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Taka postawa doskonale wpisuje się
w dekalog, którego piąte przykazanie
brzmi: „nie zabijaj”. Często po wypadku słychać komentarze: „czemu
ta karetka jeszcze nie przyjeżdża?”
Tymczasem właśnie w tych chwilach
można zrobić bardzo dużo.
W ćwiczeniach brali udział:
strażacy z JRG PSP Knurów i OSP
Knurów, policjanci z WRD KMP
w Gliwicach, karetka Maltańskiej
Służby Medycznej (ratownicy-ochotnicy przyjechali aż z Kęt), a także
Straż Miejska, która czuwała nad
bezpieczeństwem. W przygotowanie
sceny wypadku zaangażowali się
parafianie oraz harcerze z reaktywowanej niedawno drużyny knurowskiej ZHP, której kapelanem jest
ks. Larysz.Film rejestrujący przebieg
ćwiczeń można obejrzeć w internecie
(choćby na facebookowym profilu
„zdarzenia drogowe powiatu gliwickiego”).
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej już po raz kolejny w taki
właśnie sposób uzupełniła obchody
Tygodnia Św. Krzysztofa – poprzednie ćwiczenia odbyły się w 2014 roku.
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W miniony wtorek rano do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie o
trzech psach biegających bez opieki
po ul. Szymanowskiego. Mundurowi
udali się na miejsce. Szybko ustalili
właścicieli czworonogów. Okazało
się, że jeden z nich był już pouczany
za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa. Pouczenie
nie zostało wzięte do serca, dlatego
strażnicy zdecydowali, że tym razem należy zastosować argument o
mocniejszej sile rażenia. Niesubordynowany właściciel został ukarany
mandatem.
/bw/

.QXUyZ

6DUQD
QLHSU]Hů\ãD
W piątkowe popołudnie patrol
Straży Miejskiej otrzymał informację o zderzeniu samochodu z sarną.
Do takiej sytuacji doszło na ul.
Książenickiej. Do rannego zwierzęcia strażnicy wezwali weterynarza.
Obrażenia okazały się tak poważne,
że sarna została uśpiona.
/bw/

informacja własna wydawcy

oroczne błogosławieństwo
kierowców i ich pojazdów
jest tradycją, od lat praktykowaną w wielu polskich kościołach
przy okazji liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa, patrona
kierowców. Jednak oprócz błogosławieństwa przyda się też rozwaga
i zdolność skutecznego działania.
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej z okazji tygodnia św. Krzysztofa
przygotowała dla knurowian coś
szczególnego – symulację wypadku
drogowego, będącą świetną lekcją
dla kierowców, służb ratunkowych
i... właściwie dla wszystkich, bo
każdy przecież może stać się uczestnikiem lub świadkiem wypadku.
Organizatorom i uczestnikom
zależało, by wszystko przebiegło

D

sprawnie, toteż przygotowania do
symulacji zaczęto dużo wcześniej.
Aktorzy uczyli się swoich ról od
ponad miesiąca.
Zgodnie ze scenariuszem, scena
przedstawiała wypadek dwóch samochodów osobowych, z dwiema
poszkodowanymi osobami (w tym
jedną nieprzy tomną, a drugą –
ciężko ranną). Ćwiczenia odbywały się w czasie rzeczywistym – służby ratunkowe czekały na sygnał w
swoich jednostkach macierzystych,
po czym wyjeżdżały na miejsce
symulacji. Czas, potrzebny na ich
dojazd, bynajmniej nie był stracony – uzmysławiał obserwatorom,
jak wiele można zrobić w ciągu
pierwszych minut po wypadku, w
oczekiwaniu na profesjonalnych

ratowników. A to właśnie te pierwsze chwile często decydują o „być
albo nie być” poszkodowanych.
Ważne, aby nie pozostać biernym.
Aktorzy odgrywający scenkę postarali się, by również widzowie
nie byli pasywnymi obserwatorami – spontanicznie wciągali ich do
akcji. Służby ratownicze też miały
co robić – zgodnie ze scenariuszem,
w wyniku wypadku doszło do zakleszczenia, trzeba więc było użyć
ciężkiego sprzętu.
- Chcieliśmy przestrzec przed jazdą z nadmierną prędkością, a także
pokazać, w jaki sposób zareagować
i co można zrobić przed przyjazdem
służb – mówi inicjator i organizator
akcji, ks. Piotr Larysz z parafii pw.
Matki Bożej Częstochowskiej. –

reklama

Knurów

2GQDOD]ãVLę
Rower stojący przez kilka dni
przy jednym z bloków przy ul.
Kapelanów Wojskowych zwrócił
uwagę mieszkańców. Pojazd nie był
zabezpieczony. W czwartkowy wieczór na miejsce udał się patrol Straży
Miejskiej. Funkcjonariusze skontaktowali się z Komisariatem Policji.
Okazało się, że dzień wcześniej do
komisariatu wpłynęło zgłoszenie o
kradzieży roweru. Jednoślad został
przekazany policjantom.

reklama

/bw/
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ubiegłym tygodniu pisaliśmy o knurowianach z ul.
Kapelanów Wojskowych,
którzy, myśląc, że mają do czynienia
ze swoim dotychczasowym operatorem, podpisali umowy z inną firmą
telekomunikacyjną. Dziś opisujemy historię pokazującą, że także
podczas wizyty w salonie własnego
operatora trzeba być rozważnym
i nie działać w pośpiechu. Umowa
zawarta pochopnie, bez przemyślenia, może się okazać niekorzystna.
A wówczas tracimy nie tylko pieniądze, ale i wiarę w ludzką uczciwość.
Pan Wojciech odwiedził naszą
redakcję, aby opowiedzieć – ku przestrodze – o niemiłym doświadczeniu,
jakie spotkało jego żonę. Otóż pani
Stanisława w lutym odwiedziła salon
swojego operatora, aby po dwóch
latach odnowić umowę i wymienić
telefon. Miała zmienić abonament na
nieco tańszy. Telefon w założeniu też
miał być niedrogi – knurowianka go
używa rzadko, wyłącznie do rozmów
z rodziną. Poprzedni telefon był prosty i kosztował 9 zł. Tym razem miało
być podobnie.

wizytą żony, wytłumaczyłem, o jaką
ofertę nam chodzi. Uwierzyłem zapewnieniom, że umowa, którą żona
podpisze, będzie korzystna – mówi
nasz Czytelnik. – Z reklamacją byłem tam w czerwcu, kiedy odkryłem,
co i jak. Postraszono mnie policją.
Powiedziałem: oszukujecie biednych
i chorych ludzi. Obiecano, że cenę
telefonu zmniejszą do 600 zł.
Comiesięczne opłaty byłyby
wtedy niższe o jakieś 25 zł. Ale na
obietnicach się skończyło – ostatnia rata wcale nie była niższa. Czy
małżeństwo może coś jeszcze w tej
sprawie zrobić?

- Przy składaniu podpisów w
salonie trzeba zachować szczególną
ostrożność, bo w tych przypadkach
nie ma możliwości odstąpienia od
umowy bez podania przyczyn –
komentuje powiatow y rzecznik
konsumenta, Ryszard Kowrygo. –
Konsumentka mogłaby za to napisać
do operatora, że świadomie i celowo
została wprowadzona w błąd, opisać
całą sytuację.
Czy to przyniesie efekt? Nie wiadomo, ale warto spróbować – choćby
po to, by mieć pewność, że zrobiło się
wszystko, co było można
Historie naszych Czytelników
– zarówno ta, jak i tamta sprzed
tygodnia – są ostrzeżeniem dla innych, zwłaszcza seniorów, chcących
podpisać nowe umowy telekomunikacyjne. Czy we własnym domu, czy
w salonie – trzeba być ostrożnym i
rozważnym!
MiNa
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- Po wizycie żony w salonie opłaty
za następne miesiące były tak samo
wysokie jak wcześniej. Tłumaczyłem
sobie, że to jeszcze według tej starej
umowy, i że lada miesiąc wejdą
nowe, niższe stawki – opowiada pan
Wojciech. - Tymczasem okazało się,
że opłaty są już po nowemu. A w nich
abonament, owszem, niższy, ale rata
za telefon to aż 50 zł miesięcznie.
Za prosty telefon, który na allegro
kosztuje stówkę, żona ma zapłacić
w ratach aż 1160 zł! Kupiłaby za to
wypasiony smartfon!
Rzeczywiście, Alcatel 20.45 dziś
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u operatorów kosztuje symboliczną
złotówkę, a jego nowszą wersję,
20.45X, można kupić przez internet
za 150-200 zł. Czemu knurowianka
płaci za niego tak dużo?
Rozżalenie naszego Czytelnika
jest tym większe, że, jak mówi, osoba, z którą jego żona podpisywała
umowę, zna ich oboje i wie o tym,
że pani Stanisława choruje na Alzheimera.
– Staram się chodzić wszędzie
z żoną, ale tym razem tak bardzo
chciała pójść sama... Rozmawiałem z
tą osobą z salonu na kilka dni przed
&R]URELüJG\XĪąGOLQDV
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zerszenie przeprowadziły się do
miast i miasteczek. Nie przeszkadza im bliskość człowieka,
wręcz przeciwnie – upodobały
sobie okapy dachów, dziur y w
ścianie budynku czy opuszczone
budki dla ptaków. Owady atakują

S

człowieka tylko wtedy, gdy czują się
zagrożone. Lepiej jednak dmuchać
na zimne.
W lipcu OSP dwa razy „przekonywała” szerszenie, aby zmieniły
miejsca zamieszkania. Sąsiadom
wyjątkowo nie podobała się obec-
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ność skrzydlatych gości. Ostatnia
interwencja miała miejsce 29 lipca
o godz. 12. Gniazdo szerszeni zamieszkało przy ul. Paderewskiego.
- Nasze działania polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
– w tym wyznaczenie bezpiecznego
obszaru na mieszkańców posesji,
a następnie neutralizacja gniazda
owadów – informują strażacy.
OSP apeluje, aby zagrożenia
związane z neutralizacją owadów,
jeśli nie stwarzają bezpośredniego
zagrożenia, zgłaszać wieczorem
- wtedy wykazują one mniejszą
aktywność, co pomaga w ich usunięciu.
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Rozmowa o metropolii
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temat dotychczasowych doświadczeń dotyczących funkcjonowania
metropolii.
- I jakie mieli panowie odczucia?
- Trzeba przyznać, że ta metropolia bazując na dziesięcioleciach działalności ma doskonale wykształcone
mechanizmy funkcjonowania. Co
należy podkreślić, siłą związku jest
różnorodność jego członków. Wyrobił
sobie doskonałą markę na skalę Europy, a nie tylko Niemiec. To swoiste
koło zamachowe wielu ciekawych
przedsięwzięć.
- Są widoczne przykłady tego
metropolitalnego współdziałania?
- Wiele. Wśród nich spektakularne są efekty rewitalizacji obszarów
poprzemysłowych. Przekonującym
dowodem jest sztuczne jezioro Phoenix See w Dortmundzie, powstałe
w miejscu dawnej huty, ozdoba
podmiejskiego terenu rekreacyjnego,
w jaki przekształcono dawny obszar
przemysłowy. Spore wrażenie robi też
kompleks przemysłowy kopalni i koksowni – Zollverein w Essen, wpisany
w 2001 roku na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. To jedna z atrakcji Europejskiego Szlaku Dziedzictwa
Przemysłowego. Prawdziwy szacunek
budzi też przemiana – kosztem kilku
miliardów euro – rzecznego ścieku o
nazwie Emscher w rzekę, godną tego
miana.
- Jakie spostrzeżenia wiążą
się ze wspomnianym przez Pana
podobieństwem Zagłębia Ruhry i
Górnego Śląska?
- Kopalnie, huty, fabryki – to nasz
wspólny mianownik. I wynikające z
tego podobne problemy i wyzwania.

)RWRDUFKLZXPĝ8:

Bogusław Wilk: - Tak mocna
reprezentacja Urzędu Wojewódzkiego sugeruje, że i cel wyjazdu nie
był pośledni. Jaki?
Adam Ostalecki, dyrektor generalny ŚUW: - Zgadza się. Z początkiem lipca została utworzona Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. I
to właśnie ta kwestia była powodem
udania się do naszych zachodnich
sąsiadów. Najkrócej mówiąc, chodziło o zebranie wiedzy i doświadczeń
o funkcjonowaniu metropolii oraz
współpracy z administracją rządową.
- W naszym systemie to wojewoda jest przedstawicielem państwa...
- Otóż to i dlatego zależało nam
na rozeznaniu, jak w praktyce – ale
patrząc od strony metropolii – wygląda współpraca na płaszczyźnie
metropolia a administracja rządowa.
Chcemy zebrać jak największą wiedzę w tej materii, poznać wszystkie
punkty widzenia, także zalety i

wady, aby jak najlepiej wykorzystać
potencjał naszego regionu w ramach
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).
- Dlaczego właśnie Nadrenia
Północna – Westfalia?
- Konkretnie Zagłębie Ruhry.
To jedna z pięciu najważniejszych
aglomeracji w Europie. Liczy ponad 5 mln mieszkańców. To tutaj
funkcjonuje najstarszy, powstały w
1920 roku, związek międzygminny
w Niemczech – Regionalny Związek
Zagłębia Ruhry (RVR). Zrzesza 53
gminy. Wszystkie miasta i powiaty
Metropolii Ruhry są reprezentowane
w parlamencie Zrzeszenia Regionalnego Ruhry z siedzibą w Essen.
Podmiot o takiej historii i ogromnym
doświadczeniu jest idealnym źródłem, jeśli chodzi o dane i informacje,
których oczekujemy i poszukujemy.
Tym bardziej, że jest to region o
podobnej charakterystyce co Górny
Śląsk, w którym przemysł odgrywał,
i nadal to czyni, ogromną rolę. Ze
wszystkimi tego konsekwencjami –
zaletami i wadami.
- Oczekiwania zostały spełnione?
- Zdecydowanie tak. Zostaliśmy przyjęci niezwykle życzliwie.
Spotkaliśmy się z Karolą Geiß-Netthöfel - Dyrektor Generalną RVR
oraz Janem Sobczakiem - Konsulem
Generalnym RP w Kolonii, towarzyszył nam też wicekonsul Przemysław
Gembiak. Dyrektor Geiß-Netthöfel
przybliżyła strukturę związku i historię jego powstania. Opowiedziała
też o planach na przyszłość. Spotkanie było okazją, by porozmawiać na

Z tym, że Zagłębie
Ruhry z niektórymi
z nich zmierzyło się
wcześniej. To idealny przykład dla
nas. Możemy skorzystać ze sprawdzonych wzorców,
ogromnego bagażu
doświadczeń, ale
też starać się uniknąć tych, które nie
przyniosły oczekiwanych skutków. Z
drugiej strony również Górny Śląsk
ma już swoje doświadczenia w rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
np. Katowice czy Zabrze.
- Co nie posłuży za wzór?
- Może to zaskakujące, ale związek nie podjął kwestii komunikacji
miejskiej. A w naszych, górnośląskich, realiach to jedno z najważniejszych wyzwań.
- A czy jest coś, czego związek z
Zagłębia Ruhry może pozazdrościć
Górnemu Śląskowi?
- Oczywiście, na przykład kopalni
Guido w Zabrzu. Nasi gospodarze
nie mogli wyjść z podziwu, że turyści
mogą zjechać pod ziemię i zwiedzać
kopalniane korytarze. Także Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich
Górach, która została wpisana na
listę UNESCO.
- W jakim stopniu metropolia
w Niemczech korzysta z funduszy
unijnych?
- Trzeba przyznać, że w sporym.
Składa się na to nie tylko dużo dłuższy niż w naszym przypadku staż
unijny, ale też siła – przede wszystkim ekonomiczna - jaką dysponuje
Zagłębie Ruhry. Z pewnością warto
śledzić sposób działania RVR – to
może być dobra inspiracja dla naszych metropolitalnych poczynań w
tym względzie.
- A proszę powiedzieć, czy mieszkańcy metropolii jakoś mocno się z
nią identyfikują?

- Sama metropolia raczej nie
przyprawia ich o wzruszenie i sentymenty, jeśli to ma Pan na myśli.
To raczej wspólnota interesów, która jest całkiem niezłym spoiwem,
motywującym do współpracy. A co
do wspólnoty „duchowej”, to zdecydowanie bardziej eksponowany jest
patriotyzm lokalny, przywiązanie
do własnej miejscowości bądź środowiska.
- Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolię tworzą samorządy ponad 40 gmin województwa śląskiego. Czy wiedza i doświadczenia
przedstawicieli administracji rządowej – czyli wojewody Wieczorka i
Pana – mają szansę zostać uwzględnione?
- Jak wspomniałem na wstępie,
naszym celem było zebranie wiedzy
i doświadczeń o funkcjonowaniu
metropolii oraz współpracy z administracją rządową. Istnienie takiego
rozbudowanego tworu jak metropolia to ogromne wyzwanie. Myślę, że
wszystkim nam zaangażowanym w
to przedsięwzięcie zależy, by ta działalność była maksymalnie efektywna
oraz korzystna dla samorządów i
mieszkańców. Odpowiedzialność za
to spoczywa również na administracji państwowej. I właśnie w i imię
tej odpowiedzialności staramy się
odpowiednio przygotować, by – gdy
wystąpi taka potrzeba – jak najlepiej
wypełniać swoją rolę.
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Bogusław Wilk: - 50 milionów
to spora suma. Na co są przeznaczane?

Adam Rams, prezydent Knurowa: - Zgadza się. Założyliśmy
i realizujemy ambitny budżet miasta,
w którym zaplanowaliśmy tak wysoką kwotę na wydatki inwestycyjne.
Prowadzone są, lub niebawem
będą, ważne i potrzebne inwestycje.
Należą do nich:
* budowa drogi „otwierającej”
tereny objęte Katowicką Specjalną
Strefą Ekonomiczną,
* remont ul. Parkowej w Szczygłowicach, która polepszy dojazd do
ogródków działowych; w tym roku
wykonany zostanie I etap robót,
w przyszłym pozostałe,
* wykonanie tzw. alei Platanów,
czyli deptaka w pobliżu placu 700-lecia; dopóki trwała budowa żłobka,
nie rozpoczynaliśmy tej inwestycji
nie chcąc koncentrować dwóch znaczących budów w swoim sąsiedztwie.
* budowa łącznika ul. Koziełka,
która będzie stanowić dopełnienie
gruntownej przebudowy drogi prowadzonej w minionych latach.
- Tężnia?
- Tak. To przedsięwzięcie również
zamierzamy wykonać i poczyniliśmy
ku temu stosowne kroki. Mamy
zabezpieczone pieniądze na działania będące wstępem do jej budowy.
Zdaniem specjalistów najlepszą
lokalizacją dla tego typu obiektu jest
rejon Oczka Wodnego. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z naszymi planami, z tężni moglibyśmy korzystać
już w lecie przyszłego roku. Myślę,
że taka namiastka Ciechocinka
w Knurowie przypadnie do gustu
mieszkańcom.
- Jak przebiega realizacja budżetu obywatelskiego?
- Prace są w toku, oczywiście
na różnych etapach, w zależności
od specyfiki zadania. Na przykład
z montażem kamer monitoringu na
os. Wojska Polskiego czekamy na
wymianę latarni u zbiegu ulic 1 Maja
i Marynarzy, bowiem tam przewidziano punkt kamerowy. Podobnie
jest w przypadku kamer, które znajdą
się na dodatkowych masztach przy
ul. Puszkina – zostaną zainstalowane po zakończeniu modernizacji ul.

Puszkina (tę budowę opóźniamy ze
względu na trwające prace przy ul. 1
Maja). Przypomnę, że w ramach budżetu obywatelskiego zostanie m.in.
zmodernizowany park w rejonie tzw.
Oczka Wodnego, powstaną kolejne
miejsca postojowe przy szkolnej
„Trójce” w Krywałdzie, minicentrum
rekreacji przy ul. Koziełka (za blokami 41 i 43), pracownia robotyczna
w MSP-2 czy miniboisko w parku
NOT w Szczygłowicach. Te zadania
są na etapie przygotowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Kiedy finał przebudowy ul.
1 Maja?
- Myślę, że to kwestia kilku dni.
Nasze miasto partycypuje w kosztach
tej inwestycji - ponad 600 tys. zł na
realizację zadania pochodzi z budżetu Knurowa. Jak wspomniałem, czekamy na finał robót z myślą o remoncie ul. Puszkina. Nie rozpoczęliśmy
prac, aby zmniejszyć przejazdowe
utrudnienia wynikłe z przebudowy
ul. 1 Maja.
- Na co jeszcze mogą liczyć mieszkańcy, jeśli chodzi o inwestycje?
- Dużym i istotnym przedsięwzięciem będzie budowa centrum
przesiadkowego na Fochu i ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. 26 Stycznia.
Doprowadzimy do tego, że będzie
można płynnie przejechać zarówno
z ul. 26 Stycznia, jak i Szpitalnej, do
ul. Rakoniewskiego. Projekt jest już
dość zaawansowany, poczyniliśmy
odpowiednie uzgodnienia, by w sposób możliwie sprawny przeprowadzić
to obszerne zadanie.
Nie sposób zapomnieć o budowie
ronda u zbiegu ulic Lignozy i Zwycięstwa w Szczygłowicach. To drogi
wojewódzka i powiatowa, ale nasze
miasto włącza się w to przedsięwzięcie organizacyjnie i finansowo.
- Mija półmetek programowania unijnego na lata 2014-2020. Jak
odbywa się wdrażanie funduszy
strukturalnych w Knurowie?
- Od kiedy tylko pojawiły się
pierwsze regulacje dotyczące zasad
unijnego wsparcia, miasto pilnie przygotowuje się do aplikowania o środki
pomocowe. Najpierw, oprócz zlecenia
dokumentacji technicznej, należało
opracować szereg gminnych strategii
sektorowych. Chodzi m.in o Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej,
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,
Strategię Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych czy też Lokalny Program Rewitalizacji. To bardzo
istotne dla miasta dokumenty. Zawierają plan działania na najbliższe lata,
a zatem uzasadnienie dla realizacji
szeregu zamierzeń, istotnych dla rozwoju Knurowa.
- Co konkretnie miasto zamierza zdziałać wykorzystując fundusze unijne?
- Na tej liście są m.in. działania
ukierunkowane na poprawę jakości powietrza i zwiększenie szeroko rozumia-
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Pozyskane miliony
Tylko w latach 2015–2016
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nej efektywności energetycznej gminy.
Mam tu na myśli termomodernizację
budynków mieszkalnych III Kolonii,
budowę centrów przesiadkowych
i ścieżek rowerowych, montaż instalacji
OZE w infrastrukturze publicznej oraz
modernizację oświetlenia ulicznego.
Nie zapominamy też o tworzeniu
nowych mieszkań socjalnych i zwiększeniu ilości miejsc w przedszkolach.
- Wyłącznie przedsięwzięcia
inwestycyjne?...
- Nie tylko. Warto bowiem również wspomnieć o pakiecie działań na
rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i biernych
zawodowo. Dla mieszkańców Starego
Knurowa tworzymy ofertę zajęć integracyjnych i edukacyjnych, w ramach
planowanej do powołania nowej placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Mowa o Centrum Wsparcia
i Inicjatyw Społecznych, które mieścić
się będzie w budynku przy ul. Dworcowej 33. Na potrzeby adaptacji i remontu budynku przygotowujemy już
dokumentację projektowo-budowlaną,
by na jesieni bieżącego roku złożyć
wniosek o dofinansowanie w ramach
naboru projektów rewitalizacyjnych.
To tylko przykłady, zamierzeń
mamy znacznie więcej.
- Czy są już jakieś efekty starań
o dofinansowanie?
- Tak. Tylko w latach 2015–2016,
udało się pozyskać 11 milionów 179
tysięcy złotych.
W ramach tegorocznych rozstrzygnięć, Śląski Urząd Marszałkowski,
pełniący funkcję instytucji zarządzającej środkami unijnymi Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20142020, wybrał do dofinansowania trzy
knurowskie projekty. To przebudowa
oświetlenia ulicznego przy ul. Szpitalnej, 1 Maja i 26 Stycznia z montażem
nowoczesnych opraw ekologicznych

i wymianą części słupów, budowa
centrum przesiadkowego w Szczygłowicach w rejonie ul. Parkowej
i Książenickiej, które zastąpi zajezdnię autobusową przy ul. Lignozy,
oraz utworzenie lokali socjalnych
w budynku przy ul. Słoniny 25.
- A tzw. zadania „miękkie”,
prospołeczne?
- W miarę jak składane były
wnioski projektowe, unijne wsparcie
trafiło, bądź trafi, do Knurowa na
organizację zajęć pozalekcyjnych
z matematyki i przedmiotów przyrodniczych dla uczniów miejskich
gimnazjów, na montaż ogniw fotowoltaicznych na obiekcie MOSiR
w Szczygłowicach oraz montaż pompy ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krywałdzie, jak również
na opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji.
Dofinansowanie uzyskał też projekt budowy farmy fotowoltaicznej
miejskiej oczyszczalni ścieków, termomodernizacja Kina Sceny Kultury
oraz rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 na potrzeby zwiększenia
ilości miejsc dla dzieci wraz z organizacją dodatkowych zajęć.
Dzięki współpracy Gminy Knurów z Fundacją Rozwoju Lokalnego
wsparcie otrzymały dwa projekty
miękkie, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową i rozwój
przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych.
Część zadań, na przykład montaż
instalacji OZE, przebudowa oświetlenia przy ul. 1 Maja i rozbudowa przedszkola są w fazie realizacji. Pozostałe
zostaną uruchomione jeszcze w tym
roku, po przeprowadzeniu przetargów
na wyłonienie wykonawcy robót.
- Jakie są plany na przyszłość?
- Wiosną złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie montażu pomp ciepła na pływalniach krytych MOSiR

Foto: Tomasz Czarnecki
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oraz, co szczególnie dla nas ważne, na
dofinansowanie termomodernizacji
13 budynków mieszkalnych III Kolonii wraz z likwidacją niskiej emisji.
W tym drugim przypadku chodzi
o niebagatelną kwotę 11 milionów
złotych. Pozyskanie tych pieniędzy
pozwoli na kontynuowanie prac rozpoczętych remontem budynku przy
ul. Dworcowej 13. Na rozstrzygnięcie
obu konkursów musimy jednak jeszcze poczekać.
W tym roku planujemy też złożenie wniosku o fundusze na rewitalizację Starego Knurowa. Jest to wspomniany przeze mnie projekt adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33
na potrzeby utworzenia Centrum
Wsparcia i Inicjatyw Społecznych
oraz rewitalizacja skweru miejskiego
w rejonie ulic Dworcowej, Kopernika
i Poniatowskiego. Przygotowujemy
się także do aplikowania o środki
unijne na budowę centrum przesiadkowego w rejonie przystanku Foch
wraz z budową ścieżek rowerowych.
Jeżeli zostanie ogłoszony konkurs, to
chcielibyśmy także złożyć wniosek na
termomodernizację kolejnych 9 budynków mieszkalnych na III Kolonii.
- Inwestycje wakacji nie mają,
ale dla wielu knurowian lato to czas
łapania oddechu...
- To prawda. Życzę wszystkim, by
mieli możliwość wypoczęcia w najbardziej ulubiony przez siebie sposób. Niezwykle atrakcyjnym przedsięwzięciem okazał się wtorkowy
przejazd ulicami naszego miasta
barwnego peletonu Tour de Pologne.
Stał się prawdziwym świętem nie
tylko dla zagorzałych miłośników
kolarstwa, lecz i bardzo wielu mieszkańców, którzy tłumnie dopingowali
znakomitych sportowców. To było
niezapomniane przeżycie...
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akacje sprzyjają remontom. Wystarczy spojrzeć
na nasze ulice. Na robotników pracujących w pocie czoła,
wykorzystujących każdy dzień dobrej pogody.
W gminie Gierałtowice zmieni
się sporo. W planach jest rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach
i remont odcinka ul. Południowej
w Przyszowicach. Samorząd przeznaczył na ten cel prawie 3 mln
złotych. Połowa pochodzi z dofinansowania ze środków Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019. Przebudową zajmie się
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i
Mostów S.A. z Gliwic. W sierpniu
ruszą również remonty ul. Strażackiej w Paniówkach (odcinek o
długości 522 m) oraz ul. Brzeg w
Przyszowicach (odcinek o długości 213 m). Koszt to około 100 tys.
złotych.
W gminie Pilchowice także nie
będą próżnować. Planowane są prze-

W
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budowy odnóg ul. Górniczej w Żernicy oraz ul. Gliwickiej w Pilchowicach.
Oprócz typowych prac budowlano-w ykonawczych, jak poprawa
nawierzchni czy wykonanie zjazdów
i utwardzenie pobocza, w planach jest
wykonanie, w odnodze ul. Górniczej

w Żernicy, wyspy do zawracania.
W związku z modernizacjami
przejazd remontowanymi ulicami
będzie pewnie utrudniony. Uważajmy więc na drogach i nie jedźmy
na pamięć!
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zdłuż parkingu naprzeciwko bloku przy Krasickiego 5 ciągnie się pas
trawy. Widać, że był koszony, jednak
jest wyjątek – przestrzeń między
parkingiem a śmietnikiem, porośnięta bujną roślinnością, wyraźnie
rzuca się w oczy.
– Prosty pas do tego śmietnika od
lat nie jest koszony sam z siebie – mówi
pani Elżbieta, mieszkanka bloku nr 5.
– Ze śmietnika korzystają dwie wspólnoty, ale z tego, co wiem, teren należy
do gminy. Chciałabym się dowiedzieć,
kto powinien kosić ten fragment trawnika i kiedy to wreszcie nastąpi.
Jak usłyszeliśmy w Urzędzie
Miasta, placyk gospodarczy ze
śmietnikiem jest zlokalizowany na
terenie działki gminnej.
– Nie doszukałam się informacji,
czy na mieszkańców korzystających
ze śmietnika są nałożone obowiązki
porządkowe, czy też nie – mówi
naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Knurów, Anna Lewandowska.

W

Niezależnie od tego, zarośla
sprzed śmietnika powinny zniknąć
jeszcze przed końcem tego tygodnia.
Pasy drogowe należące do gminy – a
do nich należy trawnik przy parkingu – są koszone co kilka miesięcy.
Kolejne koszenie – po majowym
– właśnie się odbywa. Naczelnik
WGKRiOŚ zapewnia, że urzędnicy
dołożą starań, by teren przed śmietnikiem nie był pomijany.
A jeśli częstotliwość gminnego
koszenia wydaje się mieszkańcom
niewystarczająca? Być może w podobnych sytuacjach wystarczyła by
odrobina dobrej woli.
- „Nasi” zwykle zaczynają kosić
obok drzew, choć jest to teren gminny
i nie ma za tym problemu – opowiada
mieszkanka bloku przy Krasickiego 5.
No właśnie – można trzymać się
sztywno założonych granic od centymetra do centymetra. Ale może,
widząc kępę sterczącej trawy tuż
poza tymi granicami, udałoby się
skosić także i ją? Wysiłku niewiele
więcej, a efekt murowany.
MiNa

nekrolog

aksymilian Weniger urodził się 22 września 1911 roku w Knurowie jako piąty
z siedmiorga rodzeństwa. Ojciec knurowianina, uczestnik powstań śląskich, był kowalem.
Matka - opiekowała się dziećmi i prowadziła dom.
Pan Maksymilian pracował jako kowal, spawacz
i ślusarz. Ożenił się w 1936 roku. Z żoną wychowali
czworo dzieci: dwóch synów i dwie córki.
Spotkania z panem Maksymilianem były zawsze fascynującą wędrówką w przeszłość. Knurowianin z chęcią dzielił się wspomnieniami o świecie minionym. Miał fenomenalną pamięć i ciepły,
gościnny uśmiech. Był skarbnicą opowieści.
Pan Maksymilian odszedł otoczony kochającą
rodziną.
Ostatnie pożegnanie Maksymiliana Wenigera
odbędzie się w sobotę - nabożeństwo w kościele
Cyryla i Metodego rozpocznie się o godz. 9.00.
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1 sierpnia br. oczy wielu
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74. Tour de Pologne
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Z

robiliśmy wszystko, żeby
tegoroczny Tour de Pologne był dynamiczny
i ciekawy. Chodzi o to, by
kolarze przyjechali tu rywalizować i walczyć, a nie tylko
przejechać trasę – zapewnia
dyrektor generalny Tour de
Pologne Czesław Lang. Tegoroczny Tour de Pologne
rozpocznie się w Krakowie –
28 lipca na Rynku Głównym
odbędzie się oficjalna prezentacja drużyn, a dzień później
kolarze wystartują stąd na
trasę pierwszego etapu.
- To klasyczny etap o długości 130 kilometrów ze startem i metą w Krakowie. W tym
roku przygotowaliśmy krótsze
trasy, bo na nich kolarze ści-

gają się od samego startu. Na
długich etapach jest ucieczka,
potem długo niewiele się dzieje, peleton dogania ucieczkę, a
na końcu o zwycięstwo walczą
sprinterzy. Tu od początku
będzie bardzo dynamicznie” –
mówi Czesław Lang.
Dzień później kolarze
pokonają 142 kilometry z
Tarnowskich Gór do Katowic
i zafiniszują przy Spodku. Będzie to jedyny typowo sprinterski etap. Trzeciego dnia
Tour de Pologne wjedzie w
góry. Po starcie z Jaworzna kolarze będą walczyć na czterech
górskich premiach pierwszej
kategorii – Zameczek i Salmopol. Czwarty etap z Zawiercia
do Zabrza będzie jedynym,

podczas którego kolarze pokonają ponad 200 kilometrów.
- Tour de Pologne to nie
tylko zmagania kolarskie, ale
także promocja Polski. Podczas
tego etapu chcemy przejechać
przez cały region i pokazać
wiele ciekawych miejsc. A sam
finisz w Zabrzu zapowiada się

pasjonująco – dodaje Czesław
Lang. Piąty etap wystartuje
sprzed siedziby firmy Olimp
Laboratories w Nagawczynie,
a peleton będzie finiszował
w Rzeszowie. Dzień później
na trasę powrócą wysokie
góry, a kolarze pokonają 199
kilometrów z Kopalni Soli
Wieliczka do Zakopanego. O
końcowej klasyfikacji zdecyduje ostatni, królewski etap
BUKOVINA Resort – Bukowina Tatrzańska. Tu kolarze
będą mieli do pokonania dwie
rundy po 66 kilometrów i
powalczą na sześciu górskich
premiach pierwszej kategorii.
- Ta trasa zachęca do walki od początku do końca.
Nie ma tak, że przejedziemy
cztery płaskie etapy, a na
dwóch w górach powalczymy
o zwycięstwo. Tu trzeba być
uważnym od samego początku w Krakowie, po metę w
Bukowinie” – zapewnia Czesław Lang.
Na starcie 74. Tour de
Pologne pojawią się w sumie
22 drużyny. Osiemnaście
najlepsz ych zawodow ych

ekip świata należących do
grona UCI World Teams oraz
cztery drużyny z dzikimi
kartami. Wśród nich znajdzie się Reprezentacja Polski
oraz CCC Sprandi Polkowice. W tym roku każdy zespół
będzie się składał z siedmiu
kolarzy, a nie jak to było w
latach ubiegłych z ośmiu.
Dzięki temu w peletonie ma
być bezpieczniej, a sam wyścig stanie się bardziej emocjonujący.
- Jeden kolarz mniej w
każdej ekipie oznacza ograniczoną kontrolę taktyczną
nad przebiegiem rywalizacji,
trudniejszą pogoń za ucieczkami i więk szą improwizację – tłumaczy Czesław
Lang. Kolarze będą walczyli
w czterech k lasyfikacjach
– Klasy fikacja Generalna
CA R R EFOUR, Najlepsz y
Góral TAURON, Najlepszy
Sprinter HYUNDAI, a także
Najaktywniejszy Zawodnik
LOTTO, a także jednej klasyfikacji – premii Najlepszy
Polak LOTOS.
Zmaganiom najlepszych

Informacja prasowa

wstęga, zespalająca najpotężniejsze ośrodki naszego życia
kulturalnego, społecznego,
gospodarczego i sportowego
w jedną wielką solidarną i
przez to potężną całość”

TYGRYS SZOS

informacja

KOLARSKA IDEA
Idea organizacji narodowego wyścigu kolarskiego
pojawiła się niedługo po
odzyskaniu przez Polskę
niepodległości. Sport był
niezwykle ważnym elementem kształtowania postaw
w II Rzeczpospolitej, a kolarstwo było w tym procesie
bardzo pomocne. Kolarski
peleton sam wyjeżdża do
ludzi, odwiedza ich miasta, miasteczka i wsie. Jest
na w yciągnięcie ręki dla
każdego, kto zechce wyjść
na ulicę i obserwować zmagania zawodników. Kolarska idea nabrała realnych
kształtów dzięki staraniom
Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów oraz redak8

zawodowych kolarzy świata
będą towarzyszyły imprezy dla kolarzy amatorów,
a także dzieci i młodzieży.
Czwartego sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie
się ósmy Tour de Pologne
Amatorów. W tym roku na
nowej, dłuższej trasie liczącej aż 58 k ilometrów, na
której znalazł się oczy wiście najtrudniejszy podjazd
Tour de Pologne, czyli Ściana BUKOVINA. Już po raz
dziesiąty wystartuje Nutella
Mini Tour de Pologne, czyli
wyścigi dla najmłodszych.
Podczas sześciu etapów Tour
de Pologne (w Krakowie, Katowicach, Szczyrku, Zabrzu,
R zeszow ie i Za kopanem)
będą oni mogli posmakować
rywalizacji na fragmencie
trasy zawodowego wyścigu.
Nieco starsi będą rywalizować w Nutella Mini Tour de
Pologne Puchar Młodzików.
Zwycięzców tych zawodów
poznamy trzeciego sierpnia
w Zakopanem.

cji Przeglądu Sportowego.
W 1928 roku, dok ładnie
ćwierć wieku po inauguracji
słynnego Tour de France,
rozegrano I Kolarski Bieg
dookoła Polski. O randze
imprezy świadczy fakt, że
patronem honorowym wyścigu został sam prezydent
II Rzeczypospolitej Ignacy
Mościcki, a przewodniczącym Komitetu Honorowego
Marszałek Józef Piłsudski.

HISTORYCZNY TRIUMF
:,Ę&.$
7 września 1928 roku
z warszawskiego toru na
Dynasach wyruszyło 71 kolarzy. Liczącą 1491 kilometrów trasę podzielono
na osiem etapów. Kolarze

odwiedzili między innymi Lublin, Lwów, Rzeszów,
Kraków, Poznań, Łódź, by
na koniec wrócić do stolicy.
Bohaterem został zawodnik
Bydgoskiego Klubu Kolarskiego Feliks Więcek, który
wygrał sześć etapów i oczywiście cały wyścig. Przegląd
Sportowy pisał: „Zarówno
wyniki sportowe Biegu, jak
i całość prac organizacyjnych, a nade wszystko duch
zawodników – wszystko to
otworzyło przed sportem
polskim horyzonty, o których marzyli tylko szaleńcy
sportowi. Półtora tysiąca
kilometrów szos polskich,
przez które przelecieli w
ciągu 10 dni bohaterscy
kolarze – to jakby wielka

Tour de Pologne szybko
stał się jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych
międzywojennej Polski. Setki tysięcy ludzi zbierały się
wokół ulic i szos, aby dopingować swoich bohaterów.
Jednym z nich był na pewno
Więcek, innym Bolesław
Napierała. Nazywany „tygrysem szos” kolarz wygrał
dwie edycji Tour de Pologne, a kolarskiego rzemiosła
uczył się od Nicolasa Frantza, dwukrotnego zwycięzcy
Wielkiej Pętli. Przed wojną
kolarskie wyścigi w niczym
nie przypominały dzisiejszych sportowych widowisk.
Kolarze jechali ze średnią
prędkością ok. 25 km/h, pokonywali etapy liczące nawet
300 kilometrów, a zamiast
wożenia bidonów i batonów,
zatrzymywali się, aby zjeść
posiłek. Jedno pozostało
niezmienne – satysfakcja z
wygranej i ogromna popularność zwycięzców. Przed
wybuchem II wojny światowej udało się rozegrać pięć
edycji wyścigu.
0DWHULDá\SUDVRZH
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o kolejna odsłona polsko-włoskiej współpracy Tour de Pologne i Mirko
Demattè. Włoski artysta z
Trentino wykona w tym roku
trofeum dla zwycięzcy 74.
edycji polskiego narodowego
wyścigu. Mniejsze statuetki
traf ią do rą k zw ycięzców
Nutella Mini Tour de Pologne Pucharu Młodzików.
- Trofea nawiązują do tych z
lat poprzednich. W tym roku
nazwałem je „Sportowe Ewolucje”. To ważne, by stworzyć
charakterystyczny symbol ilustrujący zwycięstwo w Tour
de Pologne. Główną ideą jest
wyrażenie wartości znajdujących się na drogach Tour de
Pologne, wyrastających z polskiej ziemi, wznoszących się ku
niebu, ku nowym horyzontom
i nieskończoności. To wszystko
łączy się z duchem rywalizacji
i wielkimi emocjami kibiców,
które są widoczne podczas
wyścigu. Ponieważ w tym roku
kończy się on dwoma górskimi
etapami, trofeum nawiązuje
kształtem do krętych dróg
biegnących ku górze, dróg
będących areną decydującej
walki i największego wysiłku
kolarzy, dróg wznoszących się

T

do szczytów Tour de Pologne,
do sławy i zwycięstwa – tłumaczy Mirko Demattè.
Trofeum dla zwycięzcy
Tour de Pologne to ręcznie
wykonana ceramiczna podstawa, która łączy się z nowoczesnym, ekologicznym
materiałem z elementami
drewna bambusowego i PVC.
To coraz bardziej popularny
materiał choćby w budownictwie, meblarstwie, ale też
w sztuce. Jest innowacyjnym
materiałem wysokiej jakości
łączącym siłę i elastyczność,
piękno i ekologię - mówi Demattè. Artysta podkreśla, że
współpraca z Tour de Pologne to dla niego powód do
dumy. - Pochodzę z Trentino,
które od wielu lat przyjaźni
się z Tour de Pologne. Mnie z
Polską również łączą szczególne więzi. W ostatnich latach
sporo podróżowałem po tym
kraju wystawiając moje prace
w wielu miastach, między innymi Krakowie i Warszawie.
Dzięki temu poznaję historię
i tradycję Polski, pogłębiam
moją wiedzę o tym kraju i
coraz bardziej doceniam jego
imponujący rozwój – dodaje
Demattè.
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Niektóre z prac Mirko Demattè pojawiły się w maju na
wystawie poświęconej tematyce ekologicznych materiałów Muzeum Narodowego w
Gdańsku. Od drugiego sierpnia jego prace będą wystawiane w muzeum w Białymstoku,
a sam artysta będzie obecny
na wielkim finale 74. Tour
de Pologne UCI World Tour
w Bukowinie Tatrzańskiej.
Prace Demattè można oglądać także do 29 sierpnia w
Magazzini del Sale w Wenecji.
0DWHULDá\SUDVRZH
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Knurów. Festyn rekreacyjno-sportowy

Eksplozja entuzjazmu i barw
7RXUGH3RORJQHE\áĞZLĊWHPQDVZV]\VWNLFK.RODU]H
GRNRQDOLWHJRFRU]DGNRVLĊXGDMH±]MHGQRF]\OLOXG]LZH
ZVSyOQ\PNLELFRZDQLX:NRĔFXE\OLĞP\UD]HP

W

gorący środow y dzień
mało kto został w domu.
- Słońce pali, ale przecież to historyczny dzień: Tour de
Pologne w Knurowie! – mówił pan
Jacek, który na wyścig zabrał żonę
i wnuczkę.
Już od godz. 16 na boisku przy
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6
trwał festyn rekreacyjno-sportowy.
Dla kibiców, oczekujących na prze-

jazd kolarzy, zagrały zespoły: Last
Room, Agnieszka i Daniel, MjusiQ i
Hertz Klekot. Koncert poprowadził
Jacek Waszak. Do wspólnej zabawy
porwała dzieci Orkiestra KWK Knurów pod batutą Mariusza Kowalczyka. Były dmuchańce, eksplozja
kolorów, czyli kąpiel w kolorowym
proszku i konkursy sportowe. Swoje
specjalne stoisko miał Polski Czerwony Krzyż.
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Około godz. 18 roześmiany tłum
w żółtych barwach eksplodował
entuzjazmem, gdy na mecie premii
specjalnej pojawili się kolarze.
- Jadą, jadą! – krzyczał 7-letni
Jaś.
Ciężko pracowali wolontariusze
ochraniający trasę przejazdu – w
słońcu i skwarze pilnowali, aby kibicowanie było bezpieczne. Kibice zgotowali cyklistom gorące powitanie:
orkiestra zagrała, dzieci wspinały się
na ramiona rodziców, aby zobaczyć
jak najwięcej.
- Ale prują! – entuzjazmował
się Jaś.
Chwila… i kolarze popędzili w
stronę Zabrza.
- Wracamy na boisko, w końcu
zabawa trwa dalej! – śmiała się
mama Jasia.
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odobno po urodzeniu dziecka
świat rodziców zmienia się nie
do poznania. Knurowianie zamiast zrezygnować z pasji, zarażają
nią swoje maleństwa. Madzia ma
dwa latka, a już zdobywa szczyty
gór, biega na nartach i jeździ na
rowerze. Niespełna roczny Mateusz podąży pewnie śladami siostry.
- Początki naszych wspólnych
przygód miały miejsce w górach –
opowiadają Cebulowie. - Udało
nam się zdobyć wszystkie szczyty
wchodzące w skład „Korony Gór
Polski”. Sami też nauczyliśmy się
podstaw wspinaczki skałkowej i z
zapałem przechodziliśmy kolejne
drogi, głównie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wspinaczkę
górską uprawialiśmy również zimą.
Następnie przyszedł czas na

P

wodę... i kajak. Kajakiem właśnie
spłynęliśmy kilkoma rzekami na
Śląsku, m.in Małą Panwią czy
Kłodnicą, ale najdłuższy spływ na
naszym dmuchańcu zaliczyliśmy
w Pieninach, malowniczy przełom
Dunajca od Sromowców Wyżnych
do Krościenka nad Dunajcem.
Od października 2015 r. wraz
z Madzią podróżujemy przez świat
na rowerach szosowych, ciągnąc ją
za sobą w przyczepce. Zostaliśmy
także zdobywcami pierwszej nagrody w RAPHA FESTIVE 500 jako
pierwsi Polacy ever!
W telegraficznym skrócie - jesteśmy normalną rodziną 2+2 z pasjami i marzeniami, które staramy
się realizować!
Sportowa rodzinka prowadzi
bloga: www.odmalegonacalego.pl

$QLHODL$QGU]HM1DQG]LNRZLH
óżne są pomysły na wakacje.
Państwo Nandzikowie zwiedzają Europę. 2008 i 2011 roku
byli w Pradze i w Wiedniu. Jednak
robią to inaczej niż uczyniłoby to
większość z nas - trasę pokonują
na rowerach. Rowerzystami są od
lat. Zaczęło się od krótkich wycieczek z najmłodszym synem. W
2008 roku knurowianie wybrali
się do Wiednia. Pan Andrzej sam
skonstruował specjalny bagażnik
na kierownicy – z kratki wziętej z
lodówki. Zabrali również śpiwór
i namiot. Trasę pokonali bardzo
szybko, do miasta słynącego z licznych atrakcji i pięknych zabytków
dojechali w ciągu pięciu dni. Trzy
lata później na ich celowniku znalazła się Praga. Do czeskiej stolicy
dojechali szóstego dnia. Jakie były
ich wrażenia? Czechy okazały się
krajem dużo bardziej przystosowanym dla rowerzystów niż Polska.
Nie tylko z powodu dużo większej
ilości ścieżek rowerowych, ale także
z powodu wysokiej kultury jazdy,
jaka cechuje naszych południo-
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wych sąsiadów.
– Po pierwsze trzeba powiedzieć,
że czeskie drogi są idealne dla cyklistów. Każda ulica ma osobny pas,
metrowej długości, przystosowany do
jazdy na rowerach, a poza tym czescy
kierowcy uważają na rowerzystów,
dają w spokoju przejechać, także nie
trzeba się martwić, czy coś w nas nie

Niezwykły duet. Wspólnie przejechali dziesiątki tysięcy kilometrów.
Jeżdżą na rowerach odkąd tylko
pamiętają. 10 lat temu zaczęli robić
to na poważnie. Nie ma chyba kraju
w Europie, którego nie odwiedziliby
na rowerach. Dotarli aż na Przylądek Północny, byli na Borholmie,
przemierzyli Bałkany. Zaglądali do
wsi leżących na obrzeżach świata,
odwiedzali ludzi, żyjących od lat
niezmiennym trybem. Ciekawość
wciąż gna ich przodu. Co będzie za
następnym zakrętem, kogo spotkają,
co zobaczą. Marek Juszczyk i Dominik Pędziwilk żyją intensywnie.
Mówią, że tylko z perspekty w y
siodełka mogą poczuć słońce na
skórze, wiatr we włosach, dostrzec
naturę i usłyszeć głosy ptaków. Rok
temu panowie przemierzyli trasę od
źródeł Dunaju aż do miejsca, gdzie ta
mityczna rzeka wpada do morze. Jak
udaje im się wytrzymać razem? Kluczem jest milczenie. Gdy przychodzi
wieczór i w końcu zmęczeni zsiadają
z roweru, z herbatą w dłoni, jeszcze
mokrzy, leżą przed namiotem i milczą. Każdy ze swoimi myślami. Czasami jeden z nich bierze dziennik do
ręki i próbuje opisać drogę, ale gdzie
szukać słów, aby nazwać radość ze
znalezionego cukierka, choć wydawało się, że w sakwach już nie ma
nic do jedzenie i tę rozkosz, gdy po
100 kilometrach jazdy w upale pije
się zimną wodę ze studni.
- W podróży świat odbiera się
mocniej. Dopiero wtedy człowiek
czuje, jakie to szczęście móc rano, gdy
na dworze zimno, napić się gorącej
uderzy - chwalą knurowianie.
Państwo Nandzikowie w ybierają nie tylko niecodzienny
sposób podróżowania, ale również
spania – rozbijają się na polach namiotowych, za towarzystwo mając
przyrodę.
W 2011 roku mówili nam,
że mimo upływającego czasu nie
zamierzają porzucić roweru. Choć
trasy będą może trochę krótsze…

herbaty. Docenia się małe rzeczy,
które w domu są na wyciągnięcie ręki
i może dlatego niezauważalne – mówią knurowianie.
Rowerzyści przyjmują napotkany świat taki, jaki jest i próbują nie
przejmować się drobiazgami.
-Nastawiamy się na minimum:
dzisiaj nie będzie, gdzie się umyć?
– trudno, umyjemy się jutro; nie
mamy co jeść, a najbliższy sklep za
100 kilometrów? – nieważne, może

znajdzie się jeszcze landrynka w
sakwie – śmieją się panowie Marek
i Dominik.
W czasie wyprawy podróżnicy
wyłączają się – nie oglądają telewizji,
nie słuchają radia.
- Podczas podróżowania wyzwalamy się od cywilizacji i nawału
informacji. I to jest piękne w tych wyprawach, że istnieje tylko przyroda,
rower i my…

%RJGDQ,ZDQLXN
a zda na rowerze to
jego pasja, zamiłowanie, pomysł na spędzanie
wolnego czasu. Nie ogranicza się jednak tylko do
rekreacyjnych wycieczek,
ale stawia przed sobą coraz to nowe, trudniejsze
wyzwania.
Tr ud no w y m ien ić
wszyst k ie osiągnięcia
pa na Iwa niu ka. K nurowianin pokonał trasę
rowerową od źródeł do
ujścia Wisły, czyli jedną
z najbardziej wymagających tras w Polsce, wziął
udział w Rajdzie Kolarskim „Dookoła Polski”,
rowerowa pasja zaprowadziła go
również na Ukrainę, na Krym. W
wyprawach często towarzyszą mu
koledzy z rowerowego klubu PTTK
M-2 z Myszkowa - Jan Imiełowski i
Ryszard Konopka.
W 2012 roku wspólnie z Ryszardem Konopką objechali Polskę
dookoła.
Na przejechanie 4 tys. km potrzebowali 23 dni. Średnio wykręcali 174
km dziennie. Chociaż nieco nadrobili
drogi, bo w międzyczasie postanowili
zdobyć jeszcze jedną odznakę PTTK.
Ukończyli rajd – „Szlakiem Latarni
Polskiego Wybrzeża”. Aby to osiągnąć, musieli udokumentować odwiedziny w 16 morskich latarniach.

J

Wrócili szczęśliwi. - Udało nam
się pokonać rajd za jednym razem i
w bardzo szybkim tempie. Pomogła
nam ładna pogoda. Tylko raz padało...
Rok później, tym razem z Janem
Imiełowskim, pan Bogdan przemierzył Wiślaną Trasę Rowerową.
W nagrodę otrzymał odznakę
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego. Rzadkość, bo
pochwalić się nią może zaledwie 25
rowerzystów w Polsce. Żeby zostać
jej szczęśliwym posiadaczem, należy
przejechać rowerem wzdłuż rzeki
od źródła na Baraniej Górze aż do
twierdzy Wisłoujście w Gdańsku.
Łączenie około 1300 km.
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Kamil Mossakowski
Knurowianin, przez wiele lat
grał w Concordii Knurów i był „panem od internetu”, dzisiaj - samotnie
przemierza na rowerze różne zakątki
Europy. Odwiedził już Chorwację,
Estonię, Szwecję. W czerwcu 2017
roku zmierzył się z Islandią – wyspą
położoną w północnej części Oceanu
Atlantyckiego, słynącą w nieprzewidywalnej pogody i 130 wulkanów o
nazwach nie do wymówienia.
Każda wyprawa to dla Kamila
szkoła charakteru. Dziś śmieszą
go sytuacje, które w przeszłości go
przerażały.
- W Estonii przejechałem 950 km,
przeżyłem burzę, a nawet spotkania z
dzikimi zwierzętami podczas spania
„na dziko”. Uświadomiłem sobie,
że mogę być odważny. Od 1,5 roku
chodzą mi po głowie słowa wokalisty
zespołu Akurat, Wojciecha Żółtego,
który powiedział mi, że najważniejsza jest świadomość. Dążę do niej
– mówi.
Piękno zależy od oczu, które patrzą. Kamil jest wyczulony na smaki, zapachy, kolory. Chłonie świat,
obserwuje wszystko wokół. Może
dlatego woli podróżować samotnie
- sam wybiera długość i cel podróży,
sam decyduje o jej intensywności.
- Lubię spokój i dbam o mój wewnętrzny świat – podkreśla.

Ta wolność wymaga siły, odpowiedzialności i rozwagi. Każdy
kraj, nawet ten z pozory łatwy do
przebycia, stawia przed podróżnikami wymagania, zmusza ich do
porzucenia wygodnych przyzwyczajeń. Gdy walczysz z wiatrem,
który potrafi wiać z prędkością 80
km/h i deszczem wcinającym się pod
ubranie, potrzeba dużo siły, aby się
nie poddać. Kamil nie ma potrzeby
bicia rekordów – nie skupi się ilości
pokonywanych kilometrów, na szybkości przejazdu. Zależy mu raczej
na nieśpiesznej obserwacji świata.
Na pewno w takim podróżowaniu
pomaga środek lokomocji, który
wybrał, czyli rower.
- Rowerem jedziesz powoli, czujesz świat, możesz w każdej chwili się
zatrzymać, aby coś zobaczyć, dotknąć
– mówi Kamil. – Możesz zawsze
skręcić w jakąś dróżkę, wziąć rower
na plecy, wejść na górę…
Opowieści Kamila o wyprawach
to historie o konfrontacji z własnymi
lękami, ze zniechęceniem. To historie o marzeniach – silniejszych niż
potrzeba stabilizacji, silniejszych niż
głos innych, że może już wystarczy,
że teraz czas na „poważne” (czytaj:
monotonne) życie.
Kamil prowadzi blog – www.
smiale-rowerowanie.pl

Mariusz urodził się w Knurowie, obecnie mieszka w Zabrzu.
Mariusz miał 15 lat i całe życie
przed sobą, gdy dowiedział się, że
cierpi na Zespół Tourette’a. W walce z choroba pomaga mu jego największa pasja – jazda na rowerze.
Postrzegamy ludzi przez ich
braki. Różne. Brak urody, zdrowia,
normalności. Jakby to, czego nie
mają liczyło się bardziej, niż to, co
mogą nam dać. Aby dojrzeć Mariusz, trzeba przedrzeć się przez jego
chorobę. Co wtedy dostrzeżemy?
Spokojnego, wrażliwego na ludzką
krzywdę mężczyznę, który trzyma
się z dala od konf liktów. Z wykształcenia stolarza. Kreatywnego
majsterkowicza, który potrafi z kół
rowerowych zrobić stół i szafki i
zapalonego sportowca.
- Od dziecka lubiłem wysiłek
fizyczny. Grałem w koszykówkę,
kilka lat podnosiłem ciężary. Od 16
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35 lat pracował w KWK „Knurów” jako górnik-ratownik. Życie
emeryta trzeba było czymś wypełnić. Wsiadł na rower i ruszył przed
siebie, do czego zainspirowało go
wspólne stanowisko Episkopatu Polski i PTTK, propagujące rowerowe
zwiedzanie zabytkowych obiektów
sakralnych. Pan Herbert odwiedził
w ten sposób 800 kościołów murowanych i 200 drewnianych.
W 2005 roku zadziwił wszystkich swoim wyczynem - rowerową
wyprawą wzdłuż polskiego wybrzeża. Przemierzył wówczas samotnie
1280 km, za co trafił do Księgi
Rekordów i Osobliwości. Nie potrzebował telefonu komórkowego, GPS.
Wystarczył zwykły rower za 300 zł nazwał go „babunią”, 10 koszulek na
zmianę, bielizna, kij na watahy psów
i... książeczka oszczędnościowa, a
na niej 3 tys. zł (po 100 zł na dzień).
Nie robił zdjęć. Każdy dzień swojej
eskapady skrzętnie dokumentował w
„czarnych skrzynkach” - zeszytach,
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Łukasz Czubak sporo chodzi
po górach, trochę jeździ na rowerze, trochę pisze. Na co dzień pracuje jako copywriter w reklamie,
od weekendu poza miastem. Lubi
psy, kocha święty spokój, nie znosi
siedzenia w miejscu. Podróżuje po
swojemu, często samotnie, często
tam, gdzie go ciekawość poniesie.
Samotnie przeszedł Główny Szlak
Beskidzki, Wyspę Skye, a wspólnie
z przyjacielem objechał ukraińskie
i rumuńskie Karpaty. Wyznawca
idei biketrekingu łączącego jazdę
na rowerze z pieszymi wędrówkami górskimi. Jego ostatnim celem
była Szkocja - zdobył sześć szczytów i przejechał 700 kilometrów na
rowerze. W podróży człowiek zauważa więcej. Opuszcza bezpieczną, oswojoną domową przystań i
wyrusza na spotkanie miejscom
obcym, zmuszającym również do
konfrontacji z samym sobą. Łukasz
Czubak uważa, że podróżowanie,
szczególnie samotne, to rodzaj
medytacji.
- Podczas wypraw, w trasie,
nigdy nie słucham muzyki, bo lubię
przeżywać każdy dźwięk wokół,
zawieszam się na krajobrazie, od-

lat cały czas jeżdżę na
rowerze – to jest moja
pasja – opowiada.
Mariusz każdy rower buduje sam od
podstaw: starannie
dobiera mocne części, aby wytrzymały w
zderzeniu z chorobą.
Od paru lat uprawia
downhill, czyli ekst rema l ną od m ia nę
kolarstwa górskiego.
Uwielbia to.
– Zje ż d ż a się z
góry, po przygotowanej trasie, często po
kamieniach, ogromnych korzeniach, małych skoczniach zrobionych z desek – tłumaczy.
Wśród kolegów ma pseudonim
Stiv - na cześć mistrza świata w
downhillu Steve Peata.
- Steve mnie inspiruje: złożyłem
rower taki sam jak on ma, założyłem
ciuchy tej samej marki, ten sam kask

gdzie wklejał widokówki, foldery pensjonatów, w których nocował, mapy z
zaznaczoną trasą, a zbierał pieczątki
parafii, niewielkich sklepów i barów.
- To dla kogoś, kto chciałby się
wybrać moimi śladami - tłumaczył
nam gierałtowiczanin.
Na swojej drodze spotkał wielu
dobrych ludzi, którzy pomagali mu
we wszystkim: wskazywali drogę,
miejsca, gdzie można najtaniej przenocować, zapraszali na kolacje ciekawi opowieści z rowerowych eskapad.
Dzięki temu udało mu się wydać

- śmieje się.
Mateusz nie poddaje się, walczy.
W lipcu wjechał na rowerze na Małą
Fatrę. Ćwiczy i wierzy, że kiedyś
rozjedzie Tourette’a…
Więcej o Mariuszu na jego stronie internetowej: www.facebook.
com/RozjedzmyTouretta
jedynie 1500 z zaplanowanych 3000 zł.
W ciąg u 30 d ni
udało mu się przejechać 1280 km - przez
214 miejscowości i 17
rzek, omijając po drodze 18 jezior. Zwiedził
17 latarń morskich...
Za swój wyczyn trafił
do Księgi Rekordów i
Osobliwości.
W pamiętniku z
wyprawy zapisał: „(...)
Chciałbym podziękować w pierwszej kolejności Bogu za ten
cały miesiąc, za każdy
przejechany kilometr,
za wszystkie wschody i
zachody słońca, za ciepło i cudowną pogodę, za to, że byłem
zdrowy i miałem siły jechać, że jadąc
samotnie nie czułem się samotnie,
za najgorsze i najtrudniejsze odcinki
trasy, za to, że na mojej drodze spotkałem samych dobrych i życzliwych
ludzi, za wszystko Bóg Zapłać”.
W ciągu ostatnich pięciu lat
kilkakrotnie odwiedzał redakcję, by
pochwalić się kolejnymi przejechanymi na rowerze kilometrami. W
2010 roku wyruszył w swoją ostatnią
podróż...
/g/

1LFGRVWUDFHQLD

suwam złogi malkontenctwa. Na
co dzień dużo pracuję, zbyt dużo, i
każda podróż pomaga mi odciąć się
od tego, co było, nabrać nowych sił –
opowiada knurowianin.
Każda w yprawa rodzi nowe
przemyślenia, nowe spojrzenie na
codzienność.
- Lepiej poznajesz siebie. Zaczynasz widzieć, że choć czasem
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jesteś zdenerwowany, gdy kolejny
raz musisz odprowadzić dziecko
do przedszkola po nieprzespanej
nocy, to wystarczą dwa, trzy dni
bez rodziny i zaczynasz odczuwać
pustkę – mówi knurowianin.
Łukasz jest autorem bloga mountaitravelbike.com i redaktorem
w serwisie www.8a.pl/8academy/.

Z roku na rok coraz więcej
knurowian decyduje się oznakować swoje jednoślady, utrudniając
w ten sposób pracę złodziejom.
Tylko w ubiegłym roku (w
ciągu 5 miesięcy) strażnicy wygrawerowali unikatowy kod na
163 jednośladach. Dla porównania
2 lata temu zabezpieczyli ich 118.
Akcja bezpłatnego znakowania
rowerów odbywa się od 2011 roku
i cieszy się sporym zainteresowaniem amatorów jazdy na dwóch
kółkach. W ciągu 6 lat funkcjonariusze zabezpieczyli 609 rowerów
(10 z nich zostało skradzionych, a
2 udało się odzyskać).
W tym roku akcja ruszyła 10
maja i potrwa do 27 września. W
środy, pomiędzy 14.00 a 17.00,
strażnicy czekają na rowerzystów
z Knurowa w garażu przy siedzibie

SM (ul. Niepodległości 5).
Znakowanie jednego roweru
trwa mniej więcej kwadrans. Na
ramie jednośladu zostaje w ygrawerowany unikalny numer.
Oznaczenie jest widoczne tylko w
promieniach ultrafioletowych. O
zabezpieczeniu informuje trudna
do usunięcia naklejka – taki szczegół powinien odstraszyć złodzieja.
Kto zechce skorzystać z akcji
Straży Miejskiej, powinien zabrać
ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem, paragon lub fakturę potwierdzającą zakup roweru bądź kartę
gwarancyjną. W razie ich braku
trzeba będzie na miejscu złożyć
odpowiednie oświadczenie. Jeśli
właściciel jest niepełnoletni, musi
przybyć w towarzystwie dorosłego
opiekuna.
oprac. /g/
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ie trąbi się na pieszych jadąc
po chodniku, bo po chodniku się nie jeździ. Jeśli
jedziemy po chodniku, nie pędźmy
(tego oczekują od nas przepisy), nie
krzyczmy, nie róbmy agresywnych
slalomów. Jeśli zaś spotykamy pieszych na ścieżkach, nie mijajmy ich
o włos i nie rzucajmy w nich przekleństwami – spokojnie zwróćmy
im uwagę, że zabłądzili, co może
być dla nich niebezpieczne.
Grzecznym zachowaniem na
drodze jest wpuszczenie przed
siebie pojazdu beznadziejnie oczekującego na włączenie się do ruchu. Ale jest to też niebezpieczne,
bo jeśli rowerzysta się zatrzyma,
samochody jadące za nim będą
próbowały go w yminąć, a nie
respektować jego uprzejmość.
Chcąc być uprzejmym dla pieszych,
jednocześnie by ich nie narażać na
niebezpieczeństwo, zatrzymując
się przed przejściem zjeżdżajcie
na środek pasa uniemożliwiając
tym samym przejazd kierowcom,
którzy są za wami.
Wyprzedzanie i mijanie bezpośrednio przed przejściem dla
pieszych jest wykroczeniem nie
tylko kierowców, ale i rowerzystów.
Dotyczy to również przejść przez
drogi dla rowerów. Z reguły ktoś,
kto staje przed zebrą nie robi tego
bez powodu – zatrzymajcie się i wy!
„Jazda możliwie blisko prawej
krawędzi” niech będzie jazdą około 80-100 cm od niej. Kierowcy aut
będą wówczas bardziej skłonni do
tego, by wyprzedzając zachować
przepisowy metr dystansu. Rowerzyści powinni wystrzegać się
nagłych zmian kierunku jazdy
oraz nagłych zatrzymań na drogach rowerowych i tam, gdzie jadą
za nami inni rowerzyści. Dawajmy
też znak, poprzez uniesienie dłoni,
że chcemy się zatrzymać.
Masz ścieżkę, jedź ŚCIEŻKĄ. Są sytuacje, kiedy ścieżki są
nieprzejezdne, porozbijane, czy
oblodzone. Jednak, jeśli masz wydzieloną, nadającą się do jazdy
drogę dla rowerów, zostaw chodnik
pieszym. Jeśli musisz się zatrzymać
albo poprowadzić rower, zrób to
poza ścieżką, albo chociaż blisko jej
prawej krawędzi.
Jedź zawsze prawą stroną.
Ogólne zasady poruszania się po
ścieżkach są takie same, jak te
obowiązujące na drogach. Stojąc
na światłach przed przejazdem
rowerowym, również należy stać
raczej z prawej strony zamiast
ustawiać się jak do wyścigu w 3-4
rowery równolegle – zaraz i tak
trzeba zbić się w rząd, żeby zrobić
miejsce jadącym z naprzeciwka.
Sygnalizuj manewry. Zjedź
bliżej lewej strony drogi przed
skrętem w lewo, wyciągnij rękę
w tę czy drugą stronę – nawet na
ścieżce! Na drodze rowerowej też
trzeba sygnalizować manewry. Nie
wyprzedzaj na skrzyżowaniach.

N
.OXE5RZHUyZ

Od 2014 roku klub ma swój
knurowski oddział, który od wiosny do jesieni organizuje wycieczki
na dwóch kółkach. Poszczególne
wyprawy różnią się długością tras
i stopniem trudności, toteż chyba
każdy cyklista może znaleźć coś
dla siebie. Można wybrać się do
Włoch w Dolomity, albo... do
Raciborza na włoskie lody. Jedno i
drugie daje dużą frajdę.
- Są wycieczki miejscowe, gdzie
jeździmy po naszych okolicznych
rejonach – po okolicach Rybnika,
Chudowa czy lasach w kierunku
Raciborza – mówi Dawid Bartko-

wiak, instruktor turystyki kwalifikowanej-rowerowej, prowadzący
knurowski oddział 80 Rowerów.
– Ale najczęściej są to wyjazdowe
tripy w góry. Mają różne formy –
jazda po górskich szlakach albo
na przygotowane trasy rowerowe,
gdzie można trochę poszaleć. Są też
spokojniejsze wyjazdy dla rodzin z
dziećmi. Wtedy na przykład objeżdżamy jakieś jeziora czy zwiedzamy
trasy tematyczne.
Jak zapewnia organizator, na
wyjazdach jest zawsze radosna
atmosfera, a sama jazda jest spokojna, bez ścigania się – nie ma
powodów do steru, że się nie nadąży za resztą.

Jak zdradza Dawid Bartkowiak, wśród pomysłów na rowerowe weekendy są m.in. czeskie
góry, wjazd na Śnieżkę i objazd
okolicznych górskich szlaków.
Knurowski klub jest częścią
Ogólnopolskiego Klubu 80 Rowerów, którego jednym z celów jest
tworzenie sieci pasjonatów rowerowych, chętnych podejmowania
mniejszych i większych inicjatyw
na dwóch kółkach.
Relacje z wycieczek i informacje o kolejnych planach można
znaleźć na Facebooku, wpisując
nazwę: Knurowski Klub 80 Rowerów

.DWDU]\QD6LNRUDL3U]HP\VãDZ.RQGUDW
Katarzyna i Przemysław są nietuzinkową parą: oboje nie obawiają
się wyzwań, szukając sposobów na
ciekawsze życie. Łączy ich miłość i
pasja podróżowania. W 2013 roku
przejechali na rowerach trasę od
Pragi do Budapeszt. Już wtedy obiecali sobie, że to nie będzie ostatni
raz… I tak rok później przez pięć
tygodni przemierzali na rowerach
zachód Europy. Ich celem była Barcelona. Knurowianie termin wyprawy wybrali nieprzypadkowy.
Kończyli studia. Mieli świadomość,
że mija okres beztroski, że już za progiem czeka poważne życie zawodowe
i zamiast trzymiesięcznych wakacji
parę dni urlopu.
- To były nasze ostatnie studenckie wakacje, dlatego chcieliśmy
zakończyć ten etap w naszym życiu z
przytupem! - opowiadał Przemysław.
Za cel podróży wybrali Barce14

lonę, choć jak powtarzają, nie meta
była ważna, ale sama droga, nie
tyle przejechane kilometry, co ilość
poznanych ludzi, zasmakowanych
potraw i pięknych widoków. Zabrali
ze sobą tyle, ile zmieściło się na rowery: parę ubrań na zmianę, namiot,
kuchenkę, śpiwór i części rowerowe.
Nie planowali wcześniej miejsc noclegowych. Działali spontanicznie.
To, gdzie się zatrzymali zależało od
pogody, sił i tego, co spotykali na
drodze.
Podróż trwała pięć tygodni.
Każdy dzień był niespodzianką i
obietnicą przygody. Katarzyna i
Przemysław nie zdecydowali się
szukać noclegów w hotelach. Wybrali opcję trudniejszą: ogródki i
domy mieszkańców. Przyjeżdżali
do miasta, większego lub mniejszego, i …
- Pukaliśmy do drzwi i prosiliśmy

o udostępnienie kawałka ogródka –
śmieją się podróżnicy.
Styl podróżowania, wybrany
przez Katarzynę i Przemysława, uczy
wdzięczności za los i otwartości na
inną kulturę, innych ludzi.
- Podróż zmienia się punkt widzenia. Potrafisz się wczuć w osobę, która
jest akurat w drodze i szuka pomocy
- mówili knurowianie.
Katarzyna i Przemysław wykręcili ponad 3 tys. kilometrów. Przejechali przez pięć krajów, odwiedzili
niezliczoną ilość miast i poznali
mnóstwo ludzi. Przez pięć tygodni
zmagali się z pogodą, dziurawymi
dętkami, kontuzjami i zmęczeniem.
Pokonali Alpy i Pireneje. Wrócili do
Polski bogatsi o kilkoro przyjaciół i
kilka godnych do pozazdroszczenia wspomnień. Zamiast podążać
z góry utartą ścieżką, wytyczyli
własną.

Nigdy nie wiesz, czy dana osoba
nie postanowi jednak zjechać w
lewo bez sygnalizacji. Nie zajeżdżaj drogi. Oczywiste, ale jednak
nadal często spotykamy się z tym
na ścieżkach. Bądź widoczny.
Światła, odblaski, kamizelka, cokolwiek. Nie tylko przepisy, ale i
zdrowy rozsądek nakazują oświetlenie się jak tylko przestanie być
jasno.
Są mniejsi i słabsi od Ciebie.
Zawsze, kiedy w pobliżu ścieżki widzimy dziecko lub osobę z
psem, zwalniajmy i trzymajmy
ręce na hamulcu. To my jesteśmy potencjalnym niebezpieczeństwem, niezależnie od tego, kto
ma pierwszeństwo i kto ma rację.
Najpierw „przepraszam”, potem
dzwonek. Dzwonka uży wajmy
głównie w przypadku naprawdę
upierdliwych pieszych, ewidentnie
blokujących ścieżki albo przejazdy
rowerowe.
Na chodniku jesteś gościem.
Jadąc chodnikiem, trzymaj ręce
precz od dzwonka. Wystarczy
spokojne „przepraszam” i „dziękuję”. Jadąc chodnikiem, jedź wolno
i uważaj na miejsca, gdzie mogą
pojawić się piesi. I wszystkim tym
pieszym ustępujesz.
Uśmiechaj się, dziękuj. Taka
prosta rzecz. Uśmiechnij się albo
kiwnij głową/ręką przepuszczającym Cię kierowcom. Podziękuj,
jeśli ktoś ustąpi bez proszenia.
Tym poproszonym też podziękuj,
a co tam. Powiedz „przepraszam”
zamiast wyganiać dzwonkiem.
A kiedy dojedziesz do celu…
Zwróć uwagę na miejsce, do którego przypinasz rower. Upewnij
się, czy nie zablokowałeś innego roweru, nie zatarasowa łeś
przejścia/przejazdu/podjazdu
dla niepełnosprawnych? Czy nie
zasłaniasz znaku? Poznaj zasady
ruchu! Na drodze obowiązuje
przestrzeganie przepisów prawa. Nawet jeśli nie mamy prawa
jazdy, naszym obowiązkiem jest
znać podstawowe znaki i zasady
ruchu drogowego. Bądźmy czujni! Nie chroni nas ani karoseria,
ani poduszki powietrzne. Stosujmy zasadę ograniczonego zaufania do innych użytkowników
dróg. Pasy – wyjątkowe miejsce
TYLKO dla pieszych! Niestety,
niektórzy cykliści nie zwracają na
to uwagi. Przez pasy rower należy
przeprowadzić. Zabronione jest
przejeżdżanie przez „zebry” rowerem, a tym bardziej wjeżdżanie
na nie z impetem. Stanowcze
NIE dla jazdy pod prąd! To nie
tylko łamanie przepisów, ale też
niebezpieczne zachowanie. Nie
blokujmy! Zatrzymując się, czy to
na drodze, czy na ścieżce rowerowej, nie róbmy tego gwałtownie i
na środku.
ħUyGáRZZZVLHGOFHSOSRUDGQLN
URZHU]\VW\RSUDFEZ
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Liczby
etapu

1

- tylu zawodników
(Daniel Hoelgaard)
nie ukończyło 4. etapu
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34

- tyle stopni Celsjusza było
w Knurowie, gdy kolarze
walczyli o zwycięstwo
na premii specjalnej

42,147

:HZWRUHNE\OLĞP\ĞZLDGNDPLVSRUWRZHMU\ZDOL]DFMLQDQDMZ\ĪV]\P
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Z miasta Z
do miasta Z
4. etap liczył 238 km.
Kolarze ruszyli ze startu
ostrego kwadrans po godzinie trzynastej. W żółtej
koszulce Zawiercie opuszczał Słowak Peter Sagan, a
najlepszy z Polaków - Rafał
Majka przystąpił do „knurowskiego” etapu z trzeciej
pozycji w klasyfikacji generalnej.
Na m e c i e w Z a br z u
triumfował Australijczyk
Caleb Ewan.

zostały syreny alarmowe,
knurowski festyn został na
moment przerwany, a hołd
powstańcom złożyli również
kolarze dojeżdżający w tym
czasie do Rybnika, gdzie
zlokalizowana została premia lotna Lotto. Wygrał ją
Słowak Jan Tratnik.

WŝħĐŝƵƵĐŝĞŬŝŶŝĞƌſǁ

Premia specja lna w
Knurowie została wyznaczona na dwusetnym kilometrze wtorkowego etapu.
Walka o zwycięstwo roze-

KĚĚĂůŝŚŽųĚ
ƉŽǁƐƚĂŷĐŽŵ

1 sierpnia obchodziliśmy
kolejną rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego.
O godzinie 17:00 włączone
Przegląd Lokalny Nr 31 (1271) 3 sierpnia 2017 roku

grała się pomiędzy piątką
uciekinierów. Zakręt z ulicy
Szpita lnej w Kosmonautów jako pierwszy pokonał
reprezentant Polski Paweł
B er na s , je d na k na l i n i i
premii specjalnej najszybciej finiszował Jan Tratnik
(CCC Sprandi Polkowice),
który w tym dniu wygrał
również wspomnianą premię w Rybniku oraz premię
specjalną w Żarkach.
115 sekund po uciekającej
piątce zawodników, w Knurowie pojawił się peleton.

- taką średnią prędkość
w kilometrach na godzinę
osiągnęli kolarze w czasie
wtorkowego etapu

115

- tyle sekund przewagi
miało pięciu kolarzy
na premii specjalnej
w Knurowie

_ǁŝĂƚŽǁĂĐǌŽųſǁŬĂ

Na konferencję prasow ą pr z e d roz po cz ę c iem
tegorocznego TdP zostali
zaproszeni m.in. aktualny
mistrz świata - Peter Sagan i brązow y meda lista
Igrzysk Olimpijskich z Rio
de Janeiro - Rafał Majka.
W peletonie tegorocznego
wyścigu mogliśmy również
oglądać czołówkę ścigającą
się w Giro d’Italia, Vuelta a
Espana, czy Tour de France.
Tym razem mieliśmy ich
na wyciągnięcie ręki. Szkoda
tylko, że tak szybko mknęli
po ulicach Knurowa.

Australijski sprinter
Zawodnicy z tak zwanej
ucieczki nie zdołali samodzielnie dojechać do mety
w Zabrzu. Peleton wchłonął
pięciu najlepszych kolarzy z
knurowskiego odcinka etapu
i przy stadionie Górnika skutecznym finiszem popisał się
Australijczyk Caleb Ewan, który awansował tym samym na
czwarte miejsce w klasyfikacji
Najlepszy Sprinter Hyundai.
Kolarze na pokonanie
238 kilometrów potrzebowali 5 godzin 38 minut i 49
sekund.
Piotr Skorupa

145

- takie miejsce na mecie
w Zabrzu zajął Jan Tratnik,
zwycięzca premii specjalnej
w Knurowie

150

- tylu kolarzy stanęło
na starcie 4. etapu

238

- tyle kilometrów liczył
knurowski etap, który był
jednocześnie najdłuższym
w czasie tegorocznego TdP
15
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Po raz pierwszy w ponad 26-letniej historii naszego tygodnika
byliśmy „w kuchni” wielkiego wyścigu kolarskiego. Tour de Pologne to olbrzymie przedsięwzięcie, które gromadzi na linii startu
najlepszych z najlepszych. Jest nim między innymi Peter Sagan.
Mój słowacki imiennik jest typowany przez ekspertów na jednego
z kandydatów do zwycięstwa. Potwierdził to w Krakowie, gdzie
rozpoczął się tegoroczny tour. Sagan popisał się fantastycznym
finiszem, wygrał pod Wawelem i w nagrodę mógł wstrząsnąć szampanem, a nazajutrz pojawił się na starcie w żółtej koszulce lidera.
Mimo, że w żółtym mu do twarzy, upragniony trykot musiał oddać
po drugim etapie, co nie znaczy, że stracił tym samym szanse na
samochód, który jest główną nagrodą w imprezie organizowanej
przez team Czesława Langa.
Przyznam, że o Saganie po raz pierwszy usłyszałem w 2012
roku, w czasie pobytu w Trnavie. Śledziłem tam przebieg turniejowej rywalizacji młodych piłkarzy, ale powitał mnie transparent
przygotowany na cześć słowackiego kolarza. Sagan wygrał wtedy
klasyfikację punktową Tour de France i nasi południowi sąsiedzi
zakochani przede wszystkim w hokeju na lodzie, mieli w czasie
wakacji swojego idola na dwóch kółkach.
Wspomniany wcześniej transparent posłużył 5 lat temu za tło
zamieszczonego powyżej zdjęcia. Jak już napisałem, w Trnavie
rywalizowali wtedy młodzi piłkarze, a na zdjęciu wyraźnie widać
szalik Górnika Zabrze na ramionach knurowianki Katarzyny
Wolsztyńskiej, mamy Łukasza i Rafała, którzy do dziś wierni są
„trójkolorowym”.
W sobotni wieczór pani Kasia na pewno po raz kolejny trzymała
kciuki za synów i Górnika. Ciekawe czy we wtorek kibicowała Słowakowi, czy jednak Łukaszowi i Rafałowi. Wiśniowskiemu i Majce.
Przegląd Lokalny Nr 31 (1271) 3 sierpnia 2017 roku
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- Stopami, kolanami i głową, tylko rękoma nie można
było.
- Jaka była Twoja reakcja,
gdy piłka spadła na podłoże?
- Zacząłem podbijać dla
publiczności, jeszcze pół godziny na pełnym luzie (śmiech).
Później o 20:00 był też
konkurs dla dzieci i wygrał go
Maks podbijając sześć razy, w
zamian za to dostał ode mnie
piłkę, którą pobiłem rekord
wraz z moim autografem.
- Jakie są Twoje plany na
najbliższe miesiące?
- Kolejnym etapem będzie próba pobicia Rekordu
Guinnessa. Wyzwanie rzuciłem Januszowi Chomontkowi
wielokrotnemu rekordziście
Guinnessa. Ma on w swoim
dorobku 19 oficjalnych rekordów zatwierdzonych przez
księgę i jest również mistrzem
świata w żonglowaniu, można
więc powiedzieć, że to człowiek legenda w tym co robi.
- Na czym będzie polegała ta rywalizacja i kiedy się
odbędzie?
- Chcemy go wspólnie
ustanowić, będzie to prawdopodobnie polegało na tym,
że będziemy żonglować w
duecie jeden na jednego.
Jeszcze czekamy na wytyczne
z księgi rekordów, ale pierwszy raz w historii doszło by
do takiej sytuacji w rekor-

dach Guinnessa. Na razie
idzie wszystko w dobrym
kierunku, bo jeszcze w tym
roku powinno się to udać. Ta
próba najprawdopodobniej
odbędzie się w Koninie. Co
do dokładnej daty, to jeszcze się okaże. Rozmawiamy
jednak ze sponsorami i z

prezydentem miasta Konin,
który jest za i wszystko jest
na dobrej drodze. Ten rekord ma być też bity przy
okazji festynu z udziałem
piosenkarzy, więc fajna impreza się szykuje.
5R]PDZLDá
7RPDV]&]DUQHFNL

,WDNSU]H]
JRG]LQ\
LPLQXW

Zmiana planów

)RWRDUFK'DULXV]D.RáRG]LHMF]\ND

.QXURZLDQLQ]GXPą
SUH]HQWXMHFHUW\ILNDW
SRWZLHUG]DMąF\
XVWDQRZLHQLHUHNRUGX
Polski

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
L3LOFKRZLFH

0LVWU]RZLH
3ROVNL
DSyŭQLHM
MXůOLJD

2NUHVSU]\JRWRZDZF]\
ZNUDF]DZGHF\GXMąFąID]Ċ
ZV]DNMXĪZSU]\V]á\P
W\JRGQLXUXV]DMąOLJRZH
UR]JU\ZNL

)RWR7RPDV]&]DUQHFNL

Tomasz Czarnecki: Od
kiedy trwały Twoje przygotowania?
Dariusz Kołodziejczyk:
- Trwały od kilku miesięcy,
bardzo dużą wagę przywiązywałem do kondycji. Było
bieganie, włączyłem do treningów również piłkę, ale
najwięcej jej było tak około
dwóch tygodni przed biciem
samego rekordu. No i w końcu
udało mi się pobić ten oficjalny, z czego się bardzo cieszę.
- Jaki to wynik?
- Dokładnie 3 godziny i
11 minut, potwierdzony przez
Panią sędzinę.
- Jakie były warunki
podczas podbijania piłki?
- O tyle ciężkie, że nie
można było się napić. Do
tego w namiocie było też dość
gorąco. Ogólnie samo miejsce,
sam ośrodek robił wrażenie.
Obiekt w Czeszewie posiada
m.in. basen, korty tenisowe,
ściankę wspinaczkową oraz
kajaki. Do wszystkiego mieliśmy dostęp z czego jestem
bardzo zadowolony.
- Kiedy przyjechałeś do
Czeszewa?
- Dzień przed biciem rekordu czyli w piątek. Natomiast w sobotę dokładnie o
15 wystartowałem z podbijaniem.
- Jakimi częściami ciała
podbijałeś futbolówkę?

)RWR3LRWU6NRUXSD

&]\WRVLĊG]LHMHQDSUDZGĊ"]GDMHVLĊ
]DVWDQDZLDü3DWU\N+DáDVNWyU\SRWU]HFK
VSDULQJDFKPDQDVZ\PNRQFLHSLĊüEUDPHN

W ostatnich dniach nastąpiła korekta planów związanych z meczami kontrolnymi Concordii. Po porażce
2:4 z Górnikiem II Zabrze
i zwycięstwach 2:1 z Iskrą
Pszczyna oraz 6:3 z Jednością
32 Przyszowice, podopieczni
Zbigniewa Matuszka mieli
zagrać z Dębem Gaszowice. Mieli, ale nie zagrali, bo
przeciwnik zrezygnował z tej
konfrontacji. Concordia miała też w planach grę z Piastem
II Gliwice, ale to spotkanie
również nie doszło do skutku.
Wczoraj - już po oddaniu
tego wydania PL do druku knurowianie zmierzyli się z
Sośnicą Gliwice, a 4 sierpnia
spotkają się na wyjeździe z
mistrzem Polski z 1980 roku
- Szombierkami Bytom. I to
będzie ostatni sprawdzian
przed startem ligi, który zaplanowano na 12 sierpnia. W
tym dniu Concordia walczyć
będzie o punkty na wyjeździe
z Beskidem Skoczów.

,ĂųĂƐ;ƵũĞͿ
Na pierwszoplanową postać okresu przygotowawczego wyrasta Patryk Hałas.
Wychowanek Concordii sporo „hałasuje” w czasie gier
kontrolnych i skutecznie wypełnia lukę po Michale Zie-

lińskim i Tomaszu Czerniaku.
Najlepszym na to dowodem
jest pięć bramek strzelonych
w trzech meczach.
Patryk Hałas może być
zadowolony z dotychczasowych występów, z kolei testów
w Concordii nie przeszedł
bramkarz Stali Zabrze Konrad Obwiosło. Wiele wskazuje
natomiast na to, że knurowianie pozyskają innego golkipera - Marcina Masłowskiego z
Górnika Zabrze.
Inne decyzje personalne
poznamy niebawem.

6:3
To już tradycja, że w meczach sparingowych Concordii z Jednością 32 Przyszowice
pada dużo goli. Nie inaczej
było tym razem. Knurowianie w ygrali 6:3 po trzech
bramkach Hałasa i celnych
trafieniach Bartoszewicza,
Buchalika oraz Górki.
Zbigniew Matuszek skorzystał w tym spotkaniu z
następujących zawodników:
Masłowski, Obwiosło, Bociek,
Kutypa, Mateusz Mikulski,
Słaboń, Kominiak, Michał
Mikulski, Buchalik, Bartoszewicz, Gałach, Mucharski,
Skiba, Antonowicz, Skyba,
Lipka, Górka, Hałas.
3L6N

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
5('$.7251$&=(/1<%RJXVáDZ:LON=$67ĉ3&$5('$.725$1$&=(/1(*23DZHá*UDGHN5('$.&-$,1)250$&<-1$3LRWU6NRUXSD UHGDNFMDVSRUWRZD 0LUHOOD1DSROVND
PLUHOODQDSROVND#SU]HJODGORNDOQ\HX -XVW\QD%DMNR MXVW\QDEDMNR#SU]HJODGORNDOQ\HX '=,$à7(&+1,&=1<(ZD.U]\ĞFLDN.XFKDUVND$GDP6]DU\
'=,$à 5(./$0< , $'0,1,675$&-$ 'RURWD *RU]DZVND :RMFLHFK 3RODN WHO     UHNODPD#SU]HJODGORNDOQ\HX  :63Ïà35$&$ 0DULD *U]HOHZVND 0DUHN /HZF]XN
:DOGHPDU-DFKLPRZVNL.U]\V]WRI*RáXFK
5('$.&-$XO1LHSRGOHJáRĞFL.QXUyZWHOWHOID[ZZZSU]HJODGORNDOQ\HXHPDLOUHGDNFMD#SU]HJODGORNDOQ\HX6NáDGNRPSXWHURZ\ZáDVQ\
'UXN: 'UXN32/6.$35(666S]RR2GG]LDá3ROLJUDILD'UXNDUQLD6RVQRZLHF
5HGDNFMDQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DWUHĞüRJáRV]HĔLUHNODPQLH]ZUDFDPDWHULDáyZQLH]DPyZLRQ\FKRUD]]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRGRNRQ\ZDQLDVNUyWyZLUHGDJRZDQLDQDGHVáDQ\FKWHNVWyZ

3UHQXPHUDWDUHDOL]RZDQDSU]H]58&+6$=DPyZLHQLDQDSUHQXPHUDWĊZZHUVMLSDSLHURZHMLQDHZ\GDQLDPRĪQDVNáDGDüEH]SRĞUHGQLRQDVWURQLHZZZSUHQXPHUDWDUXFKFRPSO(ZHQWXDOQHS\WDQLDSURVLP\NLHURZDüQDDGUHV
HPDLOSUHQXPHUDWD#UXFKFRPSOOXENRQWDNWXMąFVLĊ]&HQWUXP2EVáXJL.OLHQWDÄ58&+´SRGQXPHUDPLOXE±F]\QQHZGQLURERF]HZJRG]LQDFK±.RV]WSRáąF]HQLDZJWDU\I\RSHUDWRUD
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6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

Docieplanie budynków, malowanie, podbitki,
ankrowanie, remonty. Tel. 602 407 190
31-35/17

Docieplenia budynków, tynki mozaikowe,
NDIHONRZDQLH PDORZDQLH JáDG]LH SDQHOH
PRQWDĪ GU]ZL ± RNLHQ SRGZLHV]DQH VXILW\
zabudowy. Tel. 781 020 414
27/17-5/18

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

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
Tel. 721 292 214

'$035$&õ

1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU ]H RSLHNXQN L G O D G] L H F L  O DW G R Ğ Z L D G F ]H Q L D 
Tel. 664 134 399
1/17-odw.

=DWUXGQLĊGRGRFLHSOHĔ7HO
31-32/17

=DWUXGQLĊSDQLąGR]LHOHQL7HO
31/17

35=(7$5*
'\UHNWRU0LHMVNLHJR=HVSRáX*RVSRGDUNL/RNDORZHML$GPLQLVWUDFML
Z .QXURZLH LQIRUPXMH ĪH QD GUXJL SU]HWDUJ ] GQLD  QD
QDMHP ORNDOL XĪ\WNRZ\FK R SRZ P SU]\ XO 6]SLWDOQHM  QLH
ZSá\QĊáDĪDGQDRIHUWD
6]F]HJyá\]DZLHUDRJáRV]HQLHRSU]HWDUJXZ\ZLHV]RQHQDWDEOLF\
RJáRV]HĔ Z VLHG]LELH 0=*/L$ SU]\ XO )ORULDQD  RUD] ]DPLHV]F]RQH
QDVWURQLHLQWHUQHWRZHM%,38U]ĊGX0LDVWD ZZZNQXURZELSLQIRSO
,QIRUPDFMLPRĪQD]DVLĊJQąüZ']LDOH$GPLQLVWUDFML0=*/L$ SRN
QU OXESRGQUWHO

,1)250$&-$

*áDG]LH PDORZDQLH VXILW\ SRGZLHV]DQH
SRGGDV]DGRFLHSODQLHHOHZDFMLPDORZDQLH
podbitki. Tel. 785 948 716

3UH]\GHQW 0LDVWD .QXUyZ LQIRUPXMH ĪH QD WDEOLF\ RJáRV]HĔ
0=*/L$SU]\XO)ORULDQDRUD]Z%LXOHW\QLH,QIRUPDFML3XEOLF]QHM
ZZZNQXURZELSLQIRSO SRGDQR GR SXEOLF]QHM ZLDGRPRĞFL Z\ND]
QU*QLHUXFKRPRĞFLJUXQWRZ\FKSRáRĪRQ\FKZ.QXURZLHSU]\
XO 3DUNRZHM 6WDV]LFD SU]H]QDF]RQ\FK GR QDMPX EąGĨ G]LHUĪDZ\
ZWU\ELHEH]SU]HWDUJRZ\PQDRNUHVGRODWOXEGRODW

31-35/17

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-35/17

6HUZLV NOLPDW\]DFML ± SURPRFMD  ]á
Tel. 504 340 521
16-39/17 Y

1,(58&+202ć&,

,1)250$&-$
3UH]\GHQW 0LDVWD .QXUyZ LQIRUPXMH ĪH QD WDEOLF\ RJáRV]HĔ
ZVLHG]LELH8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZSU]\XOGU)ORULDQD2JDQDRUD]
Z %LXOHW\QLH ,QIRUPDFML 3XEOLF]QHM ZZZNQXURZELSLQIRSO SRGDQR
GR SXEOLF]QHM ZLDGRPRĞFL Z\ND] QU *' QLHUXFKRPRĞFL
ORNDORZ\FK SRáRĪRQ\FK Z .QXURZLH SU]HZLG]LDQ\FK GR VSU]HGDĪ\
ZUD]]RGGDQLHPZXĪ\WNRZDQLHZLHF]\VWHXáDPNRZ\FKF]ĊĞFLJUXQWX
ZGURG]HSU]HWDUJyZXVWQ\FKQLHRJUDQLF]RQ\FK

2*â26=(1,(
8U]ąG0LDVWD.QXUyZ

S p r z e d a m 5 6 m 2, p a r t e r, W P I I .
Tel. 512 942 249

RJáRVLáQDEyUNDQG\GDWyZQDZROQHVWDQRZLVNRXU]ĊGQLF]H3RGLQVSHNWRUD
Z :\G]LDOH *RVSRGDUNL .RPXQDOQHM 5HVWUXNWXU\]DFML L 2FKURQ\
ĝURGRZLVND:DUXQNLNWyUHPXV]ąVSHáQLDüNDQG\GDFLGR]DWUXGQLHQLD
RUD]LQIRUPDFMDRWHUPLQLHLZ\PDJDQ\FKGRNXPHQWDFK]QDMGXMąVLĊ
QDVWURQLH%,38U]ĊGX0LDVWD.QXUyZ ZZZNQXURZELSLQIRSO 

29-33/17

6SU]HGDP G]LDáNĊ EXGRZODQą .U\ZDáG
1 250 m2. Tel. 507 925 080
30-32/17

02725<=$&-$
RENAULT MEGANE SU]HJOąGWHFKQLF]Q\
DNWXDOQ\ SU]HELHJ  W\V VDPRFKyG
EDUG]R HNRQRPLF]Q\ ]DGEDQ\ JDUDĪRZDQ\URNSURGXNFML7HO
31-odw. Y

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDGF]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
LWSRUD]SU]HUyENLNUDZLHFNLH.QXUyZLRNRlice. Tel. 503 570 366
14/17-odw.

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HMZ]DNUHVLH
SU]HUyENL ZV]\ZDQLH ]DPNyZ VNUDFDQLH
]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQLWS ZGRPX
3RVLDGDP GREUą PDV]\QĊ GR V]\FLD PDUNL
6LQJLHURSUyF]WHJRSLHF]HQLHFLDVWZGRPX
OXEXNRJRĞJRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
19/17-odw.

0 Ċ ĪF ] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
Tel. 601 654 010
1/17-odw.

0 R QW X M ą F \ D X W R P D W \F ] Q H ] D P N Q L Ċ F L D
GREUDPV]XNDSUDF\7HO

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

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

15-odw.

2SLHNXQ GR ]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLH SVyZ
Tel. 737 463 516
2/17-odw.

2VRED],,JUXSąLQZDOLG]NąSRV]XNXMHSUDF\
ELXURZHM7HO
27/17-odw.

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU ]ąWDP
Tel. 501 385 666
1/17-odw.

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
Tel. 664 847 725
1/17-odw.

6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH]QDáRJyZGREU]H]QDMąF\VLĊQDSUDFDFK
SU]\ GRPX NRV]HQLH WUDZ\ VWU]\ĪHQLH Ī\ZRSáRWyZ VDG]HQLH LWS : ZLHNX RNRáR 
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
Tel. 503 570 366
15-odw.
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.QXUyZ1DNUęWNRPDQLDWUZD

1DG]LHMDQDOHSV]HMXWUR

/DXUD=DZDGD

ĝZLDWSRWU]HEXMHGREURFL±F]Xá\FKJHVWyZXĞPLHFKXG]LHOHQLD
VLĊW\PFRPDP\/DXUĊ=DZDGĊORVEDUG]RGRĞZLDGF]\á3RPyF
G]LHZF]\QFHPRĪHNDĪG\]QDV±Z\VWDUF]\]ELHUDüSODVWLNRZH
QDNUĊWNL«7RQLHZLHOHSUDZGD"

L

aura cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, ma ataki
padaczki. Jej życie to nieustanne zmagania z cierpieniem. Kilka
tygodni temu pojawiła się nadzieja
– knurowiankę zakwalifikowano do
leczenia komórkami macierzystymi.
Koszt leczenia, łącznie z pobytem w
szpitalu i rehabilitacjami
po podaniu dawek, to 60
tys. zł.
 Czekamy na termin – najprawdopodobQLHM EĊG]LH WR ZU]HVLHĔ
SDĨG]LHUQLN ± LQIRUPXMH
2ULRQD =DZDGD PDPD
/DXU\ ± :LąĪHP\ ] W\P
OHF]HQLHPGXĪHQDG]LHMH
W\V]á±WREDUG]R
VSRUD NZRWD ]QDF]QLH
SU]HNUDF]DMąFDPRĪOLZR
ĞFL ILQDQVRZH URG]LFyZ
G]LHZF]\QNL 'ODWHJR
V]F]HJyOQLH WHUD] OLF]\
VLĊ NDĪG\ SRGDURZDQ\
JURV]NDĪGDQDNUĊWND
1 D V L  & ] \ W H O Q L F \
QLH ]DZRG]ą &R U XV]
ZSDGDMą GR UHGDNFML ]
ZRUNDPL Z\SHáQLRQ\PL
PDá\PL SODVWLNRZ\PL
GDUDPL =DJOąGDMą PDOL
LGX]L']LHFLMXĪRGQDM
PáRGV]\FK ODW XF]ą VLĊ
SRPDJDü LQQ\P G]LHOLü
VLĊ W\P FR PDMą 0DN
V\PLOLDQRZL 'LXNRZL
ZRUNL SRPDJDá GĨZLJDü

G]LDGHN/HRQ.DOLQRZVNL2OL
ZLĊ6XFKDQHNL.LQJĊ-DEáRĔVNą
UyZQLHĪZVSDUOLURG]LFH
 Zbieramy dla Laury i nie
]DPLHU]DP\SU]HVWDü±RELHFXMą
PDOXFK\
:LNWRULD5HGD]PDPą(Zą
WR MXĪ QDV]D GREUD ]QDMRPD

3U]HG NLONRPD GQLDPL QDVWR
ODWND SRQRZQLH ]DMU]DáD GR UH
GDNFML ] RND]Dá\P SDNXQNLHP
]DW\F]HN
2 LOH áDWZLHM ZDOF]\ü JG\
PDVLĊRERNĪ\F]OLZ\FKOXG]L
-HVWHĞP\ZG]LĊF]QL]DNDĪ
G\ JHVW GREURFL NDĪG\ ZRUHN

] QDNUĊWNDPL *G\ ZLG]LP\
LOH RVyE FKFH SRPyF QDV]HM
FyUHF]FH DĪ Z]UXV]HQLH ĞFL
VND JDUGáR«  PyZL 2ULRQD
=DZDGD ± %DUG]R ZV]\VWNLP
G]LĊNXMHP\
/jb, bw/
0DNV\PLOLDQ'LXN
]G]LDGNLHP/HRQHP
.DOLQRZVNLP

2OLZLD6XFKDQHN
L.LQJD-DEáRĔVND

:LNWRULD5HGD

6WDQLFD)HVWLZDOůXUX

=ůXUXFKãRSMDN]PXUX
:VRERWĊVNąSDQDZOHWQLPVáRĔFX6WDQLFD±MHGQD]QDMSLĊNQLHMV]\FKZVL
ZRMHZyG]WZDĞOąVNLHJRJRĞFLáDZLHOELFLHOLĪXUX
/DXUHDFLNXOLQDUQHJRNRQNXUVX

*RVSRG\QLH]ĩHUQLF\
PLVWU]\QLHZDU]HQLDĪXUX

ojciech Młynarski śpiewał,
że najlepszy m lek iem na
stres jest… żurek. Może dlatego
w Stanicy próżno było szukać
zestresowanych ludzi. Humory
dopisywały!
)HVWLZDO ]RUJDQL]RZDOL VRáW\V
L 5DGD 6RáHFND 6WDQLF\ 6WDQLFNLH
.RáR &KáRSFD RUD] *PLQQ\ 2ĞUR
GHN.XOWXU\Z3LOFKRZLFDFK-DNFR
URNXZDĪQ\PHOHPHQWHPLPSUH]\
E\áD NRQNXUHQFMD NXOLQDUQD 3DQLH
SU]\ZVSDUFLXSDQyZU\ZDOL]RZDá\
Z NRQNXUVLH QD QDMVPDF]QLHMV]\
ĪXU3LHUZV]HPLHMVFHMXU\SU]\]QD
áR JRVSRG\QLRP ] ĩHUQLF\ GUXJLH

W

± 6WRZDU]\V]HQLX 3LOFKRZLF]DQLH
3LOFKRZLF]DQRP 7U]HFLą SR]\FMĊ
]DMĊáR.*:]:LOF]\
)HVWLZDOWRGREU\PRPHQWDE\
SRFKZDOLü VLĊ W\P FR JPLQD PD
QDMOHSV]HJR F]\OL G]LDáDOQRĞFLą
Nyá L VWRZDU]\V]HĔ 0LHV]NDĔF\
]DSUH]HQWRZDOLGDQLDNWyUHRF]DUR
Z\ZDá\JRĞFLVPDNLHPL]DSDFKHP
RUD] UĊNRG]LHáD Z]EXG]DMąFH ]D
FKZ\W EDUZą L NXQV]WHP Z\NRQD
QLD'ODG]LHFLZ\VWąSLáLOX]MRQLVWD
]SRND]HPDMDNĪHÄ0DJLDĪXUX´
ZLHF]RUHP QDWRPLDVW QLHER ]DSáR
QĊáRRGV]WXF]Q\FKRJQL
jb
Foto: Andrzej T. Knapik
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rozrywka nr 31
KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska, Tomasz Czarnecki

.DPLO5DSFLD]'ęELHľVND

=RÀD%DUWRV]HN]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

ur. 25.07.2017 r., 4200 g, 56 cm

ur., 26.07.2017 r., 3420 g, 54 cm

1DWDOLD%XFKFLN]%HãNX

(ZD0DW\VLN].QXURZD

ur. 26.07.2017 r., 3620 g, 54 cm

ur. 26.07.2017 r., 3110 g, 52 cm

(ZD1RVLDGHN]5\EQLND

3DXOD5XGHN]0LNRãRZD

ur. 26.07.2017 r., 3230 g, 54 cm

ur. 27.07.2017 r., 3550 g, 52 cm

-DNXE3ęNDOD].VLċůHQLF

(OL]D-ęGU]HMHZVND]&]HUZLRQNL

ur. 28.07.2017 r., 3670 g, 55 cm

ur. 30.07.2017 r., 3560 g, 55 cm

- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

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).

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
29/2017 brzmiało: „NARCIARKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Janina Bula. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
3.08.2017 r.
Niepodległości
5, 44-190 Knurów – wraz
CZWARTEK
z kuponem
ciągu 10
dni od ukazania
Kapitan w
Majtas:
Pierwszy
Wielki się
numeru (decyduje
stempla pocztowego).
Film 3data
D dubbing

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

- godz. 10.00
Kapitan Majtas: Pierwszy Wielki
Film 2 D dubbing
- godz. 16.30, 18.15
Baby Driver
- godz. 20.00

2OLZLD*DZRU].QXURZD
ur. 31.07.2017 r., 3500 g, 58 cm

-DNXE0DFLHMF]DN].QXURZD
ur. 31.07.2017 r., 3605 g, 53 cm

4-7.08. 2017 r.
3,Ą7(.321,('=,$à(.
Kapitan Majtas: Pierwszy Wielki
Film 3 D dubbing
- godz. 10.00

Kapitan Majtas: Pierwszy Wielki
Film 2 D dubbing
- godz. 16.30, 18.15

0LNRãDM0LVLDU]]&]HUZLRQNL
ur. 01.08.2017 r., 3430 g, 50 cm
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$ODQ3OHZDN]%RMNRZD
ur. 31.07.2017 r., 2550 g, 50 cm

Dunkierka
- godz. 20.00
8.08.2017 r.
:725(.
Kapitan Majtas: Pierwszy Wielki Film
2 D dubbing
- godz. 10.00, 16.30
Kapitan Majtas: Pierwszy Wielki Film
3 D dubbing
- godz. 18.15
Dunkierka
- godz. 20.00
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ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

9.08.2017 r.
ĝ52'$
Kapitan Majtas: Pierwszy Wielki Film
3 D dubbing
- godz. 14.45
Kapitan Majtas: Pierwszy Wielki Film
2 D dubbing
- godz. 16.30, 18.15
Dunkierka
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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