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Lądujący w centrum miasta śmigłowiec wywołał spore poruszenie

Knurów

Pobita ciężarna

W niedzielę, tuż przed godz. 17 na targowisku
miejskim w Knurowie lądował śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. – Ciekawe
co się stało? – pytali nasi czytelnicy w telefonach
do redakcji

Jak się dowiedzieliśmy helikopter transportował do Katowic ciężarną
mieszkankę Knurowa, która trafiła do szpitala w wyniku pobicia. – Prowadzimy już postępowanie wyjaśniające w tej sprawie – poinformował nas
komendant knurowskiego Komisariatu Policji, podinspektor Maciej Kawa.
– Więcej szczegółów w tej chwili nie mogę zdradzić.
DC

stanIca

niebo w gębie

Druga edycja stanickiego Festiwalu Żuru
niebawem, 30 czerwca. Na smakoszów czekają
zaskakujące smaki m.in. żur słodki ze śmietaną
i koperkiem, żur na maślance
Nieodłączną częścią festiwalu jest
konkurs na najsmaczniejszy żur.
− Wpłynęło 14 zgłoszeń, niektórzy
zgłosili po 2 przepisy − mówi Jolanta
Kowol, inicjatorka imprezy. − W konkursie wezmą udział koła gospodyń
wiejskich, stowarzyszenia oraz jedna
osoba prywatna.
Żur posłuży także jako inspiracja
poetycka. O tytuł Żuroklety powalczą na poematy i fraszki młodzi i
starsi. Uczestników i gości rozbawi

kabaret Andrzeja Misia, a do tańca
przygrywać będzie zespół Freje.
Imprezę organizują Stowarzyszenie Samorządowe Mieszkańców
i Przyjaciół Gminy Pilchowice „Razem w przyszłość” przy współpracy Gminnego Ośrod ka Kultur y
w Pilchowicach, Koła Gospodyń
Wiejskich w Stanicy i gliwickiego
Starostwa Powiatowego.
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Foto: Arch. zespołu

Foto: Janusz Szydło

kamraty nad pięknym, modrym dunajem
Śpiew po naszymu,
czyli po śląsku, niósł
się nad Dunajem.
Za sprawą zespołu
Kamraty z Paniówek,
który gościł
w Budapeszcie na
II Festiwalu Polskim
Impreza, połączona z VII Galą
Polonii, odbyła się w weekend w
budapeszta ńsk im parku Bókay.
Kamraty znalazły się wśród kilkunastu zespołów z Węgier i Polski
zaproszonych przez organizatorów ze
Stołecznego Samorządu Polski.
- To dla nas prawdziwy zaszczyt,
nobilitacja i oczywiście ogromna
przyjemność – powiedział Przeglądowi Ryszard Piszczelok, lider
Kamratów.
Zespół z Panówek zaprezentował
wiązankę śląskich przebojów. Zebrał
gromkie brawa.
/bw/

Foto: Archiwum zespołu
Kamraty: Agnieszka Jabłonka
(wokal), Agnieszka Sus (wokal,
keyboard, klarnet), Sandra Drożdzioł (klarnet, saksofon), Anna
Nocoń (keyboard, chórki), Marek
Pieczka (trąbka, saksofon) i Ryszard Piszczelok (gitara, konferansjerka, lider zespołu).
***
Płyta do wygrania
Rozwiąż krzyżówkę (na str. 10) i
dostarcz do naszej redakcji. Masz
szansę wygrania nagrody, na którą
złoży się bilet do nowoczesnego
Kina Sceny Kulturze i płyta zespołu Kamraty.

Fontanna
nie dla piesków

- Fontanna na skwerze przy ul. Dworcowej robi furorę. Dzieciakom sprawia
szaloną frajdę. Zwłaszcza teraz, gdy
słońce nareszcie przygrzało. Ale chcę
zwrócić uwagę na jeden problem:
pieski. Niektórzy z właścicieli pozwalają, by ich czworonodzy ulubieńcy też
paplali się w wodzie z fontanny. Wiem,
wiem, to pewnie fajna zabawa, ale czy
higieniczna? Wątpię. Stąd prośba:
nie pozwalajcie pieskom wbiegać do
fontanny.

Marzea

Oszczędności
czy nie?

- Przeczytałem, że nasz szpital ma
problemy finansowe. Ale widzę też,
że buduje nowe ogrodzenie. I trochę

KatowIce

weterynarz
na kółkach

mi się kłóci jedno z drugim – tu zaciskanie pasa, bo komornik wchodzi
na konto, a tam wydawanych kilkaset
tysięcy na odbudowę muru. Czy tylko ja mam wrażenie, że to ciekawa
sprzeczność?...

Knurowianin

Dziury
na Matejki

- Przyjedźcie na Matejki i zobaczcie,
w jakim stanie jest droga i dojazd do
domów. Przekonajcie się na własne
oczy i napiszcie, że woła o pomstę
do nieba. Muszę pozłorzeczyć, bo nie
umiem być obojętny. Ludzie, co tu
mieszkają, mają poczucie krzywdy
i odrzucenia, bo w innych rejonach
drogi są pięknie wyasfaltowane, a my
nadal czujemy się jak w zamierzchłych czasach.

Mieszkaniec

Not. bw

Knurów. ZBIórKa Za darMo

Specjalny ambulans
– lecznica dla
zwierząt „na kółkach”
– jeździ w czwartki po
Katowicach. To okazja,
by za darmo przebadać
swojego zwierzęcego
pupila

Dyżurujący w mobilnej lecznicy
weter ynarz udziela bezpłatnych
porad i przeprowadza podstawowe
badania.
− W nowoczesnym ambulansie
można m.in. wykonać darmowy przegląd stanu uzębienia i uszu swojego
pupila, uzyskać pomoc z wyciagnięciem kleszcza oraz skorzystać z porad
weterynarza − informują organizatorzy akcji.
Akcja rozpoczęła się przed tygodniem. 20 czerwca ambulans czekać
będzie na ul. Mariackiej, a 27 czerwca
na parkingu przy CH 3 Stawy i Leroy
Merlin przy ul. Alpejskiej.
jb

nie zapomnij

20 VI – Światowy Dzi
eń Uchodźcy
22 VI– Światowy
Dzień „Garbusa”, Dzień Kultur y
Fiz ycznej
23 VI – Dzień Ojc a
24 VI – Światowy
Dzień Chorych
na Os teo por ozę ,
Dz ień Prz ytu lania

25 VI – Dzień
Stoc zniowca
26 VI– Dzień Zap
obiegania Narkomanii
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Dzięki Kamratom po parku
Bókay niosły się znane śląskie
przeboje

Pozbądź się elektrośmieci
Masz stare żelazko, zepsuty telewizor,
przedpotopowe i nieużywane radio, a może
sprzęt komputerowy z odległej epoki – jest
okazja, by się pozbyć tego elektrycznego
zagracenia
Sposobność da zbiórka elektrośmieci. Odbędzie się w sobotę, 29
czerwca w godz. 10-12.30, na parkingu obok Biedronki przy ul. Witosa.
Wystarczy podejść bądź podjechać, po czym zdać stare i niepotrzebne graty. Za darmo.
- Jeśli ktoś chce się pozbyć dużego
i nieporęcznego sprzętu, na przykład
pralki, lodówki czy zmywarki, może

to uczynić bez specjalnych problemów.
Po prostu odbierzemy go z posesji. Wystarczy wcześniej zgłosić taką potrzebę
pod numerem 519 572 371 – mówi
Janusz Szydło, knurowski radny, a
zarazem inicjator akcji.
Każdy, kto weźmie udział w
zbiórce, otrzyma specjalną ekotorbę.
/bw/

nekrolog

Michałowi i Dorocie Gorzawskim
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA I TEŚCIA
Stefana Gorzawskiego
składają Koleżanki i Koledzy
z Redakcji Przeglądu Lokalnego
oraz Dyrekcja i Pracownicy Centrum Kultury
w Knurowie
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Paraliż na autostradzie A4
Najruchliwsza droga w regionie została zamknięta na kilka godzin z powodu zderzenia się
cysterny z autobusem. Kierowcy przeklinali na czym świat stoi, czekając w kilometrowych
korkach, a służby ratunkowe uwijały się jak w ukropie. Na szczęście to były tylko ćwiczenia

We wtorek przed godz. 11 na
płatnym odcinku autostrady A4
za węzłem Kleszczów doszło do
pozorowanego wypadku cysterny z
autobusem pełnym pasażerów. Po
kilkunastu minutach przyjechali
strażacy (także ci z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie),
karetki pogotowia i policja.
Służby musiały m.in. opatrzyć
rannych w wypadku, uporać się z
wyciekiem oleju z cysterny, kierować pojazdy na objazdy autostrady.
W tym czasie kierowcy czekali w
kilometrowych korkach i w palącym
słońcu na udrożnienie ruchu.

Służby ratunkowe zajęły się „poszkodowanymi” w wypadku pozorantami
ogłszenie

Ćwiczenia miały udoskonalić
współpracę między poszczególnymi
służbami ratowniczymi i drogowymi.
Zorganizowano je w dzień powszedni, aby najwierniej oddać warunki
panujące na drodze. To był pierwszy
taki sprawdzian płatnego odcinka
autostrady A4. Rok temu służby alarmowały o problemach z przejazdem
przez bramki A4. Tym razem nie było
z tym większych problemów.
Nie brakowało za to innych błędów, z których służby z pewnością
wyciągną wnioski na przyszłość.
/g/

Foto: Michał Wandrasz/ GDDKiA

„ODLOTOWE I BOMBOWE SĄ KOMPETENCJE KLUCZOWE”
Człowiek – najlepsza inwestycja

17 czerwca 2013 r. zakończyła się czwarta i zarazem ostatnia edycja zajęć pozalekcyjnych realizowanych
w ramach projektu „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy rozwijali
kompetencje kluczowe, które niezbędne są do samorealizacji i rozwoju osobistego oraz uczenia się przez całe
życie.
Uczniowie knurowskich szkół podstawowych i miejskich gimnazjów po raz ostatni uczestniczyli w zajęciach
pozalekcyjnych, które miały na celu pogłębianie ich wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych i ścisłych. Jak również przedmiotów rozwijających ich świadomość i ekspresję kulturalną w ramach zajęć
muzycznych, tanecznych, plastycznych oraz teatralnych kółek zainteresowań.
W czwartej edycji nie zabrakło również wyjazdów edukacyjnych. Uczniowie w kwietniu i maju odwiedzili wiele
interesujących miejsc znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Wybrali się do Muzeum Drukarstwa
w Cieszynie, Muzeum w Bielsku-Białej, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie, gdzie oprócz zwiedzania muzeum uczestniczyli w różnorodnych warsztatach tematycznych.
Odwiedzili także Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach, Radiostację i Oddział Odlewnictwa Artystycznego
w Gliwicach, Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich oraz Zamek w Toszku, gdzie mieli okazję zobaczyć wystawę
fotograficzną Starostwa Powiatowego pn. „ Od wieńca adwentowego do dożynkowego czyli tradycje, zwyczaje
i obrzędy powiatu gliwickiego”. Uczestnicy projektu wybrali się również do Elektrowni Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim oraz znanego już z wcześniejszej edycji Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyło się Innowacyjne Centrum Bezpieczeństwa Škoda AUTOLAB w Czeladzi. Uczniowie
pod okiem ekspertów zwiedzili nowoczesne, innowacyjne i pełne interaktywnych instalacji miejsce, które dało
nie tylko niezapomniane wrażenia, ale dostarczyło również cennej wiedzy na temat bezpiecznej jazdy.
Wszystkim uczestnikom projektu „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe”, którzy przez okres
dwóch lat realizacji projektu brali w nim czynny udział DZIĘKUJEMY!
Budżet projektu: 1 359 270,00 zł
Czas realizacji: 01.08.2011 r. – 31.07.2013 r.
Beneficjent: Gmina Knurów
Realizator: Miejski Zespół
Jednostek Oświatowych
Biuro projektu: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
al. Lipowa 12
44-196 Knurów
tel./fax.: 32 235 27 07
e-mail: odlotowe@knurow.edu.pl
www.odlotowe.knurow.edu.pl
Foto: arch. MZJOś
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Strażacy, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce, musieli być
przygotowani na każdą ewentualność

Knurów. Wypadek na ul. Dworcowej

Prosto pod koła

W czwartek, 13 czerwca, na ulicy Dworcowej
samochód potrącił 12-letniego rowerzystę.
− To nie pierwsze i zapewne nie ostatnie
takie zdarzenie − wieszczą mieszkańcy
− Rowerzysta wyjechał z pobocza
wprost pod koła samochodu − relacjonuje Policja. Kierująca fordem
55-letnia kobieta nie zdążyła w porę
zareagować i wyhamować. Dziecko
odwieziono do szpitala.
− W ty m momencie tr udno
stwierdzić, kto zawinił − mówi Marek
Słomski, rzecznik prasowy Komedy
Miejskiej w Gliwicach. − Sprawa jest
badana.
Wypadek poruszył mieszkańców.
Knurowianie zwracają uwagę, że wypadki w tym miejscu powtarzają się.
− Najczęstszym powodem tego
typu zdarzeń z udziałem dzieci jest ty-

powe dla nich zachowania polegające
na braku przewidywania zagrożeń i
zawężone postrzeganie rzeczywistości
− podkreśla Marek Słomski. − Dziecko jest tak zaangażowane w zabawę,
że nie zastanawia się nad konsekwencjami swojego zachowania.
Zbliżające się wakacje to więcej
dzieci na chodnikach i ulicach. Rozwaga kierowców, w tym przypadku,
ograniczone zaufanie do pieszych i
mała prędkość to jedyny sposób, by
choć spróbować uniknąć przykrych
wydarzeń na drodze.
jb
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Gablota z pucharami pęka w szwach, gdyż
krwiodawcy zdobywają kolejne trofea

KNURÓW, PSZÓW

Krwiodawcy najlepsi
na Szlaku Gwarków
Knurowscy krwiodawcy wygrali
samochodowy X Rajd Szlakiem Gwarków
i zdobyli puchar Dyrektora Regionalnego
Centrum Krwiodawsta i Krwiolecznictwa
w Raciborzu
Impreza została zorganizowana
przy okazji Dni Pszowa. Odbyła się
w sobotę, 8 czerwca.
Honorowi Dawcy Krwi z Knurowa wystawili dwie ekipy. Pierwszą
tworzyli Stefan Wolny, Cezary Marian
i Ryszard Krygier, natomiast drugą
Stanisław Frydrych, Adam Pobłocki,
Natalia Zduńczyk i Wiktor Reda.
Knurowianie nie mają oszałamiającego doświadczenia w podobnych zawodach. Zapewne więc

to talent zdecydował, że spisali się
świetnie. Druga załoga zwyciężyła
rajd, natomiast Cezary Marian z
pierwszego teamu zajął drugie miejsce w kategorii pilotów.
- To był udany rajd – nie ma
wątpliwości Adam Pobłocki, prezes
Klubu HDK im. dra Ogana w Knurowie. – Cieszy nie tylko zwycięstwo, ale
i czołowe miejsca w poszczególnych
konkurencjach.
DC

KNurÓW. PoMocNE... DNI KNuroWa

zostań dawcą szpiku
Dni Knurowa to świetna zabawa. Także okazja, by zrobić
coś dla innych. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na Placu
700-lecia zostanie przeprowadzona akcja rejestracji dawców
szpiku kostnego
Impulsem do akcji okazał się
dwulatek – Bartek z Rudy Śląskiej.
– Chłopiec od lutego choruje
na ostrą białaczkę limfoblastyczną
– mówi Małgorzata Piotrowska, nauczycielka w knurowskim Paderku
i organizatorka akcji razem z Fundacją DKMS „Wspólnie przeciw
białaczce”. – To właśnie dla niego
szukamy dawcy szpiku.
Maluchem opiekują się lekarze
na Oddziale Hematologii i Onkologii
Dziecięcej Szpitala Klinicznego nr 1
w Zabrzu.
- Jedynym ratunkiem dla niego jest przeszczep szpiku kostnego
– informuje Piotrowska, prywatnie
ciocia Bartka. - Niestety do dziś nie
udało się dla niego znaleźć dawcy.
Rodzice i brat nie mogą być dawcami,
dlatego poszukujemy osoby niespokrewnionej.
Akcja rejestracji potencjalnych
dawców dla Bartka, a także innych
osób czekających na przeszczep,
będzie miała miejsce w dniach 22
i 23 czerwca na Placu 700-lecia

Foto: Archiwum rodziny

Foto: Archiwum HDK

aktualności

Bartuś to przemiły
chłopiec, niestety,
choroba go
nie oszczędza

w godz. od 16 do 21. Inicjatywę
wspiera wiele osób i organizacji,
m.in. prezydent Knurowa, starosta

KNurÓW. PrzEBuDoWa uL. DyMKa

Niełatwo
dojechać
E-mozliwości do domu
KNurÓW. NIEPEŁNosPraWNI Na KursIE

Foto: Dawid Ciepliński

DC

Więcej o kursie można znaleźć na stronie
internetowej e-mozliwosci.blogspot.com.
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Trwa przebudowa ul. Dymka. Na czas
prac wprowadzone zostały objazdy
i drogowe ograniczenia. – Bardzo prosimy
o stosowanie się do zmiany organizacji
ruchu – apelują knurowscy urzędnicy.
Robotnicy mają wyrobić się przed
końcem lipca
Przebudowa ul. Dymka ruszyła
w maju, tuż po zakończeniu robót
kanalizacyjnych, prowadzonych na
zlecenie PWiK. Wprowadzone zostały objazdy i ograniczenia w ruchu.
Aby zminimalizować utrudnienia
inwestycję podzielono na trzy etapy.
Prace rozpoczęto od skrzyżowania ul. Dymka z ul. Jęczmienną.
- Po wykonaniu podbudowy i
warstwy wiążącej z asfaltobetonu,
wykonawca przystąpi do robót na
kolejnym odcinku ulicy – informują
pracownicy Urzędu Miasta z Wydziału Inwestycji Miejskich.
Roboty drogowe to nie wszystko.
Od strony ul. Wolności wymieniany
jest gazociąg.
- To działanie na zlecenie Rozdzielni Gazu w Knurowie – słyszymy w magistracie. - Z uwagi na niezadawalający
stan techniczny gazociągu postanowio-

no go wymienić na nowy jeszcze przed
ułożeniem nowej nawierzchni ulicy.
Aura nie rozpieszczała drogowców. Obfite opady deszczu utrudniały
prowadzenie robót i pogarszały stan
tymczasowej nawierzchni z tłucznia.
- Wszystko to sprawia ze dojazd do posesji przy ul. Dymka jest
utrudniony, choć wykonawca robót
drogowych na bieżąco uzupełnia
ubytki nawierzchni przewidzianej do
remontu – mówią urzędnicy.
- Bardzo prosimy o zastosowanie
się do zmiany organizacji ruchu w
tym rejonie i nie korzystanie - w miarę
możliwości - z ul. Dymka w okresie
prowadzenia robót – apelują pracownicy UM. – Istotne jest też zachowanie
ostrożności i dostosowanie prędkości
do istniejących warunków.
Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, prace zostaną zakończone do
końca lipca. O ile – zastrzegają się na
wszelki wypadek - warunki pogodowe na to pozwolą.
/b/

Na ul. Dymka robota wre
- od strony ul. Wolności
wymieniany jest gazociąg

Foto: Bogusław Wilk

spotkań po 5 godzin lekcyjnych.
– Staramy się pogłębiać wiedzę
kursantów dotyczącą m.in. zakładania sklepów internetowych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy też pisania biznesplanu
– mówi Szygulski.
Prowadzący zajęcia chwalą zaangażowanie knurowian: – Są zmobilizowani, aktywnie uczestniczą w
zajęciach. Widać, że chcą się czegoś
nauczyć – dodaje Szygulski.
Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

DC

Kto może zostać dawcą szpiku? – Każda zdrowa osobą pomiędzy 18 a 55
rokiem życia – informują organizatorzy. - Rejestracja polega na pobraniu
wymazu z jamy ustnej, na podstawie którego zostaną określone cechy zgodności antygenowej. Jeśli kod genetyczny zgadza się z tym chorego – może
dojść do przeszczepu.
Wszyscy chętni do rejestracji powinni zabrać ze sobą również dokument
tożsamości z numerem PESEL.

Niepełnosprawność to nie wyrok. Mimo
ograniczeń można się szkolić, podnosić
umiejętności i być aktywnym na rynku
pracy. Przekonują się o tym podopieczni
Ośrodka Matki Bożej Uzdrowienie
Chorych w Knurowie

Dziewięciu podopiecznych knurowskiej placówki od kilku tygodni
uczestniczy w kursie „E-możliwości”,
polegającym na aktywnej integracji
osób niepełnosprawnych przez szkolenia i system wspomagający telepracę.
– Idea jest taka, żeby osoby niepełnosprawne mogły zaistnieć na rynku
pracy, ale w tej specyficznej branży
– handlu elektronicznego (e-commerce) - informuje Tomasz Szygulski,
który prowadzi zajęcia z Adrianem
Hardkiem. – Należy im pokazać, że
oni także mogą być aktywni na rynku
pracy, a niepełnosprawność nie jest
przeszkodą nie do pokonania.
Szkolenie zaplanowane jest na 12

gliwicki, dyrekcja Paderka i spółdzielnie mieszkaniowe.
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sala zaskoczy nowoczesną elegancją

Roboty idą pełną parą. Gdy się zakończą, nie poznasz
sali widowiskowej w szczygłowickim Domu Kultury...
Inwestycja obejmująca szczygłowicki Dom Kultury została podzielona na trzy etapy. Pierwszy objął
remont sanitariatów w piwnicy, na
parterze i piętrze. Zakończył się w
ubiegłym roku.
Teraz trwa druga część przebudowy. To modernizacja sali widowiskowej. Wyburzono wszystkie stare elementy. Zerwano dekoracje ze ścian
i sufitu, zburzono podwyższenie, na
którym znajdowała się widownia.
Zmian nie uniknęła scena.
Wnętrze przypomina w tym momencie jeden wielki plac budowy.

Z tego chaosu wyłania się jednak
funkcjonalne piękno. Widownia
przybierze charakter podobny do
gruntownie odnowionej sali w Kinie
Scenie Kulturze. Fotele zostaną przymocowane na stałe, powstaną nowe
garderoby i reżyserka, na ścianach
i suficie pojawią się wygłuszenia.
Planowany jest też zakup nowego
nagłośnienia i oświetlenia. Ma być
nowocześnie i elegancko. Jeśli nic nie
stanie na przeszkodzie, sala zostanie
oddana do użytku jesienią.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Z tego ogromnego rozgardiaszu wyłoni się nowa, modernistyczna widownia

knurów. dyrektorskie noMinAcJe w oŚwiAcie
Scena również budowana jest od podstaw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

ewolucja lepsza od rewolucji

18 czerwca z rąk Piotra Surówki, zastępcy prezydenta i Wojciecha
Świerkosza, dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych
nominacje dyrektorskie przyjęły: Jolanta Leśniowska, Krystyna
Dziedzic, Barbara Iwanicka i Lidia Książek

Projekt dofinansowany z budżetu Gminy Knurów
ogłoszenie własne

Konkurs w sam raz na wakacje
Czerwiec – wrzesień 2013

Na zdjęciu od lewej: Piotr Surówka, Jolanta Leśniowska, Barbara
Iwanicka, Krystyna Dziedzic, Lidia Książek i Wojciech Świerkosz

PrzyŁap kogoś na czytaniu i... pstryknij fotkę!

Prześlij nam swoje zdjęcie na adres: biblioteka.knurow@op.pl
z dopiskiem „Przyłapani na czytaniu”
lub odwiedź naszą placówkę - MBP Filia nr 2, Al. Lipowa 12 Knurów

Na Wasze zdjęcia
czekamy do
15.09.2013
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Panie od dawna tworzą zrąb
knurowskiej oświaty. Jolanta Leśniowska prowadzi Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej od prawie 10 lat.
Przez ten czas udało się osiągnąć
wiele. Na stałe w program wakacyjnych i feryjnych atrakcji wpisały się
wycieczki i kolonie organizowane
przez MOPP, a konkursy, których
pomysłodawczynią jest dyrektor
Leśniowska, cieszą się niezmienną
popularnością. MOPP nie osiada
na laurach.
− Kontynuujemy to, co dobre i
wciąż wprowadzamy nowe ciekawe
rzeczy − mówi Jolanta Leśniowska.
− Wsłuchujemy się w potrzeby dzieci
i młodzieży, bo to oni są dla nas najważniejsi.
Od nowego rok u szkol nego

powstaną nowe koła zainteresowań,
m.in. taneczne, teatralne i mitologiczne.
Lidia Książek jest dyrektorem
Miejskiego Przedszkola nr 2 od 20 lat.
Choć praca nie należy do najłatwiejszych, dyrektor Książek ma jedną
receptę na długie dyrektorowanie.
− Trzeba czerpać przyjemność z
każdego dnia − podkreśla. − Nie ma
problemu, którego nie da się rozwiązać, jeśli wokół są chętni do pomocy
ludzie.
Przyszłość MP-2 to promocja
zdrowia i kontynuacja rozpoczętych
działań.
Krystyna Dziedzic, dyrektor
Miejskiego Gimnazjum nr 3, działa
w knurowskiej oświacie od paru lat.
Znana jest nie tylko z pracy edu-

kacyjnej, ale także z działalności w
PCK.
− Moja kadencja potrwa tylko rok,
planuję odejść na emeryturę − mówi
Krystyna Dziedzic. − Przez te wszystkie lata kierowałam się jedną dewizą:
uczyć tego, co prawdziwe, czuć to, co
piękne i kochać to, co dobre.
5 lat kadencji Barbary Iwanickiej, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
upłynęło pod znakiem inwestycji i prac
budowlanych. Szkoła piękniała z każdym rokiem. Udało się zbudować boisko
wielofunkcyjne, powstały sale zabaw i
place zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”, odwodniono
budynek, nadbudowano taras i stworzono nową salę dla klas I. Jednak dyrektor
Iwanicka za swój największy sukces
uważa stworzenie wyjątkowej atmosfery
szkoły, placówki bezpiecznej, przyjaznej
i rodzinnej, która łączy wysoki poziom
bezpieczeństwa z sukcesami naukowymi
(na egzaminie 6-latków szkoła uzyskała
wyniki ponadprzeciętne). Jak udało się
to osiągnąć?
− Mam wspaniałych uczniów i
rodziców − podkreśla Barbara Iwanicka. − Staram się kierować zdrowym rozsądkiem i przede wszystkim
dobrem placówki. Słucham uczniów,
rodziców i wyciągam wnioski. Chciałabym, by wszystkim w naszej szkole
było po prostu dobrze.
Panie zgodnie podkreślają, że
praca dyrektora wymaga dużo siły
fizycznej i psychicznej. Nominacje na
nową kadencję to wyraz zaufania do
wizji i pracy dyrektorek, postawienie
nie na rewolucję, a na kontynuację.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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knurów. osP otrZyMAły dwA PoJAZdy

lublin i scudo w strażackiej służbie
O dwa pojazdy wzbogacili swoje wyposażenie strażacyochotnicy. Druhów OSP Szczygłowice cieszy Daewoo Lublin,
do OSP Knurów trafił Fiat Scudo

Przekazanie kluczyków i dowodów rejestracyjnych; na
zdjęciu (od lewej): prezydent Rams, komendant Janusz
Przybylski, prezes Piotr Dudło, prezes Benedykt Wróż
i naczelnik OSP Knurów Marek Steiman

Dla Przeglądu
Prezydent Knurowa Adam Rams: - Bezpieczeństwo naszych mieszkańców to
sprawa najważniejsza, dlatego też kierujemy środki wspierające Policję, Straż
Miejską i Straż Pożarną. W systemie bezpieczeństwa ważną rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne – zarówno OSP
Knurów, jak i OSP Szczygłowice. Ostatnio wyposażyliśmy naszych druhów w
specjalistyczny sprzęt ratujący zdrowie i
życie. Jednak aby w razie potrzeby mógł
być w pełni wykorzystany, konieczny był
do tego specjalnie dostosowany pojazd.
Jako samorządowcy cieszymy się, że na terenie naszego miasta mamy dobrze wyszkolonych i zaangażowanych strażakówochotników, którzy profesjonalnie wspierają Państwową Straż
Pożarną w działaniach operacyjnych.

– Strażakom i samorządowi dobrze się współpracuje – uznali zgodnie uczestnicy
uroczystości

Knurów. waKacje od unIwersytetu trZecIeGo wIeKu

uczeń przerósł mistrza

Tydzień temu słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
podsumowali szósty rok działalności: odebrali dyplomy,
wzięli udział w wykładzie o powtarzalności w przyrodzie,
by w końcu udać się na zasłużone wakacje
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Foto: Dawid Ciepliński

Ro ś nie u dzia ł mia s t a w
usprzętowieniu OSP Knurów i OSP Szczygłowice.
W cią gu minionyc h pięciu, sześciu lat finansowe
wsparcie samorządu niemal
się podwoiło – obecnie sięga 100 tys. zł.

Fiat Scudo i Daewoo Lublin w nowych, strażackich barwach

Maria Szreter uczestniczy w
zajęciach UTW od czterech lat. Po
drodze miała kilka przerw, ale za
każdym razem wraca, by pobyć
wśród ludzi i w końcu nauczyć się
języka niemieckiego. Znajomość
angielskiego, łaciny i rosyjskiego jej
nie wystarcza. Poza UTW uczy się
jeszcze włoskiego.
- Sporo tu sympatycznych ludzi,
prawdziwy przekrój zawodów - zauważa.
W młodości studiowała historię

społeczności naszego miasta
– podkreślał prezydent Rams.
– Zawsze możemy liczyć na
jego profesjonalne wsparcie.
Prezes Piotr Dudło wysoko
ocenił współpracę OSP, JRG i
samorządu. – To współdziałanie przynosi realne korzyści
nie tylko nam, strażakom, ale
przede wszystkim mieszkańcom – mówił. – Zgodnie ze
starą strażacką maksymą, by
działać „Panu Bogu na chwałę,
a ludziom na pożytek”.
Korzystając z okazji, zebrani omówili bieżącą działalność jednostek na terenie
Knurowa.

i języki. Udział w zajęciach UTW
to - jak mówi - zaspokojenie wewnętrznej potrzeby. Tu może poznać
zagadnienia związane z psychologią,
uczestniczyć w wyjazdach.
- Uwielbiam wycieczki. Całe życie
organizowałam je dla innych. Teraz
jeżdżę w różne miejsca i nie muszę się
o nic martwić - dodaje.
Zajęcia przebiegają w bezstresowej atmosferze. Nie ma reżimów,
sesji egzaminacyjnych. Uniwersytet
jest otwarty na nowych słuchaczy.

Zapisy na nowy rok akademicki
ruszą 15 września.
- Nie muszę nikogo zachęcać, bo
moje koleżanki już dawno się zapisały
- śmieje się pani Maria.
Kierownik UTW, Ewa Jurczyga,
podziękowała liderom grup za pracę,
a także studentom za zainteresowanie ofertą edukacyjną. W czasie spotkania grupa wolontariuszy UTW
przekazała Antosi Wieczorek datki
zebrane wśród braci studenckiej.
Ojciec dziewczynki podziękował

Foto: Paweł Gradek

Asp. sztab. Józef Jaworek (w środku) był adresatem
podziękowań za 15-letnią służbę na rzecz Knurowa; na
zdjęciu z prezydentem Adamem Ramsem i prezesem
Piotrem Dudło

Dos t awcz y Lubl i n do
Przekazanie pojazdów odniedawna służył strażakom- było się w ubiegły czwartek w
zawodowcom z Jed nost k i ratuszu. Honory gospodarzy
Ratowniczo-Gaśniczej. Prze- czynili prezydent Rams, przeszedł gruntowny remont i dru- wodniczący Rady Miasta Jan
gą młodość spędzi na służbie Trzęsiok i Piotr Dudło - prezes
w Szczygłowicach. Przyda się Zarządu Miejskiego Związku
– będzie wozić
Ochotniczych
specjalistyczny
Straży PożarOdznaczeni
strażacy-ochotnicy
zestaw ratownych w Knuronictwa hydrau- Marek Steiman – złoty me- wie. Wśród godal za zasługi dla pożarlicznego, który nictwa, Damian Steiman ści byli: starszy
za sprawą sa- – srebrny medal za zasługi br ygadier Jamorządu trafił dla pożarnictwa, Kazimierz nusz Przybylski
Warzocha – brązowy medal
do jednostki w za zasługi dla pożarnictwa, – komendant
listopadzie.
miejsk i Pa ńAdam Steiman – wzorowy
Fiat Scudo strażak
stwowej Strazmienił barwy
ży Pożarnej w
na strażackie po „transferze” Gliwicach i aspirant sztabowy
z Miejskiego Ośrodka Sportu Józef Jaworek – zastępca doi Rekreacji. MOSiR pozyskał wódcy Jednostki Ratowniczonieco mniejszy pojazd, dzięki Gaśniczej w Knurowie.
czemu kilkuletnie Scudo moDowody rejestracyjne i
gło zostać przekazane straża- kluczyki do pojazdów trafikom. Przed kilkoma tygodnia- ły w ręce Benedykta Wróża
mi taką decyzję zarekomendo- – prezesa OSP Knurów i Luwał Radzie Miasta prezydent cjana Bismora, naczelnika
Adam Rams, a radni mocą OSP Szczygłowice.
uchwały ją zaaprobowali.
- Niech wam dobrze służą, choć tak naprawdę życzę

wam, żebyście nie musieli ich
używać, a jedynie dobrze konserwować – mówił prezydent
Rams.
Krótka uroczystość okazała się doskonałym pretekstem
do uhonorowania wyróżniających się strażaków. Medale za
zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Marek Steiman, Damian
Steiman, Kazimierz Warzocha
i Adam Steiman.
Specjalny, okolicznościowy kordzik strażacki otrzymał
asp. sztab. Józef Jaworek. – To
symboliczny sposób, by docenić
15 lat pełnej imponującego
osobistego zaangażowania
służby asp. Jaworka na rzecz

– To był nader twórczy i udany rok akademicki – zapewniają
liderzy UTW w Knurowie

za zaangażowanie w pomoc i zdradził, że termin operacji ustalono na
29 października br.
Zebrani nagrodzili Antosię
brawami, a ona nieśmiało im się
zrewanżowała.
Po części oficjalnej dr Marek
Wydra wygłosił krótki wykład na te-

mat powtarzalności w przyrodzie.
- To mój były uczeń - chwali się
Maria Szreter. - Role się odwróciły i
fajnie się z tym czuję. Uczeń przerósł
mistrza, a to znaczy, że mistrz nie był
najgorszy...
/pg/
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Z kart historii. Sport w Krywałdzie (1900-1939)

To w Krywałdzie został pobity rekord Polski w skoku
o tyczce, to tutaj rywalizowały rekordzistki świata
i mistrzynie kraju. Na „sokolim boisku” błyszczały
gwiazdy...

Zawody sportowe

nawiązano kontakty z

wieloma śląskimi klubami sportowymi. Wśród partnerów były: „Stadion” w Królewskiej Hucie, „Pogoń” w
Katowicach, „Sokół” w Czeladzi, „Sokół” w Chorzowie, „Pocztowy Klub
Sportowy” w Katowicach i katowicki
„Klub Sportowy”.
Na przełomie lat 20/30 ubiegłego
stulecia Stanisław Wierzbicki został
wybrany wiceprezesem Śląskiego
Okręgu Związku Lekkoatletycznego,
także członkiem Kolegium Sędziowskiego.
Wielkim krywałdzkim świętem
sportowym było przeprowadzenie
ogólnego zlotu, obejmującego polski
Górny Śląsk. Wtedy to na płycie boiska, przygotowane wcześniej figury
sportowe wykonywało około 800
sportowców (1932 rok). W dwa lata
później w Krywałdzie przeprowadzone zostały Wojewódzkie Mistrzostwa Lekkoatletyczne.
Zawody mistrzowskie i towarzyskie na boisku sokolim w Krywałdzie
były doskonałą okazją do uzyskiwa-

nia coraz to lepszych wyników. To w
Krywałdzie w 1935 r. poprawiony

został rekord Polski

w skoku o tyczce, to tu na mitingu lekkoatletycznym udział brały
Stanisława Walasiewicz − rekordzistka świata w biegu na 100 m, Jadwiga
Wajs − wicemistrzyni olimpijska i
rekordzista świata w rzucie dyskiem
(1932 rok) i Halina Konopacka − wielokrotna mistrzyni Polski w rzucie
dyskiem.
Zadbana murawa trawiasta wokół bieżni pozwalała konkurować z
knurowskimi piłkarzami (przypomnijmy, że w 1926 roku knurowska
kopalnia wybudowała boisko sportowe przy obecnej ulicy Dworcowej
o powierzchni całego kompleksu
wynoszącej 19 000 m2).
W 1936 r. założona została żeńska sekcja lekkoatletyczna, w połowie
lat 30. powołano Związek Strzelców
(jego prezesem był dr Jerzy Pochwalski), utworzona została sekcja piłki
nożnej, rozgrywająca mecze w klasie
C oraz B.
Mecze te odbywały się na boisku
szkolnym w Szczygłowicach, o czym
świadczą wpisy do Kroniki katolickiej szkoły powszechnej w Szczygłowicach, założonej w 1896 roku.
Z inicjatywy krywałdzkiego TG
„Sokół” powstała sekcja akrobatyczna, zaś od 1938 r. prężnie działała
drużyna juniorów w tej dyscyplinie.
Na kilka miesięcy przed wybuchem
II wojny światowej (lato 1939 rok)
lekkoatleci - juniorzy z Krywałdu na
mistrzostwach Polski rozgrywanych
w Łodzi zdobyli drużynowo II miejsce. Wyróżniającymi się gimnastykami byli: Józef Wyrobek, Karol Wyrobek, Franciszek Wyrobek i Paweł
Szendzielorz, Maksymilian Krótki,
Ryszard Gendarz, Alojzy Pawliczek,
Maciej Baraniok, Otrząsek, Sekuła.
Do wybijających się lekkoatletów

Występy artystyczne członkiń Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Krywałdzie − murawa boiska sportowego (zdjęcie
wykonano w lecie 1937 roku)

z Krywałdu należeli: Józef Dyka,
Ryszard Michalski, Karol Sikora,
Paweł Szmidt − bieg na 100 metrów),
Wilhelm Karwat − skok wzwyż, Karol Furgoł − bieg na 1500 metrów, M.
Jeglorz − w rzucie kulą i dyskiem, A.
Glania − rzut oszczepem.
Krywałdzki stadion sportowy
to także okręgowe zjazdy sokołów i
sokolic, występy artystyczne członków towarzystwa, imprezy z okazji
3 Maja, 10 rocznicy przyłączenia

Krywałdu do polskiej części Górnego
Śląska (czerwiec 1932 rok), uroczystości z okazji Dni Morza.
Obchodom jubileuszowym towarzyszyły występy artystyczne.
Do 1939 roku boisko sportowe w
Krywałdzie zachowało swą „sokolską” strukturę. W niemal wszystkich
zawodach lekkoatletycznych uczestniczyli członkowie TG „Sokół”.
Maria Grzelewskia

Wśród wyróżniających się Sokołów byli knurowianie - m.in. Edyta
Fojcik, która w 1933 r. bez problemów zdała kurs instruktorski
reklama

Foto: Archiwum autorki

przeprowadzane były przeważnie
w święta narodowe (Święto Niepodległości - 11 listopada, kolejne rocznice
wybuchu powstań śląskich, Święto
Trzeciego Maja). Rywalizacja cieszyła
się dużym zainteresowaniem miejscowego społeczeństwa, tym bardziej,
że brali w niej udział zawodnicy z

sąsiednich miejscowości (Knurowa,
Dębieńska Wielkiego, Gierałtowic,
Rydułtów). Po zawodach tradycją
stały się zabawy taneczne.
TG „Sokół” zyskiwało na liczebności. W 1927 roku ruch sokoli w
Krywałdzie uaktywnił inż. Stanisław
Wierzbicki. Z jego inicjatywy w 1928
roku przystąpiono do budowy boiska
sportowego, nazywanego „boiskiem
sokolim”. Budowa trwała cztery lata
(1927-1931). Fabryka prochu dostarczyła materiały budowlane i transport, zaś pobliska gmina Szczygłowice
kierowała do pomocy zarejestrowanych bezrobotnych. Stadion miał
bieżnię o długości 364 m z sześcioma
torami na prostej, wokół były cztery
tory. Zaczęto organizować zawody
sportowe, mitingi, szkolić sędziów
i organizatorów spotkań sportowych,

Żródło Bezeg Adam, Wilczok Walenty: Sport w Rybniku.

Według ustnych relacji regularne
uprawianie sportu w Krywałdzie
rozpoczęło się około 1900 roku. W
ogrodzie obok wybudowanego na
początku XX wieku Kasyna zamontowano poręcze i drążki, które służyły
gimnastyce przyrządowej.
W latach 1910-1912 ćwiczenia na
przyrządach przyjęły zorganizowaną
formę. Odbywały się w ustalonych
dniach i pod kontrolą. Od wiosny po
jesień na wolnym powietrzu, zimą w
sali Kasyna.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się palant, bilard i kręgle.
Po zakończeniu I wojny światowej
krywałdzki ruch sportowy przybrał
na sile. Rozgrywki w palanta odbywały się na leśnej polanie w sąsiedztwie
kapliczki, wybudowanej w 1887 roku
(dziś kaplica św. Barbary, zaś w czasach pruskich kapliczka maryjna −
Marien Kapelle). Polana o wymiarach
130 m na 80 m była taką namiastką
boiska sportowego.
W pobliskich Szczygłowicach
przed 1921 r. powstał klub sportowy
„Iskra”, popularyzujący piłkę nożną.
W 1922 r. w Krywałdzie powołano
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
Jego założycielami byli Emil Ogórek
i Romuald Mędlewski, wówczas pracownik umysłowy fabryki prochu.
Stopniowo rezygnowano z gry, by
bardziej popularyzować lekkoatletykę.
Miejscowa młodzież garnęła się do
sportu, szczególnie chętnie rywalizując w biegach na krótkich i dłuższych
dystansach, skokach i rzutach.

Foto: Archiwum autorki

„Sokół” przyciągał gwiazdy

Krywałdzcy działacze sportowi i sportowcy (zdjęcie wykonano w latach 30. XX wieku)
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Knurów. 30-lecie MSP nr 7

Foto: Dawid Ciepliński

Perłowa rocznica „Siódemki”
176 nauczycieli,
70 pracowników
obsługi
administracji
i kadry
gospodarczej,
3103 uczniów
„dorobiła się”
przez 30 lat
Miejska Szkoła
Podstawowa
nr 7 w Knurowie.
Cała społeczność
„Siódemki”
świętuje perłowy
jubileusz
W imieniu samorządu gratulacje z okazji jubileuszu dyrektor MSP-7 Danucie Hibszer składał prezydent
Adam Rams

opiecznych Stefanii Stefaniak, długo
nie milkły brawa. Czwartoklasista
Bartek występuje w Gliwickim Teatrze Muzycznym jako Mały Książę
(wcześniej dał się poznać w musicalu
„Tarzan”).
Dzieci i młodzież oklaskiwali dorośli. Wśród nich minister edukacji
Krystyna Szumilas, wiceprezydent
Knurowa Piotr Surówka, proboszcz
parafii Matki Bożej Częstochowskiej
Jan Buchta, byli i obecni pedagodzy
oraz pełnoletni absolwenci „Siódemki”.
Powodzeniem cieszyła się wysta-

wa zwierząt - najmłodsi wręcz lgnęli
do futrzaków - kotów, chomików,
świnek morskich. Swoich amatorów
miały: loteria fantowa, przejażdżki
na kucyku, rywalizacja sportowa.
Ciekawość wzbudziło plenerowe...
kino. W specjalnym namiocie można

Wśród przybyłych gości nie zabrakło samorządowców – z prezydentem Knurowa Adamem Ramsem.
Wiele ciepłych słów przyjmował
pierwszy dyrektor „Siódemki” Kazimierz Kachel, adresatami gratulacji
i powinszowań byli pedagodzy i
pracownicy placówki. Szczególnie ci,
którzy związani są z „Siódemką” od
jej zarania. Obecni byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół i przedszkoli knurowskich
oraz rodzice zaangażowani w pracę
na rzecz szkoły.
O szczególną oprawę uroczystości
zadbali absolwenci szkoły – Michał
Gasz i Adam Sobierajski. Niezwykle
uzdolnieni muzycznie, mający na swoim artystycznym koncie godne podziwu
dokonania, śpiewacy dali przepiękny
koncert. Owacyjne brawa były tyleż
nagrodą dla artystów, co i ujmującym
podziękowaniem dla wszystkich, którzy
przez trzy dekady przysłużyli się „Siódemce” – jednej z najznamienitszych
knurowskich szkół...

Dawid Cieplińśki, MP

Talenty z „Siódemki”

W MSP-7 utalentowanych uczniów nie brakuje. Muzyczne i artystyczne sukcesy idą w parze z nauką. W obecnym roku szkolnym
w kuratoryjnym Wojewódzkim Konkursie Matematycznym z Elementami Przyrody laureatami zostali Dominika Żmuda i Grzegorz
Suchanek, natomiast Błażej Bęben zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii.

Foto: Archiwum MSP-7

Foto: Archiwum MSP-7

Pierwszą odsłoną jubileuszu był
przyszkolny festyn przed dwoma
tygodniami. Atrakcji nie zabrało
– bawili się zarówno uczniowie, jak
i ich rodzice. Impreza była świetną
okazją do promowania rodzimych
talentów artystycznych.
Popisy sceniczne, prezentacja
szkoły Music Artist, teatru Wit-Wit,
przeplatały się z występami orkiestry
KWK „Knurów” i piosenkami w wykonaniu uczniów „Siódemki”. Po występie Julii Hemmerling i Bartłomieja
Kaszuby oraz absolwentek szkoły
Sylwii Lipki i Patrycji Nosiadek, pod-

było obejrzeć film w języku angielskim, nakręcony przez uczniów
(także z MSP-7) - uczestników unijnego projektu Comenius - podczas
tegorocznego wyjazdu do Anglii.
Na łasuchów czekały ciasta upieczone przez mamy uczniów. Każdy
mógł też posmakować gratisowej
grochówki.
Druga część obchodów przybrała formę uroczystej akademii.
Odbyła się w piątek w Kinie Scenie
Kulturze.
– 30 l at i stnienia szk oły to
wkład pracy 176 nauczycieli i 70
pracowników obsługi administracji i kadry gospodarczej – mówiła
podczas uroczystości dyrektor placówki Danuta Hibszer. – W ciągu
tego czasu mury szkoły opuściło
3103 uczniów.
Dyrektor Hibszer przypomniała
o największych sukcesach szkoły,
przeczytała też specjalny list gratulacyjny od minister Szumilas. Nie
obyło się bez podziękowań, kwiatów
i łez wzruszenia...

Foto: Archiwum

Przyszkolny festyn ściągnął setki uczestników – uczniów, ich rodziców i absolwentów szkoły; wszyscy
mile spędzili sobotni czas

Foto: Dawid Ciepliński

W „Siódemce” roi się od scenicznych talentów

Uroczystość swoim występem uświetnili absolwenci „Siódemki”
- Michał Gasz i Adam Sobierajski

Początki lat 80.: „Siódemka” w budowie; w oddali widać niezabudowane jeszcze pola
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Knurów

Grupa „Marzenie III”

uwolnij książki!

- Uwolnij swoje książki, dziel się z innymi
radością czytania − zachęcali knurowscy
bibliotekarze wraz z organizatorami
„Święta Wolnych Książek”

knurów. AktywnoŚĆ droGą do sukcesu

Zabawa w rodzinnym gronie

Wśród przyniesionych książek, knurowianie szukali litreackich
skarbów

Piękna, słoneczna pogoda i moc atrakcji przyciągnęły
rodziny na sobotni festyn, zorganizowany przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
A sporo się działo. Na scenie i
przed nią. Najmłodsi mogli przebierać w rozrywkach. Szczególne
względy miało wesołe miasteczko,
nie brakowało chętnych do udziału w
grach, konkursach i zabawach. Rzecz
jasna z nagrodami...
Estradą rządziły gwiazdy muzyki. Gorące oklaski zebrała Barbara
Janyga z zespołem, uczestniczka
drugiej edycji muzycznego show
„The Voice of Poland”. Brawa nagrodziły muzyków i tancerzy zespołów z
knurowskiego Centrum Kultury. Entuzjastycznie przyjęty został koncert
Orkiestry Dętej.
Dla organizatorów z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej festyn
był okazją do przybliżenia niełatwej,
lecz nader potrzebnej pracy. Ciekawą
formą przekazu okazała się wystawa
prac podopiecznych knurowskiego
Ośrodka Wsparcia.

Knurowskiej publiczności spodobał się występ Barbary Janygi
z zespołem

Impreza odbyła się dzięki zapobiegliwości Ośrodka, który na
organizację festynu pozyskał pieniądze ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

DC

Foto: Dawid Ciepliński

GierAłtowice

ogród pędzlem malowany

- Urodziłam się po to, by ludziom kochającym sztukę dawać radość
swoim malarstwem − mówi o sobie Agnieszka Tomanek, malarka
rodem z Gierałtowic. Wernisaż artystki w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy był świętem sztuki i muzyki

O wystawie opowiadał znawca twórczości Agnieszki Tomanek Jan
Dudziński, malarka skromnie słuchała

Przegląd Lokalny Nr 25 (1059) 20 czerwca 2013 roku

Gierałtowiczanka, choć niedługo skończy 100 lat, wciąż tworzy. Maluje dla bliskich i nieznajomych. Nadal aktywna, pełna pomysłów. Od światowych salonów
woli swój ogród, po którym spaceruje, podpierając się parasolką. Na
wernisaż czekała od dawna.
− To już 42 wystawa indywidualna pani Agnieszki, zbiorowych nie
da się zliczyć − mówił, prowadzący
wernisaż Jan Dudziński. − Artystka
namalowała ponad 1200 obrazów,
z których 67 mogą państwo podziwiać na tej wystawie.
Malarstwo Agnieszki Tomanek
koresponduje ze światem realnym,
wzbogacając go o nowe, uważne

13 czerwca po raz pierwszy
w K nu row ie odbyła się a kcja
bookcrossingu. Idea jest prosta:
książki nieczytane, niedotykane −
umierają. Zamiast ścierać z nich
kurz, lepiej pozwolić, by ożywały
pod palcami innych czytelników.
Służy temu bookcrossing – wymiana książek między czytelnikami.
− To kolejna ciekawa propozycja promocji czytelnictwa. Planujemy takie akcje dwa razy w roku
− mówi Brygida Dreślińska, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej. − Taki mały bookcrossing
prowadzimy od dawna. Przy wejściu
do biblioteki stoi regalik z książkami,
które czytelnicy mogę zabierać do
domu. Niektórzy wychodzą z całymi
torbami.
K nurowska inaug uracja
bookcrossingu wypadła obiecująco. Czytelnicy przynieśli książki ze
swoich prywatnych zbiorów: powieści, kryminały, sensacje.
− Bardzo lubimy książki, dużo
czytamy. Szukamy biografii, książek podróżniczych i przygodowych.
Przynieśliśmy ze sobą audiobooki
„Dobrego Wojaka Szwejka” i filmy.

Może znajdziemy coś ciekawego
− mówi Bożena Porucznik, która
na bookcrossing przyszła z synem
Pawłem.
− Dzięki takim akcjom można
wymienić sobie cały księgozbiór. To
czytelnicy decydują, czy chcą sprzedać, oddać lub się powymieniać −
wyjaśnia pomysłodawczyni akcji
w Knurowie Sylwia Wolnica. − Pomysł zrodził się z chęci podzielenia
się własnymi zbiorami. Chcielibyśmy, by poprzez taką zabawę z kulturą dotrzeć do nowych miłośników
książek.
Na spotkaniu w Filii nr 2 MBP
knurowianie nie tylko wymieniali
się księgozbiorami, zabierając do
domu takie skarby jak: „Cesarz”
Kapuścińskiego, osławione dzieła
Coelho czy „Godziny” Cunninghama, ale przede wszystkim dzielili
się opowieściami o czytelniczych
fascynacjach i swoich małych książkowych światach.
Bibliotekarze zapowiadają kolejną odsłonę akcji – wspólnego
dzieła fundacji bookcrossing.pl i
MBP.
Tekst i foto: Justyna Bajko

spojrzenie. Obrazy art yst k i nie ła wzruszenia, widząc tak wielu
roszczą sobie pretensji do szo- wielbicieli swojej twórczości. Na
kow a n ia odbiorc y ; pr z e c iw n ie imprezie pojawili się przyjaciele
- żadna estetyczna granica nie zo- i rodzina artystki, a także mieszstaje przekroczona, żadna zasada kańcy Gierałtowic i urzędnicy.
nadużyta. Dbałość o szczegóły, a
− Dziękujemy, że roz sław ia
zarazem szerokość planu, tworzą pani Gierałtowice − mówił Piotr
rz ecz y w istość skondensowa ną , Sz o ł t y sek, k ierow n i k Refer at u
pełną, jakby w płatkach kwiatów Organizacyjnego i Spraw Osobomieścił się cały świat.
w ych z gierałtowickiego Urzędu
− Ma niesaGminy.
mowicie sprawną
Na wernisażu
Wystawę obrazów Agnieszki
rękę, a w oczach
nie zabrakło także
Tomanek można zwiedzać do
aparat fotograficzwzruszeń muzycz28 czerwca w godz. 16 do 19
ny − p o d k re ś l a ł
nych. Specja l n ie
w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy z Gierałtowicach.
Dudziński.
dla malarki wystąArtysta wępiła aktorka scen
drując po ogrodzie
mu z ycznych Naszu k a ha r moni i i uspokojenia, talia Stefanek.
pędzlem zatrzymuje zastraszające
Malarka, nieco oszołomiona
tempo życia. Tomanek rehabilituje ilością przybyłych gości i podałagodne pejzaże, pięk no roślin, rowanych bukietów, tylko uśmiemiękkość traw.
chała się skromnie. Przemawiały
− Lubię obrazy pani Agnieszki. za to obrazy, raczej szeptem niż
Mam ich w domu kilka. Szczególnie krzykiem, nienachalnie prosząc o
podobają mi się pejzaże, uspokajają, spojrzenie i odrobinę zachwytu.
łagodzą obyczaje − mówiła zwieTekst i foto:
dzająca wystawę pani Gabriela.
Justyna
Bajko
Agnieszka Tomanek nie kry9
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roZrywKa nr 25/2013

Foto: Justyna Bajko-

- do wyGranIa podwójny Bilet do kinA i PłytA cd ZesPołu kAMrAty

Filip skrzypek z knurowa

ur. 9.06.2013 r., 3200 g, 53 cm

Julita wolnicka z knurowa

ur. 10.06.2013 r., 3460 g, 54 cm

konrad szostak z knurowa

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). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy

Julian tomasiewicz z Gliwic

ur. 10.06.2013 r., 3690 g, 56 cm

Antoni oleś z knurowa

ur. 11.06.2013 r., 3890 g, 56 cm

łukasz Pieter z Bełku

ur. 11.06.2013 r., 3410 g, 53 cm

ur. 12.06.2013 r., 3660 g, 55 cm

szymon twardowski z Pilchowic

Michał kruszelnicki z knurowa

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wk i z nr. 23/2013 brzmia ło: „Chatka”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Monika Bonk. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
ur. 12.06.2013 r., 2890 g, 52 cm

ur. 14.06.2013 r., 3960 g, 54 cm

Knurów
20.06. 2013 r.
CZWARTEK
1000 lat po Ziemi
− godz. 16.00, 18.00 20.00

25

21.06. 2013 r.
PIĄTEK
KINO NIECZYNNE
22-23.06.2013 r.
SOBOTA- NIEDZIELA
Oszukane
− godz.16.30
1000 lat po Ziemi
− godz.18.15, 20.00
24.06. 2013 r.
PONIEDZIAŁEK
1000 lat po Ziemi
− godz.16.30, 18.15, 20.00
25-26.06. 2013 r.
WTOREK- ŚRODA
Oszukane
− godz.16.30
1000 lat po Ziemi
− godz.18.15, 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Po angielski do biblioteki
Czy nauka języka Szekspira może być zabawna?
Tak! Aby się o tym przekonać, należy odwiedzić
Miejską Bibliotekę Publiczną Filię nr 2
Komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl jest bezpłatny, przeznaczony dla dzieci od
6 do 12 lat.
− Kurs składa się z kilkunastu
gier, karaoke, filmów, fotorelacji i
ćwiczeń − mówią organizatorzy. −
Wystarczy, aby dziecko uczyło się
w bibliotece dwa razy w tygodniu
przez niecałą godzinę, aby w ciągu
kilku miesięcy można było zobaczyć

pierwsze efekty nauki.
Kurs to połączenie przyjemnego z poż y teczny m. Zamiast
nudnego wkuwania słówek − zabawy z bohaterami gier i filmów.
Oczywiście po angielsku! W czasie
nauki dzieci poznają ponad tysiąc
zwrotów przydatnych w komunikowaniu się z ludźmi z całego
świata. Nad młodymi adeptami
angielskiego czuwać będą pra-

cownicy biblioteki. Każde dziecko
po zakończeniu kursu otrzyma
specjalny certyfikat.
Knurowska placówka otrzymała kurs dzięki udziałowi w projekcie
„FunEnglish w bibliotece”.
Więcej informacji na temat
komputerowego kursu udziela MBP
Filia nr 2, al. Lipowa 12, tel. 32 332
63 94, e-mail: bibiloteka.knurow@
op.pl.
jb

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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GIEraŁtoWIcE. ŚLĄsKIE GoDy

Po góralsku i „po naszymu”, tanecznie
i z humorem bawili się w weekend
uczestnicy Śląskich Godów Gminy
Gierałtowice
Powiatu, radni, sołtys, dyrektorzy
miejskich instytucji i prezesi firm.
- A śpiewali też z nami ministrowie, posłowie, wojewodowie, marszałkowie, starostowie... – wyliczają
Buraky.
O dziwo, polityka im nie przeszkadza – na scenie tworzą zgrany
kolektyw. Grają, śpiewają, dowcipkują i świetnie bawią publiczność. W
Gierałtowicach wciągnęli do zabawy
wójta Bargiela i Agnieszkę Czapelkę,
wiceprzewodniczącą Rady Gminy.
Biesiadne przeboje i swojski humor
przypadły do gustu zebranym, któFoto: Bogusław Wilk

Plac przy ul. Targowej tętnił
życiem w sobotnie i niedzielne popołudnie.
- Zawsze staramy się tak wyważyć program imprezy, by zadowoleni
byli wszyscy, bez względu na wiek
– podkreśla wójt gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel.
Niewątpliwie udało się i tym
razem. W sobotę sceną zawładnęły
dzieci. Najpier w przedszkola k i,
potem ich starsi koledzy i koleżanki. Widzom spodobał się konkurs
piosenki dziecięcej i młodzieżowej,
gromkie brawa zebrał zespół Karoliny Kidoń. Wieczorem parkiet
przed sceną opanowały nastolatki
– także te nieco starsze... – bawiąc
się na dyskotece w rytmach lat 80.,
o co postarał się DJ Artur.
W niedzielny, radosny nastrój,
wprowadziły zebranych chóry gminy Gierałtowice i zespół taneczny
Gminnego Ośrodka Kultury, organizatora imprezy. Była okazja, by
błysnąć wiedzą podczas konkursu
wiedzy o gminie.
Prawdziwą f urorę na scenie
zrobił zespół Buraky. To wyjątkowa
ekipa – tworzą ją samorządowcy
z Wołcz y na, m.i n. bu r mist rz z
zastępcą, przewodniczący Rady
Miasta, wiceprzewodniczący Rady

Foto: Bogusław Wilk

Buraky Inoros – czyste szaleństwo!

Wyśpiewane przez Manekiny przeboje z dawnych
lat porwały do tańca uczestników imprezy

Inoros zagrał z przytupem, po góralsku

Pogoda dopisała, humory także, tylko rybki w „Jaskini”
miały przechlapane...

rzy owacyjnie podziękowali im za
występ.
Wieczorem błysnął zespół Inoros. Gwiazda show „Must Be the
Music” i twórca „Czystego szaleństwa”, nieformalnego przeboju polskiej reprezentacji na Mistrzostwa
Europy w piłce nożnej, zaprezentował wiązankę dynamicznych piosenek zainspirowanych folklorem
Podhala i Karpat.
W finale koncert dał zespół Manekiny. Przeboje lat 60., 70. i 80. porwały
do tańca uczestników imprezy.

Wiele też działo się poza sceną. Dzieci przyciąga ł kąci k d la
najmłodszych, dmuchańce, gr y,
kon k u rs y i z abaw y, k a r u z ele i
strzelnica. Miejscowe gospodynie
z KGW serwowały wyśmienity żur
i kołocz.
- To była naprawdę udana impreza – nie kryje zadowolenia wójt
Bargiel. – Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Aura też była nam łaskawa. Tegoroczne Śląskie Gody dobrze zapiszą
się w naszej pamięci.

/bw/

KNurÓW. WĘDKarzE MoczyLI KIJE Na MoczuracH

z rybką po puchar

Czesław Wojtanek został zwycięzcą
dorocznych zawodów wędkarskich
o Puchar Prezydenta Miasta Knurów
na stawie „Jaskinia” w Szczygłowicach
Wędkarze stawili się nad wodą w
niedzielny poranek.
- Z początku kropiło, ale potem się
rozpogodziło – nie kryje ulgi Leszek
Rejkowicz, prezes Koła Wędkarskiego przy KWK Szczygłowice.
Do zawodów prz ystąpi ło 30
wędkarzy. Najlepszym łowcą okazał się Czesław Wojtanek, dla którego było to już trzecie z rzędu
zwycięstwo w tej imprezie. Drugi

był Krzysztof Kozak, trzeci - Waldemar Dziadek.
Nagrody zwycięzcom wręczali
Jerzy Pach – wiceprzewodniczący
Rady Miasta, Joachim Machulik
– przewodniczący Komisji Sportu,
Tur yst yk i, Rek reacji i Promocji
Zdrowia i Krzysztof Stolarek – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Knurowie.
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Foto: Dawid Ciepliński

Jaskinia
pełna nagród

Rywalizacja toczyła się dwóch
kategoriach – do lat 18 i seniorów.
W grupie młodszej zmierzyło się
24 wędkarzy. Wygrał Marcin Sekuła. Kolejne miejsca na podium
zajęli Wojtek Jeglorz i Wiktor
Stawicki.
Między seniorami mistrzem
z o s t a ł St a n i s ł aw Ma ń kow s k i .
Drugie miejsce przypadło Januszow i Róż a ńsk iemu, a t rz ecie
Markowi Bogdałowi.
Organizatorzy zawodów zadbali, by nikt z uczestników nie
odszedł z pustymi rękoma. Każdy
otrzymał nagrodę i poczęstunek.
Foto: Dawid Ciepliński

szczyGŁoWIcE. WĘDKarsKIE zaWoDy

Foto: Dawid Ciepliński

47 zawodników przystąpiło do zawodów wędkarskich
o Puchar Prezydenta Knurowa nad stawem Moczury

Najlepsi wędkarze mogli pochwalić
się pucharami i dyplomami

Miły obowiązek wręczenia nagród przypadł
Jerzemu Pachowi – wiceprzewodniczącemu Rady
Miasta i Joachimowi Machulikowi – przewodniczącemu Komisji Sportu,
Turystyki, Rekreacji i
Promocji Zdrowia.
DC

DC
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ogłoszenia
Handel i Usługi

W y ko ń c ze n i a w n ę t r z , r e m o nt y. Te l.
605 875 102
21-33/13

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Kawalerka, 36 m2, ul. Sienkiewicza, 88.000
zł. Tel. 513 654 547
25-28/13

Mieszkanie do wynajęcia, 38 m2, Knurów.
Tel. 603 240 128

25/13

Mieszkanie do wynajęcia, 48 m2 w Knurowie. Tel. 510 418 101

25/13

Pilnie sprzedam dwupokojowe, Knurów.
BN. Tel. 533 096 594

25-26/13

Sprzedam bez pośredników mieszkanie, 45
m2, Knurów. Tel.518 805 803
24-25/13

50 000 rata 889 zł. Tel. 32 271 06 05

23-30/13

Azbest, demontaż, dekarstwo, 10 lat gwarancji, ocieplenia, okna. Tel. 792 013 569

21-49/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

24-26/13

Sprzedam dom dwurodzinny, ul. 1-go Maja.
Tel. 32 236 23 10

23-27/13

Sprzedam dom z dużą działką. Krywałd.
Tel. 32 336 20 30

1/13-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076

1/13-odw.

2/13-odw.

INSTRUKTOR PRAWA JAZDY (WYKŁADOWCA), 5-letnie doświadczenie zawodowe – SZUKA PRACY. Tel. 512 994 763
10-odw.

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

7-odw.

M ł o da, silna o s o ba p o dejmi e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00
7-odw.

Murarz, cieśla, zbrojarz szuka pracy. Tel.
693 097 034

23-26/13

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

1/13-odw.

25/13

Sprzedam dom, Knurów ul. Wolności. Tel.
601 462 766

23-27/13

dam PRACĘ

25/13

Firma budowlana zatrudni kafelkarzy,
murarzy, tynkarzy, brukarzy, dekarzy,
fachowców do dociepleń i wykończeni.
Tel. 32 724 07 21. CV na email: biuro@
techniki-grzewcze.com

Sprzedam kawalerkę, 31 m2 – bez pośredników, Szczygłowice, 78.000 do negocjacji.
Tel. 600 232 792

Praca w barze (sezonowa), Gierałtowice.
Tel. 510 119 325

Sprzedam mieszkanie M-5, 74 m w Knurowie. Tel. 508 566 169

Przychodnia SANVITA zatrudni pielęgniarkę, pełen etat. Tel. 32 336 26 14

Sprzedam mieszkanie w domu prywatnym, cena 140 tys. do negocjacji. Tel.
661 179 747

P r z y j m ę d o p r a c b r u k a r s k i c h . Te l .
609 775 488, 783 775 488

Sprzedam duży dom, około 300 m2, nadający się do zamieszkania przez jedną lub
dwie rodziny, Tel. 512 292 478
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727

24-26/13
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25/13

25-26/13

25/13

23-26/13

24-25/13

25/13

Przyjmę fryzjerkę do salonu w Knurowie.
Tel. 783 294 008

MOTORYZACJA

Docieplanie domów, malowanie elewacji,
podbitki. Ankrowanie. Kompleksowe remonty. Tel. 602 407 190
24-26/13

Docieplenia budynków wraz z materiałem,
remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

18-26/13

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

1/13-odw.

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki. Adaptacja poddaszy, panele
podłogowe. Usługi kompleksowe. Tel.
785 948 716
24-26/13

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. Tel.
507 799 766

19-28/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
784 449 717. Gliwice, ul. Rolników 220

24-25/13

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

23-30/13

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

23-30/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

SZUKAM PRACY
Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450

5-odw.

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783
1/13-odw.

INFORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 wykazu nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin wywieszenia wykazu od 14.06.2013 r. do 4.07.2013 r.

Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

2/13-odw.

23-26/13

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

1-30/13

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

18-44/13

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 11.06.2013 r.
do 1.07.2013 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

15-51/13

Wakacje tuż tuż, gotówka na już. Zadzwoń
– sprawdź naszą ofertę. Tel. 32 236 71 13

23-27/13

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

1/13-odw.

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988

9-44/13

Wykonujemy więźby dachowe, oblachowania, blachy, papy termozgrzewalne, dachówka ceramiczna, gont. Tanio i solidnie.
Tel. 693 197 539

21-26/13

12

Przegląd Lokalny Nr 25 (1059) 20 czerwca 2013 roku

sport
Oddział Miejski WOPR w Knurowie

KNURÓW

WoPr-owcy
powiększają
szeregi
Egzamin, ślubowanie,
a na koniec tradycyjny chrzest.
20 osób zasiliło w sobotę
grono ratowników Oddziału
Miejskiego WOPR w Knurowie
Egzamin odbył się na basenie
krytym Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach. Nim jednak kandydaci na
młodszych ratowników przystąpili
do testu sprawdzającego ich pływackie umiejętności, przeszli blisko
trzymiesięczny kurs przygotowujący.
Instruktorem kursu był Jarosław
Kurpanik, a jego asystentem Dawid
Stolarek.
Podczas sobotniego egzaminu
na stopień Młodszego Ratownika
WOPR kursanci musieli wykazać
się szeregiem umiejętności, m.in.
rzutem rzutką rękawową na odległość 10 metrów, wykonać skuteczny
skok ratowniczy, będąc jednocześnie
ubranym w szelki pasa ratowniczego
„węgorz”. Następnie przepłynąć stylem dowolnym dystans 25 metrów, 15
metrów sposobem ratowniczym z obserwacją w przód oraz 10 metrów pod
wodą w kierunku umieszczonego
na dnie basenu manekina, wydobyć
go na powierzchnię wody, po czym
holować go na dystansie 20 metrów.
Na koniec należało ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Wykonanie poprawnie wszystkich elementów było równoznaczne
z zaliczeniem egzaminu. Ten zakończył się pełnym sukcesem i do
grona młodszych ratowników WOPR

Pasowania na ratowników
dokonali, m.in. prezydent Adam
Rams i wiceprzewodniczący
Rady Miasta Jerzy Pach

Oddziału Miejskiego w Knurowie
dołączyło 20 osób.
Chwilę później cała dwudziestka
złożyła uroczyste ślubowanie w obecności Zarządu OM WOPR, władz
samorządowych oraz najbliższych, a
pasowania na ratowników dokonali
wspólnie prezydent Adam Rams i
wiceprzewodniczący Rady Miasta,
a zarazem honorowy prezes OM
WOPR Knurów – Jerzy Pach.
Nie mogło oczywiście zabraknąć
tradycyjnego chrztu, za który odpowiedzialni byli starsi koledzy i Zarząd OM
Knurów. Na nowo przyjętych czekała
porcja słonej wody oraz klaps płetwą.

Ułożenie poszkodowanego
w pozycji bezpiecznej – jedno
z zadań egzaminacyjnych

Klaps płetwą to tradycyjny element przyjęcia
w szeregi WOPR-u nowych ratowników

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Do grona Młodszych Ratowników WOPR Oddziału Miejskiego w Knurowie
dołączyli: Karolina Bernacka, Joanna Bismor, Alicja Furtak, Dariusz Jaroszewski, Tomasz Kaleja, Julia Kempa, Sandra Kras, Łukasz Mędrowski,
Krystian Mróz, Natalia Nosiadek, Syntia Paliszewska, Kamila Rutkowska,
Bartosz Sacha, Kacper Sikora, Sebastian Ślęczka, Julia Świstuń, Martyna
Szkrobocz, Natalia Tkocz, Alicja Winckiewicz, Barbara Żulewska.

serdeczności

Holowanie manekina – jedno z najbardziej
wymagających zadań podczas egzaminu
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Foto: Piotr Skorupa

Klasa okręgowa

Honorowe trafienie dla rezerw Górnika było
autorstwa wychowanka Concordii Knurów
– Rafała Wolsztyńskiego (z lewej)

Górnicy lepsi
od „Górnika”
Mecz na szczycie 4. grupy
klasy okręgowej miał dać odpowiedź na pytanie, czy Concordia Knurów wygra rywalizację z
rezerwami Górnika Zabrze i nie
odda tym samym pozycji lidera.
Podopieczni Wojciecha Kempy
nie zawiedli. Wygrali w Zabrzu
2:1 i umocnili się na pierwszym
miejscu, co jest jednoznaczne z
tym, że na dwie kolejki przed
zakończeniem sezonu knurowianie mogą przyjmować gratulacje za awans do 4. ligi.
W rundzie jesiennej,
Concordia przy okazji meczu
z rezerwami Górnika musiała
toczyć bój z zawodnikami

znanymi z boisk ekstraklasy. Do Knurowa przyjechali
wtedy: Witkowski, Łukasiewicz, Telichowski, Magiera,
Ma rgol, Płon ka, Bębenek,
Wodecki, Łuczak i Zachara.
Efekt? 5:0.
Minęło kilka miesięcy i
w rewanżu okazało się, że
rezerwy Górnika bez wzmocnień z ekstraklasowej kadry
są zespołem, z którym można
bez problemu nawiązać równorzędną rywalizację.
Gdyby obliczyć czas posiadania piłki przez obie drużyny
to lepszy wynik uzyskaliby
zabrzanie, jednak nie to w pił-

karskiej konfrontacji jest najważniejsze. Liczą się przecież
bramki, a w tym elemencie
futbolowego rzemiosła knurowianie byli lepsi.
Lider wyszedł na prowadzenie w 19 minucie. W roli
dogrywającego piłkę wystąpił
Dawid Wieliczko, a egzekutorem był Marcin Modrzyński,
który w starciu z Mateuszem
Sławikiem zachował zimną
krew, posyłając piłkę obok
wybiegającego z bramki golkipera. 1:0 dla gości.
Dwie minuty później z
okolic narożnika pola karnego
strzelał Łukasz Żyrkowski, jednak piłka minimalnie minęła
spojenie słupka z poprzeczką
zabrzańskiej bramki.
Od początku drugiej połowy w zespole Górnika zagrał
Rafał Wolsztyński. Wychowanek Concordii wyraźnie ożywił akcje zabrzańskiej drużyny
popisując się w 59 minucie nie-

tuzinkowymi umiejętnościami technicznymi. Popularny
„Rafcio” minął trzech rywali,
w tym wybiegającego z bramki
Pawła Krasonia i posłał piłkę…
nad poprzeczką. To był poważny sygnał ostrzegawczy dla
Concordii. Kolejny zakończył
się golem na 1:1, chociaż dwie
udane interwencje zanotował
w tej akcji Paweł Krasoń. Golkiper najpierw obronił strzał
Kamila Papisa, następnie odbił
dobitkę Mateusza Nowaka, po
czym na listę strzelców wpisał
się Rafał Wolsztyński.
Remis utrzymywał się przez
cztery minuty, po czym skuteczny atak przeprowadzili goście. Faulowany w polu karnym
Łukasz Spórna sam wymierzył sprawiedliwość i pewnym
strzałem z rzutu karnego pod
poprzeczkę dał swojej drużynie
prowadzenie 2:1.
Ostatni kwadrans to nieustanny atak gospodarzy. Najdogodniejszą okazję do doprowadzenia do remisu miał
kolejny wychowanek Concordii
w barwach Górnika – Łukasz
Wolsztyński, prywatnie brat
bliźniak Rafała. Była 78 minuta.
„Trójkolorowi” wykonywali rzut
rożny, a po dośrodkowaniu Rafał Otwinowski zgrał piłkę głową do „Luliego”, który huknął z
woleja i trafił na linii bramkowej
w Grzegorza Krusińskiego.
W doliczonym czasie gry,
przy kolejnym kornerze, w
polu karnym Concordii pojawił się nawet bramkarz Górnika, Mateusz Sławik. I to on
wygrał walkę w powietrzu,
jednak niekorzystnego wyniku
nie zdołał zmienić.
Po ostatnim gwizdku sędziego knurowianie wykonali
na środku boiska taniec ra-

Kolekcjonerzy zwycięstw

Trwa ofensywa drużyn knurowskiej Akademii Piłki Nożnej. Dzisiaj
na szczególne słowa pochwały zasługują chłopcy urodzeni w 2002
roku, biorący ostatnio udział w międzynarodowym turnieju w czeskiej
miejscowości Ceska Trebova. Drużyna z Knurowa wygrała wszystko
co było do wygrania, a ponadto Kuba Szymajda został uznany najlepszym
bramkarzem rozgrywek
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skoro mowa o Svicie to dodajmy, że niebawem wyjadą tam
młodzi piłkarze Concordii,
którzy również wezmą udział w
międzynarodowej rywalizacji.
Marsz po turniejowe zwycięst wo APN rozpoczą ł od
pokonania włoskiego zespołu
Agrate Bria nza 5:2. Bra mkowym łupem podzielili się:
Kowalik (3), Pawlik i Szczepanik (po 1).
Drugim ry walem naszej
drużyny byli gospodarze - Ceska Trebova II. „Akademicy”
poszli w tym meczu za ciosem
i zaaplikowali Czechom siedem
goli, tracąc dwa. Po raz kolejny
trzy razy na listę strzelców
wpisał się Kowalik. Dwa gole
zdobył Wróbel, a po jednym
c el ny m t r a f ien iu do łoż y l i
Szczepanik i Lebiodzik.

Wyjazd za naszą południową granicę i udział w sportowej
rywalizacji połączono ze zwiedzaniem miasta Ceska Trebova,
w tym kościoła pod wezwaniem
św. Jakuba oraz miejscowego
muzeum.
Drugi dzień turnieju knurowianie rozpoczęli od skromnego zwycięstwa 2:1 nad reprezentacją Svitu, a „ojcem”
tej wygranej był bez wątpienia
Kowalik, który strzelił swoją
siódmą i ósmą bramkę.
Zawodnik ten powtórzył
swój wyczyn w kolejnym meczu
z Ceska I Trebova. Knurowianie
wygrali to spotkanie 4:2, a do
dwóch goli Kowalika, po jednym trafieniu dołożyli Wróbel
i Jankowski.
Na zakończenie turnieju
APN zmierzył się z zespołem

z Oławy remisując 3:3 (dwie
bramki Biegańskiego i jedna
Kowalika).

Marcina Rozumka, Damiana
Kozdronia, Marcina Modrzyńskiego, Łukasza Pilca, Pawła
Mastyja, Damiana Piwowarczyka, Adriana Paśnickiego i
Pawła Gałacha – wylicza trener
Concordii.
Można zatem rzec, że zawodowi górnicy okazali się
lepsi od piłkarzy Górnika.

Piotr Skorupa

WYNIKI 27. KOLEJKI:
Górnik II Zabrze - Concordia 1:2
0:1 Modrzyński 19’, 1:1 R. Wolsztyński 69’, 1:2 Spórna 73’ (rzut
karny)
Concordia:
Krasoń, Wieliczko, Mikulski, Pilc, Jaroszewski, Spórna, Rozumek 90+2’ Gałach, Żyrkowski, Karwowski 63’ Krusiński,
Kozdroń 70’ Piwowarczyk, Modrzyński 54’ Mastyj.
Orzeł Nakło Śląskie - Silesia Miechowice 2:1, Tempo Paniówki - Gwarek Zabrze 2:2, MKS Kończyce - Sokół Orzech (nie
odbył się), Orzeł Miedary - Fortuna Gliwice 10:0, ŁTS Łabędy
- Tarnowiczanka Stare Tarnowice 2:0, Polonia II Bytom - Czarni
Pyskowice 0:2, Sparta Zabrze - KS 94 Rachowice 3:2.

WYNIKI 28. KOLEJKI:
Concordia - Tempo Paniówki 1:1
0:1 Marek 14’ (rzut karny), 1:1 Piwowarczyk 67’
Concordia:
Krasoń, Wieliczko, Pilc 46’ Paśnicki, Gałach, Jaroszewski, Spórna, Rozumek, Żyrkowski 59’ Piwowarczyk, Karwowski, Kozdroń
56’ Krusiński, Modrzyński.
Gwarek Zabrze - Orzeł Nakło Śląskie 3:0, Silesia Miechowice
- MKS Kończyce 1:1, Sokół Orzech - Sparta Zabrze 3:1, Fortuna Gliwice - ŁTS Łabędy 1:6, Tarnowiczanka Stare Tarnowice
- Górnik II Zabrze 1:5, KS 94 Rachowice - Polonia II Bytom 9:1,
Czarni Pyskowice - Orzeł Miedary 1:2.
1. Concordia
2. Górnik II
3. Nakło Śl.
4. Miedary
5. Fortuna
6. Gwarek
7. Tempo
8. Łabędy
9. Czarni
10. Silesia
11. Sokół
12. Sparta
13. Rachowice
14. Kończyce
15. Polonia II
16. Tarnowiczanka

70
68
54
53
45
43
42
41
40
34
30
27
27
25
15
9

- Serdecznie dziękujemy
władzom Knurowa , które
umożliwiły nam ten wyjazd,
jak i osobom z Ceskiej Trebovy,
które się nami zaopiekowały
na miejscu. Z kolei chłopakom
i trenerom należą się wielkie
brawa za osiągnięty w ynik
sportowy – mówi Artur Litwin, kierownik APN.
Zwycięstwo za naszą południową granicą to efekt regularnej pracy na treningach, które w
naszym mieście odbywają się w
warunkach, jakich zazdroszczą
nam miasta i kluby posiadające

Jubilaci

Paweł Jaroszewski, Paweł
Krasoń i Łukasz Żyrkowski
występując w meczu przeciwko Górnikowi II Zabrze
zanotowali 50. mecz w barwach KS Concordia Knurów
(Żyrkowski zagrał w knurowskim klubie zdecydowanie więcej meczów, jednak
te wcześniejsze dotyczyły
zlikwidowanego klubu, który
uczestniczył w rozgrywkach
zarówno jako Concordia, jak
i Górnik Knurów).

drużyny piłkarskie w najwyższych ligach.
Knurowska Akademia wystąpiła w składzie: Kuba Szymajda, Bartosz Kata, Bartosz
Jankowski, Miłosz Lebiodzik,
Jan Pawlik, Maciej Kowalik,
Kuba Szczepani k, Konrad
Pchełka, Kuba Wróbel. Trener:
Robert Szczepanik, kierownik
drużyny: Artur Litwin.
Dodajmy, że nasze miasto
planuje zorganizowanie podobnego turnieju przy okazji przyszłorocznych Dni Knurowa.
PiSk

Foto: APN

W gronie osób, które jako
pierwsze gratulowały „Akademikom” turniejowego triumfu był zastępca prezydenta
Knurowa, Piotr Surówka. – Z
wielką przyjemnością oglądało się grę naszych młodych
piłkarzy, którzy znakomicie
spisali się w międzynarodowej
konfrontacji, pokonując m.in.
rywali z Włoch i Czech. Bardzo dobrego występu gratuluję
zarówno dzieciom, jak i trenerom oraz rodzicom młodych
adeptów piłki nożnej – mówi
przedstawiciel knurowskiego
samorządu.
R e pre z e nt a c j a A PN-u
udała się do Czech na zaproszenie miasta Ceska Trebova,
która z kolei jest parterem słowackiego Svitu, z którym od
lat współpracuje Knurów. A

dości, a opuszczając plac gry
odbierali gratulacje za awans
do 4. ligi.
Nie jest t ajem n ic ą , ż e
wśród podopiecznych Wojciecha Kempy nie bra kuje
piłkarzy pracujących na co
dzień w kopalni. – Dzisiaj
w meczowej kadrze miałem
dziesięciu górników: Łukasza
Spórnę, Łukasza Żyrkowskiego,

Za naszą południową granicą młodzi knurowianie zdobyli imitację
Pucharu Świata i wracali do domów w znakomitych nastrojach
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sport

IV liga
WYNIKI 27. KOLEJKI

WYNIKI 30. KOLEJKI:

Jedność Przyszowice - Polonia Marklowice 5:1, Rekord BielskoBiała - GTS Bojszowy 2:0, AKS Mikołów - Forteca Świerklany
6:2, Iskra Pszczyna - MRKS Czechowice-Dziedzice 5:0, Gwarek
Ornontowice - KS Wisła 1:1, Drzewiarz Jasienica - Unia Racibórz 4:1, Czarni Góral Żywiec - GKS II Katowice 2:2, Nadwiślan
Góra - GKS Jastrzębie 3:3.

Tę c z a W ielowie ś - St ar t
Kleszczów 7:3, Orzeł Stanic a - A mator Rudziniec
3:5, Naprzód Żernica - Stal
Zabrze 2:0, Ruch Kozłów
- Gwiazda Chudów 4:1, Społem Zabrze - Zryw Radonia
3:5, Carbo Gliwice - Przyszłość II Ciochowice 3:1,
Wilki Wilcza - Zamkowiec
Toszek 3:1, MKS Zaborze
- Orły Bojszów 1:2.

WYNIKI 28. KOLEJKI
GKS Jastrzębie - Jedność
Przyszowice (przełożony),
KS Wisła - Nadwiślan Góra
0:4, Po l onia M ar k l ow ic e
- Czarni Góral Żywiec 2:1,
MRKS Czechowice - Dzie dzice - Drzewiarz Jasienica
0:1, GKS II Katowice - Rekord Bielsko-Biała 1:2, Unia
Racibór z - A KS Miko ł ów
0:4, GTS Bojszowy - Iskra Pszczyna 3:2, For teca
Świerklany - Gwarek Ornontowice 1:2.

1. Nadwiślan
2. Rekord
3. Jastrzębie
4. Wisła
5. Czarni Góral
6. Iskra
7. Drzewiarz
8. GKS II
9. Jedność
10. Forteca
11. Gwarek
12. Mikołów
13. Bojszowy
14. Unia
15. Polonia
16. MRKS

64
58
54
49
48
42
42
41
40
38
37
33
31
29
24
2

1. Tęcza
2. Wilki
3. Zryw
4. Zaborze
5. Ruch
6. Orzeł
7. Społem
8. Carbo
9. Przyszłość II
10. Orły
11. Naprzód
12. Stal
13. Zamkowiec
14. Gwiazda
15. Amator
16. Start

Kto z kim,
gdzie i kiedy

66
61
52
50
47
43
42
40
38
37
37
32
32
31
30
27
Oprac. PiSk

4. LIGA, GRUPA II
22 czerwca, godz. 17
Jedność Przyszowice – KS Wisła
26 czerwca, godz. 18
Forteca Świerklany – Jedność Przyszowice

coś dla fanów
Jerzego Dudka

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV

WYNIKI 22. KOLEJKI
- GRUPA I:

WYNIKI 22. KOLEJKI
- GRUPA II:

Po g o ń Z i emi ę c ic e - N a p r zó d Ś w ibi e 3:1, S o kó ł
Łany Wielkie - Leśnik Łącza
9:2, Jedność II Przyszowice - Start Przezchlebie 3:0
(vo), MKS II Kończyce - KS
Bojków 0:3 (vo), Sośnica
Gliwice - Orzeł Paczyna 3:0
(vo), Piast Pawłów - Olimpia
Pławniowice 2:1.

Walka Zabrze - Tempo II
Paniówki 3:0 (vo), Concordia
II Knurów - UKS Biskupice
0:3 (vo), Victoria Pilcho wice - Naprzód Łubie 1:0,
Młodość Rudno - Kłodnica
Gliwice 2:0, Korona Bargłówka - Drama Kamieniec
2:2, LKS 45 Bujaków - Quo
Vadis Makoszowy 1:1.

1. Jedność II
2. Sokół
3. Sośnica
4. Piast
5. Olimpia
6. Naprzód
7. Pogoń
8. Bojków
9. Leśnik
10. Kończyce II
11. Orzeł
12. Start

1. Młodość
2. Drama
3. Bujaków
4. Kłodnica
5. Quo Vadis
6. Korona
7. Walka
8. Victoria
9. Biskupice
10. Naprzód
11. Concordia II
12. Tempo II

53
51
41
40
39
38
32
32
24
15
3
0

62
51
44
40
33
31
31
27
26
13
16
4

22 czerwca, godz. 17
Orzeł Nakło Śląskie - Concordia Knurów
Tempo Paniówki – Górnik II Zabrze
26 czerwca, godz. 18
Concordia – MKS Kończyce Zabrze
Tarnowiczanka Stare Tarnowice – Tempo Paniówki

„Jerzy Dudek. Wybitny
z Knurowa” to nowa pozycja na rynku wydawniczym
poświęcona wychowankowi
Concordii. Jak sugeruje tytuł,
publikacja powstała przy okazji rozegrania przez naszego
bramkarza 60. meczu w kadrze
narodowej i tym samym wstąpienia do Klubu Wybitnego
Reprezentanta.
K sią ż kę moż na nabyć
m.in. w Księgarni Merkury.
Cena 19,90 zł.

podziękowania

PODZIĘKOWANIA

Organizatorzy VII Międzynarodowego Turnieju Szermierczego z okazji Dni Knurowa serdecznie dziękują wszystkim
osobom i sponsorom dzięki którym po raz kolejny odbył
się znakomity Turniej Szermierczy w Knurowie.
Szczególne podziękowania składamy głównemu sponsorowi firmie BRR Sp. z o.o. z Gliwic, dziękujemy za wsparcie
i Patronat Panu Prezydentowi Miasta Knurów Adamowi
Ramsowi oraz MOSiR Knurów, a także firmom:
Kancelaria Podatkowo Gospodarcza Sp. z o.o., Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o., Bank BGŻ o/ Knurów,
Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder,
Grupa Silesia SIMP Sp. z o.o., Biolell Sp. z o.o., Mika Mirosław Kalota, FHU Bonitas, A&P Sp. z o.o., codziennik.pl,
Luxmarket.pl, Restauracja – Hotel Zacisze Leśne.

PiSk

90-LEcIE coNcorDII

Jadą goście, jadą
W niedzielę (23 czerwca)
odbędą się uroczystości jubileuszowe związane z 90-leciem
Concordii Knurów. Działacze
przygotowali dla kibiców dwie
piłkarskie propozycje. O godzinie 14.00 na Stadionie Miejskim
odbędzie się mecz oldbojów
pomiędzy jubilatką z Knurowa
i Reprezentacją Śląska. Dwie
godziny później na murawę
wybiegną seniorzy Concordii,
którzy wywalczyli awans do 4.
ligi, a ich rywalem będzie Górnik Zabrze, który kilkadziesiąt
godzin wcześniej rozpocznie
przygotowania do nowego sezonu w T-Mobile Ekstraklasie.
- Zapraszamy wszystkich kibiców do wspólnego świętowania.
Wstęp na oba mecze jest wolny
– informuje Andrzej Michalewicz, wiceprezes Concordii.
Po części sportowej odbędzie się jubileuszowa gala, na

Klasa B

Klasa A

którą zaproszono ponad sto
osób. W gronie tym są byli prezesi, trenerzy i piłkarze. Na uroczystości nie zabraknie również
przedstawicieli firm i instytucji,
które pomagają klubowi.
Wracając do części piłkarskiej jubileuszu warto dodać,
że po raz pierwszy od momentu
zakończenia gry w ówczesnym
Górniku Knurów przyjedzie do
naszego miasta Paweł Janduda.
Jego bramki były ozdobą wielu
meczów, a on sam przez kilka
sezonów należał do najskuteczniejszych piłkarzy występujących w II lidze.
W niedzielę na Stadionie Miejskim na pewno nie
zabraknie emocji, a wielu kibicom, którzy obserwować
będą grę byłych piłkarzy knurowskiego klubu zakręci się
zapewne łezka w oku.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 11 CZERWCA:
1. Henryk Brola
2. Adam Dudziński
3. Leon Spyra
4. Piotr Luberta
5. Jerzy Makselon
6. Tadeusz Wodziczka
7. Wojciech Napierała
8. Stefan Wroblowski
9. Bernard Musiolik
10. Emil Kasperek

- 2.388 pkt
- 2.067 pkt
- 1.941 pkt
- 1.915 pkt
- 1.888 pkt
- 1.870 pkt
- 1.858 pkt
- 1.851 pkt
- 1.733 pkt
- 1.718 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Jacek Zacher
- 25.852 pkt
2. Stefan Dylus
- 25.773 pkt
3. Wojciech Napierała
- 24.987 pkt
4. Zdzisław Mral
- 24.962 pkt
5. Leon Spyra
- 23.850 pkt
6. Michał Fojt
- 23.808 pkt
7. Jerzy Pluta
- 23.567 pkt
8. Bernard Musiolik
- 23.276 pkt
9. Henryk Brola
- 23.175 pkt
10. Ginter Fabian
- 23.061 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 25 czerwca o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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