartymi głowami i sercami.  
A na naszym koncie mamy ty-
siące uśmiechów chorych dzie-
ci, ich rodziców i bliskich. To 
po to wszystko, właśnie po to 
iskrzymy – mówi Jolanta 
Czernicka-Siwecka, prezes Fun-
dacji Iskierka, która jako organi-
zacja pożytku publicznego dzia-
ła na Śląsku od 2006 roku 
wspierając dzieci z chorobą no-
wotworową na oddziałach on-
kologicznych w Katowicach, 
w Chorzowie i w Zabrzu, ale też 
realizuje projekty  ogólnopol-
skie i prowadzi subkonta dzieci 
leczonych również w innych 
ośrodkach w Polsce i za granicą. 
 
Długie  i ważne rozmowy  
małych i dużych  
Od początku 2005 roku na Od-
dziale Kliniki Pediatrii Onkolo-
gii i Hematologii Dziecięcej 
w Zabrzu zaczęły się dziać nie-

samowite rzeczy. Dwa lata 
wcześniej pani Jolanta dowie-
działa się, że jej kilkuletni syn 
ma ostrą białaczkę szpikowe. 
Miesiąc za miesiącem spędzali 
w szpitalu. Były długie rozmo-
wy z synem, wymiana do-
świadczeń z innymi rodzicami, 
personelem medycznym oraz 
innymi dziećmi. To wszystko 
 sprawiło, że zaczął rodzić się 
pomysł, aby w podobny sposób 
pomagać innym. 

Wtedy to z inicjatywy pani 
Jolanty zostały zorganizowane 
pierwsze akcje na oddziale 
w Zabrzu, warsztaty kulinarne  
z Kuroniem, Makłowiczem, za-
planowano pierwszy wyjazd 
wakacyjny połączony z aktyw-
ną rehabilitacją.  
    W 2006 roku zarejestrowano 
już oficjalnie Fundację Iskierka, 
która chwilę później zyskała sta-

tut organizacji pożytku publicz-
nego.  
      Już 10 lat minęło od tych po-
czątków Iskierki. W tym czasie 
fundacja zjednała sobie tysiące 
małych pacjentów i ich bliskich, 
wyremontowała siedem od-
działów szpitalnych, dwa razy 
zmieniła swoją siedzibę,  zorga-
nizowała 10 koncertów Dziecię-
cej Orkiestry Onkologicznej, na-
grała trzy płyty z udziałem tej 
orkiestry. Podczas tych 10 lat po-
dopieczni fundacji zdobyli 
w sumie 45 medali, reprezentu-
jąc Polskę na  Międzynarodo-
wych Igrzyskach w Moskwie. 
Nie zabrakło w ciągu tych okrą-
głych 10 lat - wyróżnień i nagród 
dla założycielki fundacji - Jolan-
ty Czernickiej-Siweckiej. Naj-
pierw było wyróżnienie w kon-
kursie „Newsweeka” na Spo-
łecznika Roku, później nomina-
cja w konkursie „Kobieta Ro-
ku” miesięcznika „Twój Styl”, 
nagroda dla Iskierki w drugiej 
edycji konkursu  wojewody 
śląskiego „Śląskie na 5” w ka-
tegorii „Filantropia”, a potem 
znów wyróżnienie dla prezes 
fundacji 0 Jolanta Czernicka – 
Siwecka została uhonorowana 
tytułem Kobiety Sukcesu Ślą-

ska. I kolejne nagrody: Nagroda 
Polskiej Rady Biznesu im. Jana 
Wejcherta w kategorii: Działal-
ność społeczna dla Jolanty 
Czernickiej - Siweckiej i nagro-
da australijskiej Fundacji Polcul 
im. Jerzego Bonieckiego 
za wkład w budowanie społe-
czeństwa obywatelskiego 
w Polsce. 

Do tych wszystkich nagród 
dopisać można jeszcze jedną, tę 
najważniejszą – radość, która 
maluje się na twarzach małych 
pacjentów, podopiecznych fun-
dacji. - Te uśmiechy to najlepsza 
nagroda, a zaufanie tak wielu lu-
dzi to dla nas ogromne wyróż-
nienie, cieszymy się, że od 10 lat 
jesteśmy tam, gdzie nas potrze-
bują, że naszymi projektami 
i warsztatami  zmieniamy myśle-
nie o chorobach nowotworo-
wych – mówi Jolanta Czernicka-
Siwecka.  

 
Pomoc kompleksowa na 
 oddziałach onkologicznych 
Dziś pomoc, która udzielana jest 
podopiecznym fundacji to już 
rzetelnie skonstruowany system 
wsparcia. To wielostronne 
wspieranie procesu leczenia i re-
habilitacji, m.in. poprzez prowa-

dzenie subkont podopiecznych, 
które wspierają rodziny w finan-
sowaniu procesu leczenia. - Po-
zostając w stałym kontakcie z le-
karzami staramy się na bieżąco 
reagować na potrzeby dziecię-
cych oddziałów szpitalnych. Fi-
nansujemy zakup leków wspo-
magających proces leczenia oraz 
sprzętów medycznych ratują-
cych zdrowie i życie dzieci - pod-
kreśla prezes fundacji.  

Iskierka nie boi się też remon-
tów szpitalnych oddziałów, 
a w miarę możliwości fundacja 
doposaża też oddziały o potrzeb-
ne sprzęty.  

 
Lekarzy i pacjentów 
wspólna zabawa 
Iskierka to też szereg projektów 
terapeutycznych i integracyj-
nych. Wśród nich m.in. Dziecię-
ca Orkiestra Onkologiczna. - To 
wspólna zabawa, która pozwala 
zapomnieć dzieciom, że są pa-
cjentami, projekt zmienia też le-
karzy. Mali pacjenci śląskich 
ośrodków onkologii dziecięcej, 
są bez kroplówek, lekarze i pie-
lęgniarki bez szpitalnych fartu-
chów, rodzice z uśmiechem 
na twarzach i  wszyscy z bardzo 
egzotycznymi instrumentami 

perkusyjnymi w rękach. To takie 
nasze wspólne święto, które poz-
wala wszystkim podładować ba-
terie -–przyznaje prezes fundacji.  
    Mali pacjenci, jeżeli tylko stan 
zdrowia im na to pozwala, w cieka-
wy sposób rozwijają także swoje 
zdolności podczas całorocznych 
zajęć warsztatowych organizowa-
nych przez fundację. W zajęciach 
chętnie uczestniczą także rodzice.  

Szkolenia, konferencje 
i badania naukowe 
Fundacja organizuje też szkolenia 
dla personelu medycznego, kiero-
wane do lekarzy, pielęgniarek, psy-
chologów, pedagogów, fizjoterape-
utów i studentów medycyny. 

– Opracowaliśmy model szko-
leniowy oparty na empatii, pracy 
na własnych zasobach, wiedzy i do-
świadczeniu. Pozwala to uczestni-
kom szkoleń na wypracowanie ich 
sposobów radzenia sobie z trudny-
mi sytuacjami na linii lekarz, pielęg-
niarka – dziecko – opiekunowie,  ro-
zumieniu i budowanie dialogu z ro-
dziną w kryzysie. Chcemy, by na-
sza oferta była kompleksowa,  pro-
fesjonalna i najwyższym poziomie, 
to cel na dzisiaj i na każdy kolejny 
rok naszej działalności -–zapowia-
da prezes fundacji.  a

Najważniejszą 
nagrodą jest radość, 

która maluje się 
na twarzach małych 
pacjentów onkologii

Fundacja Iskierka

Barbara Siemianowska-Aniol 
b.siemianowska@dz.com.pl

Iskrzą nadzieją już od 10 lat
A Fundacja Iskierka zaraz będzie obchodzić swoje 10. urodziny. To ważny jubileusz ważnych emocji   
A Zespół Iskierki to dobre duchy na śląskich oddziałach onkologii dziecięcej. Z nimi można wszystko
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b Dzieci nie mogły przyjechać na WIEŚ PARTY, to impreza przyjechała na oddziały w Katowicach i Zabrzu. Wolontariusze przygotowali 
iście wiejskie zabawy. Najbardziej podobał się wyścig jajek, i wbrew pozorom, wcale nie było łatwo pobijać kolejne rekordy! 

b  15 stycznia zespół fundacji malował zwierzaki na ścianach 
Oddziału Ratunkowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka

b Na oddziałach onkologicznych nie brakuje też imprez 
karnawałowych  i kolorowych przebrań 
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Ferie w mieście z atrakcjami
A Kończy się pierwszy tydzień zimowej laby. W drugim tygodniu najmłodsi świętochłowiczanie 
nie powinni się nudzić. Zobaczcie, co szykuje MDK, CKŚ Lipiny, Skałka i Muzeum Powstań Śląskich

Kończy się pierwszy tydzień fe-
rii. Wszystkim tym, którzy za-
stanawiają się, co robić w dru-
gim tygodniu zimowej laby, po-
lecamy zapoznanie się z cieka-
wymi propozycjami przygoto-
wanymi przez miejskie instytu-
cje. Dlaczego warto zapisać 
dziecko na ferie w mieście? 

– To lepsza forma spędzenia 
wolnego czasu od siedzenia 
w domu i grania na konsoli – 
mówi pani Małgorzata, mama 
Przemka. – Dzieci spedzają czas 
przed telewizorem czy kompu-
terem, a tak przynajmniej ma-
ją jakieś inne zajęcie – dodaje 
pani Sylwia, mama Jasia, Ilony 
i Kuby. 

Córka pani Sylwii sama wy-
brała sobie zajęcia w Centrum 
Kultury Śląskiej Zgoda. Razem 
z około setką dzieci pod okiem 
ojców salezjan z Salezjańskiego 

Wolontariatu Misyjnego „Don 
Bosco” uczestniczyła m.in. 
w rozgrywkach sportowych 
i wycieczce do parku wodnego 
Aquadrom w Rudzie Śląskiej.  
CKŚ w drugim tygodniu ferii 
działa w Lipinach.  

– Zajęcia w formie otwar-
tych, darmowych warsztatów 
prowadzone będę przez in-
struktorów warsztatów arty-
stycznych CKŚ w godzinach 
od 10 do 13 – infomuje Beata 
Loska z Centrum Kultury Ślą-

skiej. Ponadto w ramach zajęć 
pokazany zostanie kolorowy 
spektakl teatralny „Roko 
i Colino” adresowany do naj-
młodszej publiczności. Odpłat-
nie w ostatnim dniu ferii (26.02) 
dzieci, które zdążyły się odpo-

wiednio wcześniej zapisać, po-
jadą na wycieczkę do Pracowni 
Zabawy EtnoJura w Żarkach.    

Różnego rodzaju warsztaty 
ma w swojej ofercie na ferie 
również Młodzieżowy Dom 
Kultury. Jak co roku, zajęcia cie-
szą się ogromnym powodze-
niem, szczególnie te adresowa-
ne do młodszych grup (kom-
plet dzieci na każdych warszta-
tach w pierwszym tygodniu fe-
rii!). 

 Nic dziwnego – zróżnicowa-
na oferta sprawia, że jest z cze-
go wybierać. Taniec, plastyka, 
muzyka, teatr, a nawet gotowa-
nie! Ile dzieci, tyle zaintereso-
wań – w MDK każdy znajdzie 
coś dla siebie. 

Tym, którzy od artystycz-
nych zajęć wolą historię, po-
winny spodobać się połączone 
ze zwiedzaniem sal, tematycz-
ne zajęcia w Muzeum Powstań 
Śląskich. Odbywają się one 
pod hasłem „Ferie z historią” i  
są skierowane do wszystkich 
dzieci, bez względu na wiek. 

Jak się jednak okazało 
po pierwszym tygodniu – histo-
ria, szczególnie jeżeli jest zaba-
wą, interesuje głównie naj-
młodszych. Zajęcia odbywają 
się codziennie (aż do 28.02) 
w godzinach od 10 do 13. War-
to dodać, że wciąż jeszcze są 
wolne miejsca. 

Małego sportowca nato-
miast najlepiej wysłać 
do Ośrodka Sportu i Rekreacji 
„Skałka”. Tam dalszy ciąg zajęć 
dla amatorów szybkiej jazdy 
na lodzie pod hasłem „Zostań 
zimowym olimpijczykiem 
na Skałce” (22, 24 i 26 lutego). 
Start o godzinie 10. 

Oprócz tego, na Skałce 
w okresie ferii można skorzy-
stać z lodowiska. A

b W MDK-u dzieci na nudę nie narzekają. Od poniedziałku też będzie sporo atrakcji
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Klasówka powstańcza na razie 
lokalna, ale to dopiero początek

Przygotowania do „Klasówki 
powstańczej” trwają już od kil-
ku miesięcy. Opracowano ma-
teriały edukacyjne, przeszko-
lono nauczycieli do prowadze-
nia lekcji w szkołach pod ką-
tem przygotowań do tej kla-
sówki. 

Organizatorzy zdradzają, że 
to pierwsze podejście nie bę-
dzie tak trudne, dopiero kolej-
ne edycje konkursu będą po-
głębiały wiedzę na temat pow-
stań śląskich i nie tak łatwo bę-
dzie zmierzyć się z pytaniami. 
Klasówkę może napisać każdy 
w wersji internetowej, ucznio-
wie w szkołach, które zgłoszą 
się do konkursu, oraz osoby 
publiczne w Sali Sejmu Śląskie-
go. 

Wielkie starcie na historycz-
ną wiedzę zaplanowano na 18 
marca o godzinie 10.  

Klasówkę napiszą pisać ucz-
niowie śląskich (i nie tylko) 

szkół, ale też politycy, naukow-
cy, dziennikarze. Udział w tym 
przedsięwzięciu zapowiedział 
także Feliks Korfanty, wnuk 
Wojciecha Korfantego, który 
mieszka w Stanach Zjednoczo-
nych.  

Klasówkę napisze też oczy-
wiście Dawid Kostempski, pre-
zydent Świętochłowic . 

– To pierwsza taka klasów-
ka, więc nie będzie trudna, ale 
z każdym kolejnym rokiem 
wiedzę o powstań trzeba bę-
dzie pogłębiać coraz bardziej 

i takie też mieliśmy założenie 
od początku – mówił na spot-
kaniu dla mediów prezydent 
Świętochłowic. 

Podkreślał, że sam do kla-
sówki będzie musiał się przy-
gotować, bo tak jak inni uczest-
nicy sprawdzianu, nie będzie 
znał pytań.  

 – Chciałbym, żeby nasza 
„Klasówka powstańcza” za pa-
rę dobrych lat miała już reno-
mę taką jak Ogólnopolskie 
Dyktando, którego pomysło-
dawczynią była Krystyna Bo-
chenek. Cel jest taki, żeby 
w 2021 roku, w setną rocznicę 
III powstania śląskiego, naszą 
klasówkę powstańczą napisa-
ła cała Polska – mówił prezy-
dent.  

– Zainteresowanie udziałem 
jest ogromne. Mamy około 200 
zgłoszonych szkół (do końca 
lutego mogą się jeszcze zgła-
szać kolejne   przyp. red.). Wy-
słanych zostało prawie 200 za-
proszeń do osób publicznych 
województwa śląskiego – za-
znaczała Halina Bieda, dyrek-
torka Muzeum Powstań Ślą-
skich.  

Na klasówce pojawią się py-
tania testowe, opisowe, anali-
zy materiałów ikonograficz-
nych i źródłowych. Chcecie 
sprawdzić swoją wiedzę? Za-
piszcie się! A

Klasówka powstańcza

Barbara Siemianowska-Aniol 
b.siemianowska@dz.com.pl

18 marca wielki test z wiedzy 
o powstaniach śląskich. „Kla-
sówkę powstańczą” napiszą 
uczniowie śląskich szkół, ale 
też osoby znane. 

Ferie 2016

Magdalena Tarnowska 
redakcja@dz.com.pl

Małego sportowca 
najlepiej wysłać 

na zajęcia 
na Skałkę. Tam 

dzieje się sporo

b bKlasówka powstańcza już 

niebawem. Czas na powtórki
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Zapraszamy na specjalną edycję

Spotkań Medycznych im. Krystyny Bochenek 

na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Już jutro w sali balowej C
Międzynarodowego Centrum Kongresowego

w Katowicach
11.00

Zabiegi medycyny estetycznej – na co zwracać uwagę

Dr n. med. Ewa Pierzchała, kierownik Zakładu Medycyny Estetycznej Wydział Farmaceutyczny 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

12.30

AMD – epidemia ślepoty XXI wieku

Dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka, adiunkt w Katedrze Okulistyki Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego, lekarz Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i  Onkologii 
w Katowicach, śląski konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki.

14.15

Hałas współczesnego świata, czyli nasze dzieci będą głuche. Proilaktyka i leczenie 

chorób słuchu

Dr hab. n. med. Jarosław Markowski, kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału 
Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, przewodniczący Sekcji Onkologicznej 
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. 

15.45

Ogólnopolski dzień walki z depresją. Depresja - czym jest ta choroba?

Dr Wojciech Merk, specjalista psychiatra z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
Nr 7, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne 
im. prof. Leszka Gieca.
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Karince Badurze chwilę po uro-
dzeniu pielegniarka wpisuje 
w akta „niezdolna do życia”. 
Maleńka dziewczynka rodzi się 
45 lat temu w Szpitalu Miejskim 
nr 1 w Świętochłowicach. 
W 1971 roku oddział położniczy 
tego szpitala jest niewielki, 
skromnie wyposażony. Ma 
wspaniałych lekarzy, ale nie jest 
przystosowany do reanimacji 
wcześniaków. Nie posiada na-
wet inkubatorów, tylko przesta-
rzałe cieplarki. Mało kto wierzy, 
że maleństwo, które urodziło 
się po sześciu miesiącach ciąży, 
właśnie tutaj  przeżyje i stanie 
się światową sensacją.   

Ordynatorem oddziału 
położniczo-ginekologicznego 
jest wtedy dr Janusz 
Limanowski. Opowiada potem 
„Dziennikowi Zachodniemu”, 
że dziecko zadziwiająco trzyma-
ło się życia i trzeba było mu ko-
niecznie pomóc. Ale lekarze sa-
mi musieli sobie radzić, bo 
świętochłowicki szpital nie 
otrzymał żadnej potrzebnej 
aparatury. Stolica miała jedną 
radę, wysłać dziecko do war-
szawskiego ośrodka. Jednak  dr 
Limanowski nie zgadza się 
na taką wyprawę. Obawia się 
słusznie, że mała nie przetrwa  
długiej drogi. Karina  leży więc  
w  świętochłowickim  szpitalu, 
w starej cieplarce  i z całych sił 
walczy o życie. 

Jest wtedy najmniejszym ży-
wym noworodkiem na świecie. 
Kiedy przychodzi na świat, wa-

ży zaledwie 450 gramów i mie-
rzy 27 cm. Poród nastąpił 25. ty-
godniu ciąży. Po urodzeniu ca-
ła Karinka mieści się w dłoni le-
karza. 

Szpital drży o stan malutkiej. 
Najbardziej dramatyczne są 
chwile, gdy  wybucha epidemia 
grypy. To jedno z największych 
zagrożeń  w życiu dziecka, 
ale przechodzi je zwycięsko. Or-
ganizm Karinki staje się coraz 
odporniejszy i po kilku miesią-
cach dziewczynka może opuś-
cić szpital. Jest zdrowa i rozwi-
ja się normalnie, tak  pod wzglę-
dem fizycznym, jak i psychicz-
nym.  

To ogromny sukces, cały 
świat chce wiedzieć, jak 

świętochłowicki szpital tego do-
konał. Nieżyjący już dr 
Limanowski traktował Karinę 
jak córkę. Stała się jego najwięk-
szym sukcesem, głównym te-
matem prac naukowych. Trosz-
czył się też o rodzinę Badurów. 
Ojciec Karinki był górnikiem 
w kopalni „Polska”. Dr 
Limanowski postarał się, żeby 
władze przyznały im godziwe 
mieszkanie; dostali je w bloku 
przy ul. Zubrzyckiego. 

Po latach Badurowie z córką 
wyjechali do Niemiec. Kontakt 
z Karinką się urwał. Ale czasem 
dochodziły wieści, że jest zado-
woloną z życia,  wysoką kobie-
tą, której nie można już nazwać 
„malutką”. a

A 45 lat temu w Świętochłowicach urodziło się 
i przeżyło najmniejsze dziecko na świecie

Karina była mała 
jak dłoń lekarza 

Grażyna Kuźnik 
g.kuznik@dz.com.pl

Świętochłowice

b Dr Janusz Limanowski z dr Krystyną Lelek nad cieplarką 

z maleńką Karinką Badurą. Pod ich okiem mała rozwija się dobrze
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Kolejna szansa dla bezrobotnych

PUP zachęca i zaprasza osoby 
bezrobotne oraz pracodawców 
do udziału w projekcie „Akty-
wizacja osób bezrobotnych 
w wieku 30+ zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Świętochłowicach (II)”. 
Główny cel tego projektu to 
zwiększenie możliwości za-
trudnienia 60. osób powyżej 
30. roku życia pozostających 
bez pracy zarejestrowanych 
w PUP w Świętochłowicach ja-
ko bezrobotni. 

W ramach projektu zaplano-
wano różne formy wsparcia. 
Wśród nich są: szkolenia indy-
widualne dla osób bezrobot-
nych ( tel. 32 3462 712), staże (32 
3462 721), pieniądze na dofi-
nansowanie podjęcia własnej 
działalności gospodarczej (32 
3462 714), refundację kosztów 
wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy (32 3462 714). 
Liczba osób, która może sko-
rzystać z poszczególnych form 
jest ograniczona. Więcej infor-
macji można uzyskać pod nu-
merami telefonów, które poda-
liśmy powyżej oraz bezpośred-
nio u pracowników w Powiato-
wym Urzędzie Pracy 
w Świętochłowicach. 

W styczniu liczba bezrobot-
nych w naszym mieście wyno-
siła 1574 osoby. Stopa bezrobo-
cia była zatem na poziomie 12,1 
proc. To znacznie więcej niż 
stopa bezrobocia w wojewódz-
twie śląskim (8,2 proc.) i całym 
kraju (9,8 proc.). A

Powiatowy Urząd Pracy

Zbigniew Anioł 
z.aniol@dz.com.pl

Powiatowy Urząd Pracy pro-
wadzi szkolenia zarówno dla 
bezrobotnych i jak pracodaw-
ców. Są one bezpłatne dla 
wszystkich.

Drobne

NIERUCHOMOŚCI

MIESZKANIA - SPRZEDAM

SPRZEDAM kawalerkę 32.88 m2 , cena 
65.000 zł. Ruda Śl., Katowicka 154, po 
remoncie, co, gaz, 2 piętro, czynsz 210 
zł., tel. 785 720 563.

MOTORYZACJA

OSOBOWE SPRZEDAM

AUTA-SPRAWNE kupię, 792 31 31 31

UŻYTKOWE KUPIĘ

KUPIĘ minikoparkę lub koparko-
ładowarkę, tel. 609 499 555

ZABYTKOWE KUPIĘ

KUPIĘ stary samochód lub motocykl, 
min. 40-letni. Może być niekompletny 
lub uszkodzony, 609-499-555.

MOTOCYKLE KUPIĘ

Kupię jednoślady i częsci z czasów 
PRL, stan obojętny. tel. 608-172-934

FINANSE BIZNES

KREDYTY, POŻYCZKI

" AGART" -CHWILÓWKI !!! Ponad  
20 lat na rynku usług 
inansowych.  
Nie przepłacaj za taką samą  
pożyczkę! Sprawdź!  
Katowice, ul. Mickiewicza 28/4, 
Ip.  
tel. (32)353-32-29  
Zabrze, ul. Wolności 294  
tel. (32)278-53-30  
Gliwice, ul. Zwycięstwa 14/17, Ip.  
tel. (32)337-36-30  
Tychy, Aleja Piłsudskiego 1  
tel. (32)724-80-15

ALARM kredytowy bankowe p/
bankowe z komornikiem 796-386-248, 
602-461-711

BIK Twój nie jest najlepszy Nowy Rok nowe 
możliwości 692 768 518, 32/340 05 78

KREDYT 50 tys. rata 549 zł. 792115113

PRACA

ZATRUDNIĘ

DYSPONENT (Spedytor) w samoch. 
transporcie międzynarodowym, 
znajomość j. niemieckiego - również do 
przyuczenia, k/Gliwic 605-679-110

FRYZJERKĘ zatrudnię (20+, 30+, 40+) 
Ruda Śl. Wirek (praca w markecie, na 
zmiany) 504-758-664 s.f.szair@vp.pl

OPIEKA Niemcy, legalnie, 725-248-935.

PRACOWNIKA do obsługi 
i konserwacji maszyn (utrzymanie 
ruchu); szwaczki; pracowników prod. 
Ruda Śl. 666-826-204

SPRZĄTACZKA 704-607-318 9,99 zł/poł.

USŁUGI

BUDOWLANO-REMONTOWE

ODNAWIANIE wanien. Tel. 516-721-210

INNE

EKSPRESOWO, rzetelnie, tanio-pisma 
urzędowe (każda sprawa do każdego 
urzędu-obronnie), pisma sądowe 
(pozwy, sprzeciwy, procesowe). 
Kancelaria-tel. 32 340 79 34.

KOMORNICZE, oddłużeniowe, 
mieszkaniowe, Pinb, ubezpieczeniowe-
odszkodowawcze, ZUS-owskie, 
wszelkie inne !! kancelaria - doradztwo, 
pisma !! tel. 662 161 071 !!!

UMORZENIA zadłużeń składkowych - 
podatkowych wobec ZUS, Gmin, US !!! 
profesjonalna kancelaria - doradztwo, 
pisma, prowadzenie sprawy !!! tel. 662 
161 071 !!!

ZUS-OWSKIE wszelkie sprawy 
- abolicja, emer. rentowe, 
odpowiedzialność spadkobierców, 
oddłużanie zaległych składek !! 
kancelaria- doradztwo, tel. 662 161 071 !!

ZWIERZĘTA

INNE

Luna z kochającego domu traiła 
do schroniska, jej ukochany 
właściciel zmarł! Sunia w wypadku 
straciła przednią łapkę. To 
najwspanialsza trój łapka. Młoda 
i pełna miłości sunia szuka domu. 
Adopcja 725-216-000

MEGI. Jest średniej wielkości 
suczką. Świetnie dogaduje się 
z innymi psami. Potrai chodzić 
na smyczy i najbardziej lubi 
być drapana za uchem. Telefon 
kontaktowy do adopcji - Klaudia, 
782-341-515

TELMA. Ma już kilka lat 
i ledwo sięga kolan. Jest bardzo 
przyjacielska, łagodna i wesoła. 
Nie ma problemu z chodzeniem na 
smyczy.  
Telefon kontaktowy do adopcji - 
Klaudia, 782-341-515

REKLAMA 014729163

KROK 1

KROK 2

 Wpisz w telefonie komórkowym dowolnej sieci SMS z treścią ogłoszenia, po-
dając kolejno:
+ kod rubryki (wybierając właściwy z listy poniżej)
+ treść ogłoszenia (podając koniecznie numer telefonu kontaktowego;
w przypadku stacjonarnego, należy wpisać numer kierunkowy),
DZSWNI sprzedam tanio dom w pieknej okolicy, tel. (32) 000-00-00

 Nie należy używać polskich znaków. Pomiędzy wyrazami należy robić odstępy. 
SMS z ogłoszeniem może zawierać do 160 znaków, włącznie z kodem rubryki 
(jako znak uważamy literę, cyfrę, spację, znak interpunkcyjny itd.).

 W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby znaków, Dział Ogłoszeń za-
strzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszenia lub jego nieopublikowa-
nia.

CO ZROBIĆ, ABY ZAMÓWIĆ 
OGŁOSZENIE PRZEZ SMS:

OGŁOSZENIA DROBNE 
W „DZIENNIKU ZACHODNIM ŚWIĘTOCHŁOWICE”

szukam pracy
nauka
motoryzacja
nieruchomości
usługi
handlowe
zwierzęta, rośliny, ogrody
życzenia, podziękowania

*  Dział Ogłoszeń zastrzega sobie prawo 
do nieopublikowania ogłoszenia w po-
danym wyżej terminie z powodów tech-
nicznych lub w przypadku przesunięcia 
daty wydania. 

  W takiej sytuacji ogłoszenie zostanie 
opublikowane w pierwszym możliwym 
terminie.

  Wszelkie uwagi, pytania oraz reklamacje 
p r o s i m y  k i e r o w a ć  n a  a d r e s : 
Media Centrum, Dział Ogłoszeń, 41-203 
Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a, z dopi-
skiem „Ogłoszenia SMS”.

  Serwis funkcjonuje we współpracy z firmą 
Mobiltek sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny jest 
w Dziale Ogłoszeń w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25a, oraz na stronach 

internetowych „Dziennika Zachodniego” www.dziennikzachodni.pl

 Wyślij SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7168. Koszt SMS-a 1,23 zł 
(1 zł + VAT).

 Po weryfikacji ogłoszenia przez Dział Ogłoszeń, pod kątem jego zgodności z za-
sadami określonymi w regulaminie zamieszczania ogłoszeń przez SMS otrzymasz 
potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia ogłoszenia.

 Ogłoszenie ukaże się w najbliższym wydaniu „Dziennika Zachodniego Święto-
chłowice”, jeżeli wyślesz je do poniedziałku, do godz. 12.00*.

KODY RUBRYK OGŁOSZEŃ DROBNYCH
W „DZIENNIKU ZACHODNIM ŚWIĘTOCHŁOWICE”:

DZSWSP
DZSWNA
DZSWMO
DZSWNI
DZSWDD
DZSWHA
DZSWZR
DZSWSE

W „DZIENNIKU ZACHODNIM ŚWIĘTOCHŁOWICE”
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Trwa zimowe budowanie formy 
przez piłkarzy Śląska i Naprzodu
A Naprzód rozegrał do tej pory cztery sparingi. 
Bilans to: zwycięstwo, remis i dwie przegrane

A Śląsk ma za sobą sześć meczów kontrolnych. 
Wygrał dwa razy, przegrał trzy i raz zremisował

Oba piłkarskie kluby z naszego 
miasta przygotowują się 
do startu rundy wiosennej. 
Więcej czasu na wypracowanie 
formy mają piłkarze Śląska. Na-
przód pierwszy mecz o punkty 
rozegra już za miesiąc. 

Podopieczni Jerzego Ku-
czery mają za sobą dwa kolejne 
mecze sparingowe. Najpierw 
zespół z naszego miasta zremi-
sował z Wyzwoleniem Cho-
rzów 1:1. Naprzód przegrywał 
w tym spotkaniu, ale zdołał 
wyrównać za sprawą Łukasza 
Juretko. W kolejnym meczu te-
stowym lipinianie wysoko po-
konali Nadzieję Bytom 4:1. 
Świetnie zaprezentował się Ka-
mil Gondek, który ustrzelił hat-
tricka. Na listę strzelców wpisał 
się jeszcze Robert Ploch. 

– Jesteśmy w trakcie inten-
sywnych przygotowań. Wiado-
mo, że w każdym sparingu nie 
mogą zagrać wszyscy zawodni-
cy, bo chłopcy przecież normal-
nie pracują. Ale  po dotychcza-
sowych meczach mam już do-
bry przegląd kadry – mówi Je-
rzy Kuczera. 

– Teraz będziemy przygoto-
wywać się już pod kątem 
pierwszego spotkania o punk-
ty – dodaje szkoleniowiec ze-
społu z Łagiewnickiej. 

W zespole Naprzodu zimą 
nie będzie wielu zmian kadro-
wych. Do drużyny dołączy 
na pewno dwóch zawodników. 
To Artur Boryczka i Janusz We-
soły. Obaj są doskonale znani 

kibicom Naprzodu, bo w nie tak 
dawno grali już w drużynie 
z naszego miasta. 

– Będziemy też korzystać 
z naszych młodych piłkarzy. 
Myślę, że kadra, którą mamy 
wystarczy nam spokojnie, żeby 
utrzymać się w „okręgówce” -
podkreśla Jerzy Kuczera. 

Premierowy mecz w run-
dzie wiosennej Naprzód roze-

gra 19 lub 20 marca na wyjeź-
dzie z Silesią Miechowice. 

Trener Śląska Święto-
chłowice Janusz Kluge wyko-
rzystuje zimową przerwę 
do rozgrywania sporej ilości 
sparingów. Piłkarze lidera Kla-
sy A mają za sobą dwa kolejne 
mecze kontrolne. Na tle zespo-
łów z czwartej ligi zaprezento-
wali się całkiem nieźle. 

Świętochłowiczanie w obu 
meczach nie zanotowali wygra-
nej, ale za to powalczyli z wy-
żej notowanymi rywalami. 
Zresztą trener Janusz Kluge nie 
ukrywa, że chce grać z mocniej-
szymi przeciwnikami. Naj-
pierw zdołali zremisować ze 
Slavią Ruda Śląska 2:2. Obie 
bramki dla zespołu z naszego 
miasta zdobył jeszcze w pierw-
szej połowie Damian Wasiak. 

W ostatnim sparingu Śląsk 
przegrał po zaciętym boju 
z Gwarkiem Ornontowice 3:4. 
Na boisku w Zaborzu w bar-
wach Ślaska zabrakło jednak 
kilku podstawowych graczy. 
Pod ich nieobecność swoją 
szansę mogli wykorzystać inni 
zawodnicy. Bramki da 
świętochłowiczan zdobywali: 
Adam Wasiak, Marek 
Błaszkiewicz i Marek Szubert. 

Podopieczni Janusza Kluge 
mają jeszcze bardzo dużo cza-
su na przygotowanie się do run-
dy wiosennej. Rozgrywki Kla-
sy A zostaną wznowione dopie-
ro na początku kwietnia. Śląsk 
po rundzie jesiennej zdecydo-
wanie przewodzi stawce i jeśli 
podtrzyma formę z pierwszej 
części sezonu, to bardzo szyb-
ko przy Bytomskiej będą świę-
tować awans do Klasy okręgo-
wej. A

Zbigniew Anioł 
z.aniol@dz.com.pl

Piłka nożna

b W nowym sezonie powinniśmy być świadkami kolejnych meczów derbowych
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A Wyniki  sparingów Śląska 
Świętochłowice: 
Śląsk-Orkan Dąbrówka Mała 9:2; 
Śląsk-Odra Miasteczko Śląskie 
3:5; 
Śląsk-Wawel Wirek 1:2 (gola 
strzelił Adam Wasiak); 
Śląsk-UKS Ruch Chorzów 4:3 
(Damian Wasiak trzy gole, Łu-
kasz Wawrzyniak); 
Śląsk – Slavia Ruda Śląska 2:2 (D. 
Wasiak dwa gole); 
Śląsk-Gwarek Ornontowice 3:4 
(A. Wasiak, Marek Błaszkiewicz 
i Marek Szubert). 
 
A Wyniki  sparingów 
Naprzodu Lipiny 
Naprzód - Urania Ruda Śląska 
5:6 (Kamil Gondek dwa gole, Da-
niel Gondek, Mateusz Kozik, Ro-
bert Kuza) i 3:5 (D. Gondek dwa 
gole, K. Gondek); 
Naprzód - Wyzwolenie Chorzów 
1:1 (Łukasz Juretko); 
Naprzód - Nadzieja Bytom 4:1 (K. 
Gondek trzy gole, Robert Ploch). 
Naprzód w zimowej przerwie ma 
do rozegrania jeszcze dwa me-
cze z Kolejarzem Katowice. Tymi 
spotkaniami podopieczni Jerze-
go Kuczery zakończą przygoto-
wania do wiosny.

Zimowe sparingi

Siatkówka

Zawodnicy z Gimnzjum nr 1 i za-
wodniczki z Gimnazjum nr 2 
najlepsi w miejskim turnieju  
siatkówki 

UKS Wolę Volley 
zwycięski 
W Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 zostały roze-
grane mistrzostwa 
Świętochłowic w siatkówce 
szkół gimnazjalnych. Po raz 
kolejny bezkonkurencyjni 
okazali się gospodarze. 
Najpierw rywalizowali chłop-
cy. Zwyciężyli uczniowie 
z Gimnazjum nr 1, którzy 
na co dzień chodzą do klasy 
sportowej i są zawodnikami 
UKS Wolę Volley 
Świętochłowice. Byli fawory-
tami miejskiego turnieju i ze 
swojej roli wywiązali się zna-
komicie. W zawodach nie 
stracili nawet jednego seta. 
Drugie miejsce zajęli siatkarze 
z Gimnazjum nr 2, a trzecie 
miejsce z Gimnazjum nr 3. 

Dzień później pod siatką ry-
walizowały dziewczyny. Tutaj 
również faworytki, czyli 
uczennice z Gimnazjum nr 2 
nie zawiodły i zgarnęły pu-
char za pierwsze miejsce. One 
także są zawodniczkami UKS 
Wolę Volley. Na drugiej pozy-
cji uplasowały się reprezen-
tantki Gimnazjum nr 3, 
a na podium załapały się też 
uczennice z SZSP Don Bosko. 
W kolejnym etapie zwycięzcy 
miejskich turniejów wystąpią 
w zawodach na szczeblu rejo-
nowym. (ZA)

b Siatkarki UKS Wolę Volley 
wygrały bardzo pewnie
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Piłka ręczna

Szczypiornistki 
MUKS Skałka-Śląsk 
grają o mistrzostwo  
 
Piłkarki ręczne MUKS Skałka-
Śląsk Świętochłowice rozgry-
wają kolejne mecze w mi-
strzostwach Śląska w różnych 
kategoriach wiekowych. 
Sprawdzamy jak poszło im 
w ostatnich meczach. 

W kategorii młodziczek 
świętochłowiczanki zbliżają 
się do zakończenia pierwsze-
go etapu rozgrywek. Mają 
do rozegrania jeszcze dwa 
spotkania. W minionej kolejce 
piłkarki ręczne z naszego mia-
sta pokonały na wyjeździe 
UKS Start Pietrowice Wielkie 
30:26. Dzięki wygranej zacho-
wały trzecie miejsce w tabeli. 
Wyżej już nie na pewno nie 
podskoczą, ale za to będą mu-
siały na finiszu bronić pozycji 
na podium. Tuż za ich pleca-
mi są zawodniczki Startu. Dla-
tego wygrana w bezpośred-

nim meczu może okazać się 
kluczowa. 

Powoli pierwszy etap będą 
kończyć ich młodsze koleżan-
ki, które występują w katego-
rii dziewcząt. I radzą sobie re-
welacyjnie. W dwóch ostat-
nich spotkaniach podopiecz-
ne Andrzeja Gajczewskiego 
pokonały MOSM I Tychy 38:22 
i KS Bystra 26:21. W tabeli 
świętochłowiczanki zajmują 
pierwsze miejsce, mają cztery 

punkty przewagi nad resztą 
stawki, ale o jeden mecz roze-
grany więcej. W tym sezonie 
szczypiornistki MUKS-u prze-
grały tylko raz i zmierzają bar-
dzo pewnie do wygrania tego 
etapu mistrzostw Śląska. Nie 
mogą się tylko potknąć 
w trzech ostatnich meczach.  

W rozgrywkach o mistrzo-
stwo Śląska rywalizują rów-
nież najmłodsze szczypior-
nistki z rocznika 2004. Tutaj 

nie obowiązuje system ligo-
wy, tylko turniejowy. Mają 
za sobą trzy turnieje. W pierw-
szym zanotowały komplet 
zwycięstw. W drugim nato-
miast poszło im nieco gorzej - 
raz wygrały, raz przegrały 
i jedno spotkanie zakończyły 
remisem. W trzecim turnieju 
świętochłowiczanki wygrały 
jeden mecz, a dwa pozostałe 
zakończyły się ich porażkami. 
W swojej grupie rywalizują 
z trzema zespołami: MOSM 
Tychy, SPR Pogoń 1945 Zabrze 
i MTS III Żory. Przed nimi jesz-
cze jeden marcowy turniej 
w Zabrzu. a 

(ZA)

b Szczypiornistki MUKS rozgrywają póki co udany sezon
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BRAMEK w siedemnastu 
meczach zdobyły zawodniczki 
MUKS z rocznika 2003. 
Średnio rzucją 25 goli na mecz

436
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we, z kosmetyką nie była 
w ogóle związana. 

– Przez 20 lat pracowałam 
w rodzinnym  zakładzie me-
chaniki samochodowej. 
Od dawna jednak korzystałam 
z usług kosmetycznych, dużo 
ćwiczyłam. Nie boję się zmian, 
dlatego postanowiłam podjąć 
wyzwanie. Fitness Club 
Genesis otworzyłam 4 grudnia 
2012 roku. Na początku było to 
połączenie gabinetu kosme-
tycznego i siłowni z małą salą 
fitness, jednak z czasem zaczę-
ło się wszystko rozwijać – 
wspomina Marzena Michalska, 
właścicielka zwycięskiego sa-
lonu.  

Obecnie w Fitness Club 
Genesis oferuje szeroki wa-
chlarz zabiegów kosmetycz-
nych. Od czyszczenia twarzy 
z algami, poprzez fale radiowe, 
mikrodermabrazję, złuszczanie 
kwasami owocowymi, zabiegi 
rozjaśniające okolicę oka, za-
bieg Anti Age ze złotem, zabieg 
intensywnie nawilżający 
z kwasem hialuronowym 3D, 
po peeling, maskę kremową, 
masaż twarzy, szyi i dekoltu 
i depilację różnych części ciała. 

Nie brakuje także pielęgna-
cji dłoni - manicure z odżywką 
lub malowaniem, paznokcie 
żelowe i pielęgnacji stóp - pedi-
cure kosmetyczny, leczniczy, 
czy paznokcie żelowe u stóp. 

– W Fitness Club Genesis 
oferujemy także wiele cieka-
wych zajęć fitness, jak joga, 
tabata, piates, zumba, czy lady 
squad, czyli ćwiczenia mode-
lujące łydki, uda i pośladki, 
BPU- gimnastykę odchudzają-
cą, czy deepwork, czyli energe-
tyczny trening oparty na pięciu 
elementach: ziemi, drewna, og-
nia, metalu i wody – wyjaśnia 
Marzena Michalska.  

Każdy znajdzie tutaj coś  dla 
siebie. Zajęcia taneczne prze-
znaczone są dla dzieci, a także 
osób ze schorzeniem kręgosłu-
pa. Na zabiegi kosmetyczne 

mogą przyjść młodzi starsi, ze 
trądzikiem, oznakami starze-
nia, czy po prostu chcący zad-
bać o siebie. Nie brakuje też pa-
nów, nastolatków z problema-
mi skóry,  czy dorosłych męż-
czyzn, którzy przychodzą spe-
cjalnie np. na manicure i pedi-
cure.  

– Doskonała kosmetyka to 
zasługa pani Natalii, która jest 
ze mną od początku. Sama chce 
się uczyć w zakresie kosmety-
ki, aby je w przyszłości pomóc 
– mówi właścicielka salonu. 

W salonie panuje bardzo 
spokojna atmosfera. Tutaj sta-

wia się na relaks i zadowolenie 
klientów. Możliwe, że do grona 
pracowników salonu dołączy 
jedna z córek - Sara- pani Ma-
rzeny. – Chce iść w stronę kos-
metyki, dlatego mam ciche na-
dzieje, że przyłączy się do nas. 
Młodsza córka - Daria ma teraz 
13 lat i uwielbia jeździć na ko-
niach – śmieje się kobieta.  

– Bardzo dziękuje wszyst-
kim, którzy na nas głosowali. 
Jestem bardzo wdzięczna. 
Chciałabym też podziękować 
mężowi i córkom. I rodzinie 
za wsparcie – uśmiecha się Ma-
rzena Michalska. a  

Najpierw był zakład mechaniki 
samochodowej. Uwierzycie?
A Fitness Club Genesis wygrał w plebiscycie DZ „Laur Piękna” w kategorii najlepszy 
salon kosmetyczny w Świętochłowicach. Poznajcie ofertę salonu i jego właścicielkę

Fitness Club Genesis zajął 
pierwsze miejsce w plebiscycie 
„Dziennika Zachodniego” pn.  
„Laur Piękna 2015” na najlep-
szy salon kosmetyczny w ca-
łym powiecie. Poznajmy zwy-
cięzcę i  zobaczmy to niezwy-
kłe miejsce na mapie 
Świętochłowic. 

Recepcja, laboratorium kos-
metyczne, sala fitness z lu-
strem, prysznice, kuchnia, szat-
nia. Łącznie 147 metrów kwa-
dratowych salonu, gdzie za-
równo można poćwiczyć, jak 
i oddać się zabiegom 
kosmetyczno-pielęgnacyj-
nym. Wszystko zaczęło się 
od poprzedniego salonu odno-
wy połączonego z siłownią. 
Miejsce to przejęła Marzena 
Michalska i stworzyła obecny 
Fitness Club Genesis. Co cieka-

Olga Krzyżyk 
o.krzyzyk@dz.com.pl

Plebiscyt DZ

b Fitness Club Genesis otwarty jest siedem dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 
do 21.15, w soboty od 10.00 do 14.00 i w niedzielę od 10.00 do 12.00. Tutaj warto przyjść i wciąż wracać

Fitness Club Genesis 
został otwarty 4 

grudnia 2012 roku. 
Jest tutaj  fitness, 

a także kosmetyka 
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Jedni biegali, inni pomagali. Tak uczniowie spędzili walentynki
b Uczniowie ZSO nr 1 
walentynki spędzili na sportowo 
i wzięli udział biegu „Parkowe 
Hercklekoty”, który odbył się 
w Parku Śląskim. Część pobiegła 
trasą o długości 5 kilometrów. 
– Była rzeczywiście niełatwa, ale 
tego się spodziewałem, 
ponieważ biegłem już 
w „Hercklekotach” rok temu – 
przyznaje licealista Kamil 
Niesporek. 
Inni pomagali przy organizacji 
jako wolontariusze. 
– Atmosfera była bardzo fajna 
i przyjazna, cieszę się, że 
zdecydowałam się spędzić 
walentynki w taki właśnie 
sposób – mówi gimnazjalistka 
Wiktoria Tomasik, która 
pierwszy raz wzięła udział 
w wolontariacie na sportowo. 
Teraz uczniowie ZSO nr 1 
odpoczywają na zimowych 
feriach, ale jak przyznają 
po powrocie mają być zamiar 
wciąż bardzo aktywni. 
(ZA)

Witamy na świecie

A Zdjęcia Waszych pociech 
na łamach DZ. 
Jeśli chcecie, aby zdjęcie Wasze-
go dziecka znalazło się 
w pszczyńskim tygodniku DZ, 
wyślijcie je z  opisem na adres: 
m.olecha@dz.com.pl 
Publikacja  na naszych łamach 
jest bezpłatna.

Przyślij nam zdjęcie

b Tymon Szmajduch, ur. 4 
stycznia. Syn Magdaleny 
i Rafała. Miał 3260 g i 54 cm.

INFORMATOR 
Świętochłowice 

Szpital Powiatowy 
ul. Chorzowska 36, 
tel. 32-245-34-40 
Komenda Miejska Policji. 
ul. Wojska Polskiego 16c, 
tel. 997, 32-349-02-00. 
dyżurny tel. 32-34902-55 
 Komenda Miejska Straży Pożarnej    
ul. Harcerska 16, 
tel. 998, 32-346-20-20 
Straż Miejska 
ul. Katowicka 54, 
tel. 986, 32 349 19 71 
Pogotowie ratunkowe 
ul. Szkolna 24, 
tel. 999, 32-245-52-43 
 Pogotowie gazowe 
ul. Katowicka 70, 
tel, 992, 32-245-20-50 
Pogotowie energetyczne  
ul. Widok 19, Katowice, 
te. 991, 32-303-03-03 
Pogotowie wodociągowe  
ul. Skałdowa 1, Chorzów 
te. 994, 32-241-32-77 (78) 
Dyżury nocne aptek 
ul. Katowicka 36, 
tel. 32-245-70-95 
 Centrum Zarządzania Kryzysowego 
ul. Harcerska 16, 
tel. 32-348-08-99 
Centrum Integracji Społecznej 
ul. Sądowa 1, tel.  32  24 5-55- 24 

Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Swierczewskiego 1d, 
tel.  32  245- 52- 10 
 Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Harcerska 1, 
tel.  32  77 0-00- 71       
Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Plebiscytowa 3,  
tel.  32 346- 2 7-00 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Katowicka 35, 
tel. 32 2455104, 32 2454860, 32 2450556 
Urząd Miasta 
ul. Katowicka 54, 
tel. 32 3491 800 
Centrum Kultury Śląskiej Zgoda    
ul. Krauzego 1, 
tel.  32 345 21 60 
Centrum Kultury Śląskiej Lipiny 
ul. Chorzowska 73, 
tel. 32 2456791 
Filia nr 1  MBP 
ul. Chorzowska 37, 
tel. 32 245-63-61 
Filia nr 2 MBP 
ul. Łagiewnicka 55, 
tel. 32 245-82-96 
Filia nr 4 MBP 
ul. Hibnera 21/23, 
tel. 32 345-02-40 
Filia nr 5 MBP 
ul. Krauzego 1, 
tel. 32 740 90 50 
Filia nr 6 MBP 
ul. Chorzowska 73, 
tel. 32 740 90 55.

b Michał Anderko, ur. 11 
stycznia. Syn Barbary i Piotra. 
Miał 3230 g i 54 cm. 


