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Knurów. Udogodnienia dla modernizujących system ogrzewania

Wymieniasz piec, sięgnij po dotacje

Ważne

Objazd dla
autobusów

W związku z tymczasową
organizacją ruchu w Knurowie
na odcinku ul. 1 Maja (pomiędzy ulicami Wilsona a Kosmonautów) wprowadzona została
trasa objazdowa dla linii 47 i
120.
Autobusy w kierunku Zabrza lub Katowic pojadą ulicami: Kosmonautów, Szpitalną,
Wilsona, do włączenia się na
rozkładową trasę na przystanku
„Knurów Remiza”. W stronę
Szczygłowic trasa nie ulegnie
zmianie.
Więcej o objazdach i terminarzu prac na ul. 1 Maja w
artykule na stronie nr 5.
/g/

Sprostowanie

W załączeniu musi się znaleźć
dokumentacja, czyli:
- zdjęcia obecnego źródła ciepła
(jeśli jeszcze go nie zlikwidowaliśmy) lub też, gdy zostanie zlikwidowane przed 15 maja br. – imienny
dokument jego zezłomowania - kartę przekazania odpadu (wyjątkiem
są przypadki rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych – tu
wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac);
- zdjęcia budynku w zakresie, w
jakim planuje się jego termoizolację.
Wnioski o dofinansowanie można składać w dniach od 15 do 26
maja 2017 roku. Dokumenty przyjmowane są w siedzibie WFOŚiGW
w Katowicach (ul. Plebiscytowa19),
w godzinach 7.30-15.30. Jest też
możliwość przesłania wniosku pocztą – trzeba się jednak liczyć z tym,

że terminem złożenia dokumentu
jest data dostarczenia przesyłki
do funduszu (a nie data wysłania).
Ważne, aby zmieścić się w wyznaczonym terminie, bowiem wnioski złożone przed 15 maja lub po
26 maja nie będą rozpatrywane.
Przed rozpoczęciem naboru wniosków w siedzibie Funduszu w Katowicach zostanie uruchomiony
punkt konsultacyjny, w którym pracownicy WFOŚiGW będą udzielać
szczegółowych informacji na temat
programu. Punkt będzie czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 9:00 do 14:00. Więcej informacji
można też znaleźć w internecie – na
stronie www.wfosigw.katowice.pl, w
zakładce: Likwidacja niskiej emisji PROGRAM SMOG STOP.
oprac. MiNa

Śląskie uchwałą uderza w smog
7 kwietnia Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę
antysmogową. Wejdzie ona w życie 1 września br., a dotyczy wszystkich
użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Uchwała zakazuje
stosowania: węgla brunatnego, mułów, flotokoncentratów i biomasy stałej,
mających wilgotność powyżej 20 proc. Poza tym, według przyjętych zapisów
wszyscy, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych, muszą
zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5. Stare kotły będą musiały być wcześniej czy później wymienione na nowoczesne. Te eksploatowane powyżej 10
lat od daty produkcji, trzeba będzie wymienić na kotły klasy 5 do końca 2021
roku. Te użytkowane 5-10 lat, zostaną wymienione do końca 2023 roku, zaś
użytkownicy najmłodszych kotłów mogą zwlekać z wymianą maksymalnie do
2025 roku.
Graniczną datą obowiązkowej wymiany kotłów klasy 3 i 4 jest koniec 2027 roku.

podpatrzone
Foto: archiwum prywatne

W

ostatnim sezonie smog
szczególnie dawał się nam
we znaki. Chcąc walczyć
z niską emisją, najlepiej zacząć od
siebie. Jeśli mieszkasz we własnym
domu jednorodzinnym, masz piec
starego typu i chcesz go wymienić na
nowy, bardziej przyjazny dla środowiska, możesz ubiegać się o dotację
w ramach programu SMOG STOP
„Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia
niskiej emisji”.
Ta inicjatywa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach
jest kontynuacją ubiegłorocznego
programu pilotażowego. Zasady
udzielania wsparcia są podobne –
o dotację mogą się ubiegać osoby
fizyczne, będące właścicielami lub
współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Warunkiem koniecznym przyznania dofinansowania jest wymiana
źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie.
Trzeba będzie zlikwidować dotychczasowe źródło ciepła, opalane paliwem stałym i pracujące na potrzeby
centralnego ogrzewania, po drugie
– zabudować nowe źródło, a po
trzecie – dostarczyć wniosek wraz z
załącznikami.

źródło: internet

Kto planuje wymianę pieca na nowy, może otrzymać dotację z budżetu województwa.
Nie ma co zwlekać z decyzją – podanie trzeba złożyć już w maju

Knurów też dotuje
Planując wymianę starego pieca c.o. na nowoczesny można się też starać o
dofinansowanie z budżetu Knurowa. Od lutego suma, o jaką można się ubiegać,
znacząco wzrosła. Dziś miasto oferuje wsparcie nawet w wysokości 6 tys. zł.
To aż czterokrotnie więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu.
Dotacja miejska może być przeznaczona na: podłączenie budynku do sieci
cieplnej, zakup i montaż energooszczędnych kotłów c.o. opalanych gazem,
olejem opałowym lub zasilanych energią elektryczną, ogrzewania elektrycznego; zakup i montaż niskoemisyjnych retortowych kotłów c.o. na paliwo stałe, z
jednym paleniskiem – retortą lub kotłów c.o. opalanych biomasą. Dotacją może
być objęty również zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania
budynku mieszkalnego, lub jednego i drugiego zarazem.
Wnioski można składać w knurowskim Urzędzie Miasta do 31 października
2019 roku. Ważne, aby zrobić to PRZED zakupem i montażem urządzenia
lub podłączeniem do sieci cieplnej. Do pisma należy dołączyć oświadczenie o
posiadanym prawie do nieruchomości lub wyciąg z ksiąg wieczystych. Wzory
wniosku są dostępne w Biurze Podawczym UM (ul. Ogana 5, parter) i na stronie
internetowej www.knurow.bip.info.pl (zakładka: dotacje na przedsięwzięcia
proekologiczne). Szczegółowych informacji na temat warunków przyznania
dotacji i ich wysokości w poszczególnych p[rzypadkach udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska (tel. 32 339 22 99).

nekrolog

Panu MARIANOWI GRUSZCE
radnemu Rady Miasta Knurów
wyrazy
głębokiego współczucia z powodu śmierci

13 na wydzielonym
- Tak zaparkowano samochód 11 kwietnia około godziny
podsyłając zdjęcie
miejscu dla inwalidów – nie kryje irytacji nasz Czytelnik,
do przepisów i
kierowcy
e
podejści
bliwe
niefraso
bardzo
ntujące
dokume
ch. Nasz
sprawny
niepełno
h
zowanyc
zmotory
praw
dla
u
jego brak szacunk
ia na parkorozmówc a zapewnia, że w samochodzie nie było widać zezwolen
y... – podsumował
wanie w takim miejscu. – Pewnie był to inwalida umysłow
zgryźliwie naganną sytuację.

/bw/

TEŚCIOWEJ
składają
w imieniu Rady Miasta Knurów
Tomasz Rzepa
Przewodniczący Rady

Adam Rams
Prezydent
Miasta Knurów

reklama

Tydzień temu opisywaliśmy
sukcesy zespołu Calvi Cantores,
który sięgnął po laury ogólnopolskiego konkursu i międzynarodowego festiwalu. Popełniliśmy
jednak czeski błąd, lokalizując
pierwsze z wydarzeń w Nieborowicach, zamiast w Niepołomicach. Zainteresowanych przepraszamy.
Redakcja

2

Przegląd Lokalny Nr 16 (1256) 20 kwietnia 2017 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Ekshibicjonista
na widoku

Foto: OSP Knurów

Knurów. Kim jest nieobyczajnie zachowujący się mężczyzna?...

11 kwietnia po osiedlu Wojska Polskiego II
krążył podejrzany mężczyzna. Zachowywał się
nieobyczajnie, czego świadkami były cztery
dziewczynki
monitoring pobliskiego sklepu. Pani
Jagoda w najbliższym czasie planuje
wizytę na komisariacie, aby opowiedzieć policjantom, co dokładnie
stało się 11 kwietnia. Dopiero po
oficjalnym zgłoszeniu policja będzie
mogła podjąć działania.

Ekshibicjonizm najczęściej traktowany jest jako wykroczenie – za
nieobyczajny wybryk grozi areszt,
ograniczenie wolności, grzywna do
1500 zł lub nagana.
Jb
Foto: Archiwum PL

8

-letnia córka pani Jagody bawiła się z koleżankami na placu
zabaw.
- Około godz. 18 zadzwoniły na
domofon. Z płaczem opowiedziały,
że jakiś pan za nimi chodził i pokazywał, co pokazywał – opowiada
pani Jagoda. - Bardzo się zdenerwowałam. Wybiegłam na zewnątrz.
Moja córka była w oknie, widziała
go i mówiła mi, w którą stronę mam
biec. Razem z drugą mamą próbowałam go gonić, ale uciekł. Wezwałam też policję – przyjechał patrol i
zrobił objazdówkę po ulicach.
Pościg za mężczyzną dla jednej z
mam zakończył się wizytą na pogotowiu – kobieta złamała śródstopie.
Poszkodowane małoletnie dokładnie opisały ekshibicjonistę: miał
być w czarnej kurtce, czarnych dresowych spodniach i czarnej czapce
z daszkiem.
Dziewcz y n k i po spot k a n iu
z ekshibicjonistą są przerażone.
Córka pani Jagody boi się chodzić
do szkoły, boi się wychodzić na
dwór.
Możliwe, że mężczyznę „złapał”

W sobotę strażacy otrzymali
zgłoszenie o dymie,
wydobywającym się z piwnicy
bloku przy ul. Krasickiego

ytuacja, choć wyglądała na groźną, została szybko opanowana.
W akcji brały udział jednostki JRG
i OSP z Knurowa oraz JRG Gliwic.
Co się stało, że pożar wybuchł?
- Najprawdopodobniej ktoś zostawił tlący się papieros w pobliżu
pionu kanalizacyjnego – informuje
mł. bryg. Andrzej Bąk, zastępca
dowódcy Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej w Knurowie.
Gdy pożar wybucha w bloku, zagraża życiu i zdrowiu jego
mieszkańców. Wystarczy chwila,
aby przeniósł się na wyższe piętra.
Na szczęście tym razem nikomu
nic się nie stało. Choć temu, kto
zostawił niedopałek, radzimy rzucić palenie…
jb

Knurów

nigdy nie bierz słodyczy, zabawek od obcych!
nie wsiadaj do samochodu z nieznajomym!,
nie przyjmuj propozycji wspólnej zabawy od obcych!,
jeśli obcy próbuje zrobić coś złego – wołaj o pomoc!,
jeśli ktoś Cię zaczepia na placu zabaw – powiedz o tym rodzicom!

Knurów. Z podwórka przed sąd, czyli...

Nieletnia, nietrzeźwa
i nieodpowiedzialna
obowiązków reagowania na wszelkie
przejawy naruszenia ładu i porządku,
funkcjonariusz ujął nieletnią.
Co ciekawe, chwilę wcześniej nastolatka wraz ze swoim niewiele starszym kolegą próbowali uciec z miejsca
zdarzenia, porzucając motorower.
Przybyli na miejsce policjanci
z gliwickiej drogówki przebadali
14-latkę na obecność alkoholu w
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Mercedes
w ogniu

Niespokojna sobotnia noc
na ul. Wilsona – spłonął
samochód osobowy zaparkowany
na osiedlowej uliczce

M

ieszkańcy zaalarmowali Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą
o godz. 23.30. Strażacy przez ponad
godzinę walczyli z pożarem mercedesa. Choć krążyły pogłoski o

Funkcjonariuszem Policji jest się nie tylko w czasie
służby. Przekonała się o tym 14-latka, ujęta ostatnio
na gorącym uczynku...

środowy wieczór tydzień temu,
na jednym z knurowskich osiedli, policjant wydziału zwalczania
przestępczości przeciwko mieniu
gliwickiej komendy, w czasie wolnym
od służby, był świadkiem kolizji.
14-latka kierująca motorowerem
uderzyła w bok zaparkowanego VW
Golfa. Jako że policjanci również
w czasie wolnym wywiązują się z

Winny papieros?
S

Policja ostrzega dzieci:

W

Knurów. Pożar w piwnicy

organizmie. Wynik? 0,5 promila.
Nieletnia nie miała uprawnień do
kierowania pojazdami i to nie jedyny jej problem, bowiem motorower
należący do jej pasażera nie miał
ważnych badań technicznych oraz
polisy ubezpieczenia OC.
Sprawa trafi do sądu dla nieletnich.
oprac. /g/

Knurów

podpaleniu, straż uspokaja.
- Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej – mówi mł. bryg. Andrzej Bąk,
zastępca dowódcy JRG Knurów.

jb

Gierałtowice

„Rysownik” Lubi
W

piąt kow y pora nek, 14
kwietnia, około godz. 7,
właściciel peugeota 307 zaparkowanego przy ul. Kapelanów
Wojskow ych odkrył, że jego
samochód stał się celem działań
pewnego wandala. Jak informuje policja, nieznany sprawca
zarysował powłokę lakierniczą
karoserii, czyniąc w ten sposób
szkodę wycenianą na 5 tys. zł.
MiNa

miód?

15

kwietnia policja otrzymała
zgłoszenie o kradzieży, do
jakiej trzy dni wcześniej doszło w
Gierałtowicach, przy ul. Granicznej. Nieznany sprawca skradł trzy
ule wraz z pszczołami. Właściciel
pasieki poniósł straty w wysokości
około 2 tys. zł.
MiNa
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Mieszkańcy mają głos
Region. Czy Knurów wejdzie do związku metropolitalnego...

Korzyści
z powołania
związku

Knurów jest wśród 41 gmin, które są zainteresowane wejściem w skład
tworzonego związku metropolitalnego. Na to jednak muszą się zgodzić
mieszkańcy. Jaka jest wola knurowian pokażą rozpoczęte
w piątek konsultacje

„Czy jest Pan/Pani za wejściem miasta
Knurów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim?” – to pytanie
znajduje się na formularzu konsultacyjnym.
Blankiet można pobrać w Urzędzie Miasta
(tutaj też złożyć wypełniony) ze strony
BIP UM Knurów (www.knurow.bip.info.pl
zakładka „Konsultacje społeczne”) lub ze
strony internetowej UM (www.knurow.pl,
zakładka „Związek metropolitalny”). Jest
też możliwość zagłosowania on-line, bez-

pośrednio poprzez stronę internetową UM.
Upr aw n iony m i do g łosowa n ia s ą
mieszkańcy Knurowa. Konsultacje potrwają do 27 kwietnia. Będą ważne bez
względu na ilość osób w nich uczestniczących.
Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej UM i
na tablicy ogłoszeń w UM.
Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji
podjęła Rada Miasta podejmując (jednogłośnie) uchwałę podczas sesji 12 kwietnia.
/bw/

Dla Przeglądu
Piotr Dudło, sekretarz miasta:
- Knurów jest zainteresowany
wejściem w skład tworzonego
związku metropolitalnego. Za
takim nastawieniem przemawiają
korzyści, które – jeśli zapowiedzi
się spełnią – miasto może czerpać
z członkostwa w takich strukturach, np. udział w dodatkowych
wpływach (szacowanych ogółem
na 250-280 mln zł) z budżetu
państwa. Powstanie związku z
pewnością będzie mieć duży wpływ na rozwój całego
regionu, tym bardziej więc warto współuczestniczyć w
tak znaczącym przedsięwzięciu.

Not. bw

Nowy związek metropolitalny
Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie
prawnych podstaw dla powstania
metropolii. Po podpisaniu ustawy
przez Prezydenta RP, kolejny formalny krok to przygotowanie wniosku
o utworzenie związku metropolitalnego. Wniosek zostanie złożony przez
Radę Miasta Katowice i rozpatrzony
przez Radę Ministrów. Zanim jednak
to nastąpi, we wszystkich gminach
objętych wnioskiem zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.
Rozporządzenie powołujące
związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie
do 30 czerwca 2017 r. Jest to formalne usankcjonowanie istniejących
i sukcesywnie pogłębianych więzi
społeczno-gospodarczych i kulturalnych, integrujących gminy Górnego
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
Tworzenie metropolii to pionierski proces, wymagający wizji i wielu
lat konsekwentnej pracy. Jednak włączając się w niego zyskamy wszyscy.
Kluczowe są wola i wspólne działanie, ale także zachowanie własnej
tożsamości. Ze świadomością różnic
i podobieństw, w poszanowaniu historycznych doświadczeń, łatwiej jest
planować i koordynować działania
na poziomie metropolitalnym. Wymiana różnorodnych doświadczeń
i wykorzystanie dobrych praktyk
dają szansę na harmonijny rozwój
całego obszaru metropolii.
Podobny związek metropolitalny, w niemieckim Zagłębiu Ruhry,
tworzył się dziesiątki lat. Dziś jednak nikt nie ma wątpliwości, że
rozpoczęta w latach 60. głęboka
restrukturyzacja regionu uczyniła
z niego jeden z najważniejszych
ośrodków metropolitalnych w Europie i na świecie.

Nowa metropolia

To największy obszar metropolitalny w kraju o powierzchni
przekraczającej 2,3 tys. km 2 . Zamieszkały przez ponad 2,3 mln lu-
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dzi, czyli połowę ludności naszego
województwa. To wielkomiejski
ośrodek, w którym działa ponad
200 tysięcy firm i przedsiębiorstw,
wytwarzających razem 8% PKB
kraju. Dzięki dobremu zapleczu
biznesowemu, wykwalifikowanej
kadrze pracowniczej, atrakcyjnym
terenom inwestycyjnym, to jedno
z najlepszych miejsc do pracy i inwestowania w Polsce.
To także miejsce, gdzie dzięki
zróżnicowanej ofercie edukacyjnej
można zdobyć wszechstronne wykształcenie. Liczne szkoły - publiczne i prywatne, wszystkich szczebli
- gwarantują dostępność kształcenia
w każdej dziedzinie nauki.
Dla jakości życia w metropolii ogromne znaczenie ma także
kultura. Wydarzenia kulturalne,
prezentujące wszystkie dziedziny sztuki przyciągają liczną publiczność, także spoza regionu
i zza granicy. Unikalne atrakcje
turystyczne, niespotykane w innych regionach Polski, jak Szlak
Zabytków Techniki, a także wydarzenia sportowe na najwyższym
poziomie, to tylko część atrakcji
regionu.
Wszystko to sprawia, że przyszła metropolia ma szanse stać się
znakomitym miejscem do pracy,
wypoczynku i życia.

Zadania związku

Związek metropolitalny wykonuje wg art. 12 ustawy zadania
publiczne w zakresie:
1) kształtowania ładu przestrzennego;
2) rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego;
3) planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego
transportu zbiorowego, w tym
transportu drogowego, kolejowego
oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej;

4) metropolitalnych przewozów
pasażerskich;
5) współdzia łania w usta laniu
przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku
metropolitalnego;
6) promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.
Zw ią z ek moż e w ykony wać
także inne zadania, zlecane przez
gminy, zawierając porozumienia
z gminami lub ich związkami oraz
organami administracji rządowej.
Według art. 14 ustawy Związek
może powoływać nowe podmioty
dla sprawnego działania.
Związek będzie także realizować zadania wykraczające poza
jedną gminę, powoły wany jest
bowiem dla rozwiązywania ponadlokalnych problemów.
Wspólne przedsięwzięcia to także możliwość oszczędności. Już teraz gminy Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego - dzięki np. hurtowym zakupom energii elektrycznej
oszczędzają kilkanaście milionów
złotych rocznie w swoich budżetach.
Takich działań może być więcej. To
nowa jakość w zarządzaniu.

Źródła ﬁnansowania

Źródłami dochodów związku
metropolitalnego zgodnie z art. 52
ustawy są przede wszystkim udział we
wpływach z podatków oraz składki
od gmin należących do Związku.
Budżet Związku będzie zasilany
z budżetu państwa dodatkowymi
5% wpływów z podatku PIT, według
szacunków to kwota między 260
a 280 mln złotych. W pierwszym
roku będzie to natomiast 0,2%
wpływów z podatku dochodowego
od osób fizycznych zamieszkałych
na terenie związku.
Jeśli przyjmiemy, że środki te
mogą być wykorzystane jako wkład
własny pozwalający ubiegać się o dotacje, to kwota ta może być kilkukrotnie większa. Stanowić będzie koło
zamachowe dla rozwoju Metropolii.

Integracja
i współpraca gmin

Wspólne działanie pozwoli na realizację zadań nieosiągalnych finansowo
i organizacyjnie dla pojedynczych
miast. Środki z budżetu metropolii
będzie można w ykor z yst ać jako
wkład własny, pozwalający ubiegać
się o dotacje przekraczające możliwości pojedynczych podmiotów. To
rozwojowe koło zamachowe całego
regionu.

Wpływ gmin
na kształt związku

Przy zachowaniu własnej odrębności
i indywidualnego charakteru, każda
gmina będzie miała wpływ na kluczowe decyzje, wykorzystanie środków
finansowych oraz zadania realizowane przez związek.

Dodatkowe wpływy
z budżetu państwa

Dochód związku metropolitalnego to
5% wpływów z podatku PIT z budżetu państwa. Według szacunków to
kwota między 250 a 280 mln złotych
rocznie. To naprawdę niemałe pieniądze przy niskich (poniżej jednej
dziesiątej budżetu) składkach gmin.
Gminy będą decydowały wspólnie, na
co wydać te kwoty, co i za ile zostanie
zrealizowane.

Nowa jakość transportu

Składka gmin to zaledwie jedna
dziesiąta wpływów do budżetu związku. Wg art. 53 ustawy składać się
będzie z części stałej i zmiennej. Część
stała to 0,5% z dochodów z udziału gminy we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Część zmienna będzie uzależniona od
zadań przekazanych Związkowi przez
gminy, co sprecyzuje uchwalony przez
Zgromadzenie statut.
W pierwszym roku natomiast
część stała składki gmin to 0,1%
dochodów z udziału gminy we
wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych.

Organy związku

Każda gmina będzie miała wpływ
na kluczowe decyzje, podział i wykorzystanie środków finansowych
i zadania realizowane prze Związek.
Organami Związku wg art. 18
ustawy będą:
zgromadzenie związku metropolitalnego czyli organ stanowiący
i kontrolny, złożony z delegatów
gmin (po jednym z każdej gminy)
zarząd związku metropolitalnego – organ wykonawczy, wykonujący swoje zadania przy pomocy
urzędu metropolitalnego.
Zg romad z enie Zw ią z k u
uchwali jego statut, budżet oraz
dokona wyboru zarządu. Do jego
w yłącznej kompetencji należeć
będzie uchwalanie strategii rozwoju ora z ra mowego stud iu m
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
związku. Zgromadzenie tworzyć
będzie nowe jednostki organizacyjne związku metropolitalnego.
Z asady d zia ła nia z a rz ądu,
w skład którego wejdzie 5 członków,
określi statut związku. Do jego zadań należeć będzie m.in. wykonanie
budżetu związku metropolitalnego
oraz kierowanie i koordynowanie
działalności związku i jego jednostek organizacyjnych.
źródło: gzm

Dobrze zorganizowany transport to
nie tylko jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj. To szybka, wygodna
i tania komunikacja, pozwalająca na
sprawne dotarcie do pracy, szkoły,
na zakupy, do kina. To także rozwój
nowych ścieżek rowerowych i wypożyczalni. Przed związkiem stoi także
zadanie planowania nowoczesnej
kolei metropolitalnej.

Nowe możliwości
dla polityki przestrzennej

Wspólna, zintegrowana polityka przestrzenna oznacza kompleksowe i długofalowe planowanie tego, co będzie
w naszych miastach tworzone. Wspólnie możemy decydować o funkcjach
miast i gmin. Wyznaczać specjalizacje
niektórym obszarom, w ten sposób
unikniemy także powtarzania niektórych funkcji usługowych w sąsiednich
gminach. Możemy zadbać o estetykę przestrzeni publicznej poprzez
wspólne działania i akcje edukacyjne,
także na rzecz rozwoju systemów
komunikacji.

Promocja

Promowanie w kraju i za granicą wszelkich walorów metropolii
- gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodniczych - jest
priorytetem związku. Dzięki temu
przyciąganie turystów, inwestorów,
studentów i potencjalnych mieszkańców będzie prostsze i bardziej
efektywne. Nawet najbardziej wymagające kampanie promocyjne będą
możliwe dla związku. Koordynacja
działań promocyjnych ułatwi też
pozyskanie inwestorów dla poszczególnych gmin.

Dodatkowe
oszczędności

Dzięki centralizacji istotnych dla
wszystkich podmiotów procesów
będzie można osiągnąć znaczne
oszczędności. Przykładem może być
wspólny zakup energii, realizowany
od 5 lat przez Górnośląski Związek
Metropolitalny, który pozwolił na kilkudziesięciomilionowe oszczędności
dla miast.

Rozwój
społeczno-gospodarczy

Powyższe zadania realizowane wspólnie, oraz inne, zaplanowane przez
gminy razem - to komplek sowe
i wszechstronne działania na rzecz
poprawy jakości życia w metropolii.
Razem można lepiej i taniej, a duży
może więcej. Związek metropolitalny
to nasza szansa, by wspólnie zrobić
to, co niemożliwe w pojedynkę.

Źródło: gzm
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Droga w jedną stronę
Knurów. Modernizacja ul. 1 Maja – utrudnienia dla kierowców

Foto: Bogusław Wilk
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Rozpoczęła się rozbudowa ul. 1 Maja. Kierowcy
muszą uzbroić się w cierpliwość, bowiem roboty
utrudniają komunikację przez Knurów. Nagrodą
będzie późniejsza łatwiejsza jazda...

M

ający zamiar przejechania ul. 1 Maja powinni
bacznie zwracać uwagę
na oznakowanie. Zmiany obejmują
odcinek między starą strażą (skrzyżowanie z ul. Wilsona) a małym Tesco (skrzyżowanie z Kosmonautów
i Jęczmienną).
Roboty odczują mieszkańcy
osiedla 1000-lecia, Redyny i – w
mniejszym stopniu - Fińskich
Domków. Oczywiście nie tylko oni.
Jadących od Machoczka w stronę
starego Knurowa znaki pokierują
na ul. Kosmonautów, dalej Szpitalną i Wilsona. Podróżujący ul. 1
Maja w przeciwną stronę (od straży
w kierunku cegielni) będą mogli
to uczynić, gdyż przebudowywany
fragment traktu stanie się drogą
jednokierunkową. Ale i w tym
przypadku warto wzmóc uwagę,

zwłaszcza jeśli chce się dostać na
cmentarz lub na ul. Mieszka I.
Zamieszczona poniżej mapka
pokazuje jak zorganizowany jest

Prace obejmą

ruch w związku z inwestycją. Daje
ogląd sytuacji, ale nie zastąpi ostrożności w trakcie jazdy...
/bw/

odcinek drogi pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Kosmonautów i Wilsona
(około 1 km). Zakres robót ujmuje m.in.: przebudowę konstrukcji jezdni,
wykonanie lewoskrętu z ul. 1 Maja w ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowę
oświetlenia w obrębie skrzyżowań z ulicami Dąbrowskiego i Kazimierza Wielkiego, remont chodnika i ścieżki rowerowej. Na jezdni pojawią się tzw. wyspy
azylowe dla pieszych.
Wartość zadania wynosi dokładnie 2 387 102,39 zł. Niemal 600 tys. zł pochodzić będzie z budżetu Knurowa. Miasto zgodziło się współuczestniczyć – wraz
z powiatem gliwickim - w kosztach przedsięwzięcia.
Wykonawcą robót jest gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów.
Umowny koniec rozbudowy to 16 lipca 2017 roku. Inwestycja będzie objęta
7-letnią gwarancją.
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Drogowcy rozpoczęli roboty „z kopyta” - w środowe
południe frezowali jezdnię na jednym z pasów

Dla Przeglądu
Dawid Rams, radny Rady Powiatu Gliwickiego, współautor interpelacji w sprawie przebudowy ulicy 1 Maja:
- Modernizacja ul. 1 Maja jest długo wyczekiwaną przez
mieszkańców inwestycją drogową. Cieszę się, że po kilku latach zabiegów projekt zostanie zrealizowany. Mam
nadzieję, że oprócz poprawy komfortu jazdy przebudowa
drogi przyczyni się również do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa. Realizowane zadanie jest również
przykładem dobrej współpracy pomiędzy powiatem i
uczestniczącym w kosztach inwestycji miastem. Projekt
otrzymał też istotne wsparcie ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej. Ufam, że przebudowa zostanie przez wykonawcę
zrealizowana rzetelnie i terminowo, a utrudnienia związane z robotami będą
zminimalizowane.
Not. bw
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Gospodarka komunalna. Państwo ujednolica zasady segregacji odpadów, ale...

W Knurowie bez
zaskoczenia i podwyżki

Korzyści
ze zgniatania

Za dwa miesiące wejdą w życie ujednolicone dla całego kraju zasady
segregacji odpadów komunalnych. Dla knurowian to jednak żadna
nowość – praktykują je od prawie czterech lat. W wielu gminach
wdrożenie nowych przepisów skutkować będzie wyższymi opłatami
za odbiór śmieci, mieszkańcom Knurowa to nie grozi

I

dentyczne dla wszystkich przepisy zaczną obowiązywać 1 lipca.
Zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów komunalnych.
Zgodnie z rozporządzeniem
będzie obowiązywał podział na następujące frakcje:
pojemnik zielony z napisem
„Szkło”: odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
pojemnik niebieski z napisem
„Papier”: odpady z papieru, w tym
tektury, odpady opakowaniowe z
papieru i z tektury,
pojemnik żółty z napisem

„Metale i tworzywa sztuczne”: odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
pojemnik brązowy z napisem
„Bio”: odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów.
Dla mieszkańców Knurowa to
żadna nowość. Ten sposób segregacji
jest tu dobrze znany i stosowany od
lipca 2013 roku, czyli od początku
tzw. rewolucji śmieciowej.
Dla mieszkańców wielu miejscowości nowe przepisy skutkować

będą wyższymi opłatami za odbiór
śmieci. Niemal na pewno tam, gdzie
do tej pory segregacja polegała na
rozdzielaniu np. odpadów „suchych”
i „mokrych”. Wprowadzenie bardziej skomplikowanego systemu
będzie miało wpływ na cenę, a raczej
na jej wzrost.
- W Knurowie nie ma takiego
niebezpieczeństwa – słyszymy w
magistracie. – Nowy system nas nie
zaskoczy, bo stosujemy go od 2013
roku. Wyższe opłaty też nam nie grożą, bowiem obecnie stosowane stawki
będą obowiązywać do 30 czerwca
2019 roku.
Niezmienność ceny to efekt
decyzji sprzed dwóch lat. Wów-

czas miasto zdecydowało, po wysłuchaniu głosów mieszkańców
i spółdzielni mieszka niow ych,
że poszerzony zosta nie za k res
usług świadczonych przez firmę
w y woz ow ą . M .i n . w yd ł u ż ono
okres odbioru odpadów zielonych
o dwa miesiące oraz zwiększono
częstotliwość odbioru odpadów
wielkogabarytowych (w zabudowie
wielorodzinnej z raz na rok do raz
na miesiąc, natomiast w zabudowie
jednorodzinnej z raz na rok do 2
razy w roku). Drugie postanowienie dotyczyło przetargu i umowy
z f irmą w y wozową. Miasto zagwarantowało sobie, że zwycięzca
przetargu (okazała się nim spółka

Niby drobiazg, ale warto pamiętać
i stosować. Mowa o zgniataniu butelek typu PET, kartonów, puszek
po napojach czy innych opakowaniach, które lądują w żółtych
pojemnikach i workach.
Dzięki temu:
wyrzucasz śmieci 5 razy rzadziej, tym samym oszczędzasz
swój czas;
zmniejszasz objętość butelek
w koszu/worku/pojemniku nawet
o 80 proc.;
dajesz dobry przykład innym!
- Odpady zbierane selektywnie
w zabudowie jednorodzinnej są
odbierane z częstotliwością raz
w miesiącu – przypomina UM
Knurów. - Powyższe postępowanie pozwoli na zmniejszenie
ilości gromadzonych na posesji
worków.
Źródło: UM Knurów

Komart) będzie realizować odbiór
odpadów przez cztery lata – do
połowy 2019 roku.
To, co wówczas budziło emocje
(m.in. spiskowe pogłoski, plakaty z
protestami i listy otwarte), dzisiaj
okazuje się korzystne.
- Z perspektywy czasu można
powiedzieć, że to była odważna,
dalekowzroczna i pragmatyczna
decyzja – przekonują urzędnicy. – Z
pewnością także korzystna...
/bw, um/

informacja
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Co w Knurowie?
Stacja odmetanowania w Ruchu
Szczygłowice została oddana do
użytku, gdy kopalnia była jeszcze
w strukturach Kompanii Węglowej.
Około 27 proc. ujętego gazu wykorzystywane jest do produkcji energii
elektrycznej, jednak wyłącznie na
potrzeby kopalni.
- W najbliższych latach planujemy w
zakładzie budowę klimatyzacji centralnej i wtedy gaz z odmetanowania
będzie wykorzystany do produkcji
chłodu - informuje rzecznik JSW,
Katarzyna Jabłońska-Bajer.
/g/
Foto: Paweł Gradek

Gimnazjalna „Jedynka”:
ostatnie chwile przed egzaminem

Knurów. Ostatni taki egzamin przed reformą edukacji

Gierałtowice

Będzie grzanie na metanie
Gierałtowice chcą kupować metan od kopalni
„Budryk” należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
W zawartym porozumieniu zakład zobowiązał się
dostarczać gminie 10 metrów sześciennych na
minutę. Cena pozostaje tajemnicą handlową

G

ierałtowice chcą wykorzystać
metan do produkcji prądu i
ciepła. W dwóch sołectwach
powstaną układy kogeneracyjne,
zasilające budynki użyteczności
publicznej. Zanim jednak gmina
zacznie produkować prąd i ciepło na
własny użytek, będzie musiała wybudować kilkusetmetrowy gazociąg.
Podpisane porozumienie pozwala
Gierałtowicom podjąć starania o
dofinansowanie budowy rurociągu
oraz układu kogeneracyjnego.
Metan do Gierałtowic będzie

transportowany ze stacji odmetanowania, którą przed dwoma laty wybudowano przy szybie VI w Chudowie. Przed rokiem przy stacji odmetanowania uruchomiono układ
kogeneracyjny o mocy 2x4 MW.
Układ wytwarza energię elektryczną
i ciepło. Produkcja energii elektrycznej w tym układzie wyniesie 5 000
MWh na miesiąc, co stanowi 30
proc. aktualnego zapotrzebowania
na energię elektryczną kopalni „Budryk”. Całość produkowanej energii
elektrycznej będzie zużywana przez

kopalnię. Da to oszczędności rzędu
850 tysięcy złotych miesięcznie, a
rocznie nawet 10 mln zł.
- Aktualnie wykorzystujemy
koło pięćdziesięciu procent metanu.
Zatem nie ma obawy, że zabraknie
gazu dla Gierałtowic. Kopalnia prowadzi prace koncepcyjne nad maksymalnym wykorzystaniem metanu
z odmetanowania - mówi Andrzej
Tabaka, główny energetyk kopalni
„Budryk”.

Knurów. Choć śnieg za oknem... do lata coraz bliżej

Patrol sprawdzał czy knurowskie akweny
są odpowiednio oznaczone
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W środę rozpoczął się egzaminacyjny
maraton, do którego przystąpili
uczniowie gimnazjów. Z powodu reformy
edukacji to jeden z ostatnich roczników
weryfikujących wiedzę w ten sposób
- Życzę wam samych dobrych
wyborów i tylko prawidłowych
odpowiedzi - mówiła tuż przed
rozdaniem arkuszy egzaminacyjnych Barbara Hankus, dyrektor
Miejskiego Gimnazjum nr 1 w
Knurowie.
Przez trzy dni uczniowie będą
sprawdzać wiedzę w części humanistycznej (historia, wiedza o
społeczeństwie, język polski), matematyczno-przyrodniczej (bio-

logia, fizyka i matematyka) oraz
językowej.
W Knurowie do egzaminu
przystąpiło w sumie 339 uczniów
z czterech gimnazjów.
Eg z a m i nu g i m na zja l nego
nie da się nie zdać, niemniej im
lepszy wynik, tym większe szanse
na dostanie się do wymarzonej
szkoły.
/g/

informacja własna

jsw

W gorące dni zachowaj chłodną głowę
Do lata jeszcze trochę zostało, ale już teraz służby miejskie razem
z WOPR-em i przedstawicielami kół wędkarskich skontrolowały
niestrzeżone zbiorniki wodne w okolicy

Łamią
głowy i pióra

Z

iąb i chlapa-ciapa za oknem
wywołują raczej gęsią skórkę
niż pragnienie wskoczenia do
jeziora lub stawu. Ale kalendarz
nie kłamie, do czerwca i – miejmy
nadzieję – gorących dni ledwie
miesiąc z okładem. Knurowscy
woprowcy i służby mundurowe już
teraz dmuchają na zimne, starając
się jak najwcześniej i najlepiej przygotować do zbliżającego się sezonu.
Upał zachęca do kąpieli. Czasem tak bardzo, że nawet w niestrzeżonych akwenach. Skutki
bywają opłakane. Każdego roku
słyszymy o ludziach, który stracili
najpierw rozsądek, a potem życie.
Aby takich przypadków było
jak najmniej, w ubiegłą środę
wodny patrol przyjrzał się knurowskim zbiornikom. Zajrzał
m.in. na popularne Moczury czy
zbiornik Zalane w Szczygłowicach.
Okoliczne akweny monitorowali:
Jerzy Pach - prezes honorow y
Miejskiego Oddziału WOPR, a
zarazem członek Zarządu Wojewódzk iego WOPR, mjr rez.

Jarosław Wiewiura - kierownik
Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów, Dawid
Stolarek z knurowskiego WOPR-u,
Andrzej Dobrowolski - zastępca
komendanta Straży Miejskiej,
Robert Piotrowski z knurowskiej
Policji oraz przedstawiciele kół
wędkarskich – Józef Maćkiewicz i
Czesław Piórko.
- Cel był jeden: sprawdzić,
czy tereny wód niestrzeżonych są
odpowiednio zabezpieczone i oznaczone. Przede wszystkim chodziło o
tablice informacyjne „Zakaz kąpieli” – informuje prezes Pach.
Jedna k zna k i nie zastąpią
zdrowego rozsądku.
- Dlatego apelujemy: kąpmy
się tylko tam, gdzie powiewa biała
flaga i wyłącznie pod opieką ratownika – podkreśla Jerzy Pach.
– Szczególnie zapraszam na kąpielisko „Leśne Zacisze”. To nie tylko
piękny, oferujący liczne atrakcje
obiekt, ale też bezpieczne i dobrze
chronione miejsce.
Jb, foto: Justyna Bajko
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Łazy, Ogrodzieniec. VI Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym

Utorowali sobie drogę na studia
Wietnam, bieg rzeźnika, formoza, komandos czy szturm na zamek to betka dla uczniów
klasy mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Dwie drużyny z Knurowa odniosły
sukces w prestiżowym turnieju

T

rzydniow y Turniej Klas o
Profilu Mundurowym odbył
się w Łazach i Ogrodzieńcu i
zgromadził 128 uczniów z 30 szkół
z całego kraju. Knurów reprezentowały dwie drużyny: klasa z ZSZ nr 2
i team z KS Spartan.
Nie miały łatwo, bowiem organizatorzy przygotowali dla nich
konkurencje wymagające ponad-

przeciętnych zdolności i kwalifikacji. Zawodnicy musieli wykazać
się m.in. umiejętnościami pracy w
zespole i podejmowania szybkich
decyzji, odpornością psychiczną i
fizyczną oraz radzeniem sobie w
trudnych sytuacjach.
- Konkurencje odbywały się niemal bez przerwy, w każdych warunkach atmosferycznych - podkreśla

Szkolenie młodzieży pod kątem pracy w
służbach mundurowych ma sens, czego
dowodem są bardzo dobre wyniki w
ogólnopolskim turnieju

Konkurencje rozegrały się
w malowniczych
plenerach Jury
Krakowsko-Częstochowskiej

reklama

Katarzyna Szwarczyńska, koordynator projektu klasy mundurowej w
ZSZ nr 2.
Już po pierwszym dniu zmagań
reprezentacja klasy mundurowej
(Łukasz Ptak, Łukasz Bednarz,
Krzysztof Żeno i Szymon Prajsnar) wysunęli się na prowadzenie
i poziom ten utrzymali do końca
turnieju. Oprócz tytułu najlepszej
mundurówki w Polsce, otrzymali
miecz przechodni (replikę Szczerbca) oraz złote indeksy, będące prze-

pustką do darmowych studiów I
stopnia w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej. Uczniowie mają jeszcze jeden powód do
dumy - nie mieli sobie równych w
konkurencjach: ponton, formoza i
tor przeszkód.
Na II miejscu uplasowali się
uczniowie reprezentujący KS Spartan. Mateusz Hajbura, Mateusz
Kubiak, Michał Kluczniok i Kamil
Budziński otrzymali w nagrodę
srebrne indeksy (darmowe II seme-

To może być
inwestycja roku!

informacja własna

stry w WSB). Panowie byli najlepsi
w komandosie i biegu na orientację.
Sukcesy podopiecznych to wielki
powód do dumy dla sierż. Sławomira
Tokarza, Katarzyny Szwarczyńskiej
i pozostałych nauczycieli z II LO w
ZSZ nr 2, którzy 7 lat temu uwierzyli w sens szkolenia młodzieży
pod kątem pracy w służbach mundurowych.
oprac. /g/, foto: arch. ZSZ nr 2

Trwa druga edycja
konkursu „Inwestycja
roku 2016” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarki
Nieruchomościami.
Jedną z inwestycji,
która została zgłoszona
do tego konkursu jest
knurowskie Kąpielisko
„Leśne Zacisze”. Zachęcamy do głosowania na
nasz obiekt, który po
gruntownej przebudowie przygotowywany
jest do swego drugiego
już sezonu.
Głosowanie
odbywa się poprzez
stronę internetową:
inwestycjaroku.pl
PiSk
Foto: Piotr Skorupa
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Knurów. Zaproszenie na wystawę

Czuwaj! – prawie od stulecia
Wszystko zaczęło się jeszcze przed II powstaniem
śląskim i trwa do dziś – knurowskie harcerstwo ma
już 97 lat!

Na wystawie są też osobiste pamiątki
harcerzy-seniorów

Foto: Mirella Napolska

Foto: Mirella Napolska

Najstarszy sztandar knurowskiego harcerstwa
ma na rewersie wizerunek Matki Boskiej
z Dzieciątkiem

R

ocznica skłoniła knurowskich harcerzy-seniorów do
zorganizowania spotkania
po latach (odbyło się ono 1 kwietnia). Mało tego – jubileusz został
uczczony okolicznościową wystawą
w knurowskiej Izbie Tradycji, której
kustosz, Bogusław Szyguła, od lat
jest związany z ZHP.
Ekspozycja przybliża historię
knurowskiego harcerstwa, od jego
początków aż po czasy współczesne.
Zaciekawi nie tylko harcerzy (byłych
i obecnych), ale chyba każdego, kto
interesuje się lokalną historią. Można ją odwiedzać przez dwa miesiące.
- Ciekawostkami są dwa sztandary, jeden przedwojenny, z 1935 roku,
a drugi z 1971 roku – mówi Bogusław
Szyguła. – Są i starsze pamiątki, takie
jak legitymacja harcerska Wilhelma
Kolara, który wstąpił do harcerstwa
w 1920 roku. Przyrzeczenie złożył
na ręce Wandy Jordanówny, późniejszej zwierzchniczki całego śląskiego
harcerstwa. Wilhelm Kolar otrzymał
krzyż harcerski nr 83 – jeden z pierwszych krzyży w naszym województwie.
Wystawa przy wołuje postaci
założycieli knurowskiego harcerstwa
– Franciszka Powieckę czy Karola
Dymka.
Na osobną uwagę zasługuje
pierwszy sztandar knurowskich

harcerzy, ten z 1935 roku, który
na w ystawie zna lazł się trochę
znienacka, bo o istnieniu tej nieco
zapomnianej pamiątki Bogusław
Szyguła dowiedział się zaledwie kilka dni przed otwarciem ekspozycji,
podczas spotkania z harcerzamiseniorami.
- Specjalnie na to nasze spotkanie
odzyskałem i przyniosłem sztandar
z 1971 roku, uroczyście poświęcony
na 666-lecie Knurowa – opowiada
kustosz. – I wówczas harcerze powiedzieli, że jest gdzieś jeszcze jeden
sztandar. Od razu wziąłem się za
poszukiwania. I dwa dni później
sztandar już był u mnie. Okazało się,
że przez lata wisiał w szkole w Krywałdzie. Pani dyrektor, która też jest
harcerką, chętnie go wypożyczyła.
Na drzewcu przedwojennego
sztandaru są umieszczone lilijki z
nazwiskami fundatorów. Wśród
nich – przewodniczący ZHP, wojewoda Michał Grażyński, proboszcz
Alojzy Koziełek, starosta Wyględa,
Innocenty Libura. I Karol Reginek
– ojciec Tomasza, który na wernisaż
wystawy przybył wraz z żoną, Gizelą Kensy-Reginek (która przez lata
jeździła na harcerskie obozy jako
lekarz.)
- W 1957 roku, pół roku po odnowie harcerstwa w Polsce, knurowska

młodzież składała przysięgę właśnie
na ten sztandar – opowiada Jan
Woźnica.
Na rewersie sztandaru jest wizerunek Matki Bożej, co w czasach
PRL-u nie było mile widziane. Chcąc
przysięgać na ten sztandar, harcerze
musieli się posłużyć fortelem – Matka Boża została tymczasowo zasłonięta polską flagą.
W 1971, na 666 lat Knurowa,
został uroczyście poświęcony nowy
sztandar knurowskich harcerzy.
Środowisko Knurów w 1971 roku
dostało imię Bojowników o Wolność
i Demokrację.
– Wszyscy mieli do mnie wtedy
pretensję, że nazwa nawiązuje do
ZBoWiD-u. Tymczasem chodziło
tak naprawdę o śląskich powstańców
– wyjaśnia kustosz Szyguła. – W
uzasadnieniu nadania tej nazwy
było to wyraźnie powiedziane, ale i
tak dostało mi się po uszach. Jednak
nazwa została.
Na wystawie są i osobiste pamiątki harcerzy-seniorów z lat 60., choćby
legitymacja instruktorska Bogusława
Szyguły z 1967 roku czy fotografie zespołu muzycznego Wodniaki. Grupa
miała w repertuarze przeboje gwiazd,
ale i własne utwory.
– Kolega, który grał na organach,
później wyjechał do Szwecji – wspo-

mina Andrzej Pach, wokalista Wodniaków. – A tu, o proszę, jest Zygmunt
Wiercioch, knurowski kronikarz. I
Kazimierz Biela. A proszę spojrzeć
na tego młodzieńca, on nam pomagał zwijać przewody, czyli, można
powiedzieć, zajmował się obsługą
techniczną – to Jurek Pach.
W latach 60. bazą knurowskich
harcerzy była ul. Ogana. Budynek
dzisiejszego przedszkola, za symboliczną złotówkę wydzierżawiony od
kopalni, został harcówką.
– Była w opłakanym stanie, musieliśmy ją wyremontować – wspomina Bogusław Szyguła. – Założyliśmy
tam z Andrzejem Pachem Klub
Nastolatków – ja byłem prezesem, on
pierwszym barmanem. Dostaliśmy
bar, w musztardówkach robiliśmy
herbatę za złotówkę, była muzyka,
fajna zabawa. Krzesła pożyczaliśmy
z Domu Kultury.

Ówcześni harcerze dbali o ciągłość międzypokoleniową.
- Od lat 60. z Bogusiem Szygułą
prowadziliśmy wspominki – mówi
Jan Woźnica. – Regularnie, co miesiąc, spotykaliśmy się w harcówce ze
starymi harcerzami i powstańcami.
Rozmowy nagrywaliśmy na taśmie
magnetofonowej. Dużo miałem tych
taśm, niestety – zaginęły.
Czasy się zmieniają, jednak czy
to powstania śląskie, czy PRL, czy
XXI wiek – harcerstwo zawsze ma
młodzieży coś do zaoferowania.
Kto jest ciekaw historii ZHP, powinien odwiedzić Izbę Tradycji.
Wystawę można zwiedzać w środy
od godz. 10 do 14, zaś w pozostałe
dni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel.
506 599 168.
MiNa

informacja własna wydawcy

ogłoszenie
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rozrywka nr 16

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Leon Szymanek z Ornontowic
ur. 11.04.2017 r., 3740 g, 50 g

Franciszek Rams z Knurowa

ur. 12.04.2017 r., 3500 g, 53 cm

Zuzanna Lytek z Chorzowa

ur. 13.04.2017 r., 3050 g, 51 cm

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

Mateusz Pluta z Dębieńska

ur. 12.04.2017 r., 3400 g, 52 cm

Michał Majewski z Knurowa

ur. 13.04.2017 r., 3000 g, 52 cm

Dominik Turowski z Knurowa

ur. 13.04.2017 r., 3380 g, 55 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
14/2017 brzmiało: „ŁÓŻECZKO”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Karol Oleksy. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Dzieciak rządzi 3D

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości
5, 44-190 Knurów
– wraz
20.04.2017
r.
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
CZWARTEK
Maxdata
ratuje
Wielkanoc
numeruZając
(decyduje
stempla
pocztowego).

16

- godz. 16.00
Azyl
- godz. 18.00
Life
- godz. 20.15

godz. 17.30rozrywki z nr.
Prawidłowe- rozwiązanie
Ghost„GKA”.
in the Shell
38/2016 brzmiało:
Podwójny bilet
- godz. 19.30
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy
do redakcji. r.
24-25.04.2017

Krzysztof Jendryczko z Knurowa
ur. 15.04.2017 r., 3350 g, 54 cm

Maja Loch z Knurowa

ur. 17.04.2017 r., 3940 g, 54 cm

PONIEDZIAŁEK- WTOREK
Dzieciak rządzi 3D
- godz. 15.30
Dzieciak rządzi 2D
- godz. 17.15

21.04.2017 r.
PIĄTEK
Dzieciak rządzi 3D
- godz. 15.30
Dzieciak rządzi 2D
- godz. 17.15
Ghost in the Shell
- godz. 19.30
22.04.2017 r.
SOBOTA
Dzieciak rządzi 2D
- godz. 14.00, 17.30
Dzieciak rządzi 3D
- godz. 15.45
Ghost in the Shell
- godz. 19.30
23.04.2017 r.
NIEDZIELA
Dzieciak rządzi 2D
- godz. 14.00, 15.45

Ghost in the Shell
- godz. 19.30
26.04.2017 r.
ŚRODA
Dzieciak rządzi 2D
- godz. 13.45
Mustang - Kino Seniora
- godz. 15.30
Dzieciak rządzi 2D
- godz. 18.00
Ghost in the Shell
- godz. 20.00

Zuzanna Mazurek z Leszczyn

ur. 17.04.2017 r., 3400 g, 53 cm

Oliwia Stasiak z Knurowa

ur. 18.04.2017 r., 3230 g, 52 cm

informacja własna

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Knurów. Młode,zdolne i pracowite nastolatki...

Olimpijki z „Paderka”

Z taką wiedzą i takimi osiągnięciami ich start w dorosłość będzie dużo
łatwiejszy – oto trzy finalistki ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
z knurowskiego Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego
niem, że już sam awans do olimpijskiego finału zapewnia jej przyjęcie
na uczelnię, którą wybrała.
- Osiągnęłam to, co chciałam –
mówiła na krótko przed olimpijskim
finałem. – Teraz mam na głowie
przede wszystkim maturę.

Są radością i dumą także dla swojej
szkoły. Od lewej: Patrycja Ziarnik,
Klaudia Pacha, Oliwia Polok

Foto: Mirella Napolska

Z pasją od dziecka

K

O ile szkolny etap był dla olimpijki stosunkowo łatwy, to już na
okręgowym nie brakowało podchwytliwych pytań. Trzeba się było
wykazać dużymi zdolnościami logicznego myślenia, szukać właściwej odpowiedzi poprzez eliminację
pozostałych. I udało się – Klaudia
znalazła się w elitarnym gronie
42 osób (wyłonionych z około 2,5
tysiąca), które 7 kwietnia spotkały
się w Sopocie na III, ogólnopolskim
etapie olimpiady.
Co jest fascynującego w logistyce? Element nieprzewidywalności.
- Nie da się tego odkryć do końca
– wyjaśnia olimpijka. – Tu wszystko
składa się z tak wielu warstw... Myślę, że nawet doświadczony logistyk
nie do końca jest w stanie ogarnąć
całą tę wiedzę.
Czy Klaudia zwiąże swoje życie
zawodowe z logistyką? Na razie
nastolatka ma jeszcze czas na podejmowanie decyzji.
- Logistyka bardzo mi się podoba, ale nie jestem pewna, czy to jest
coś, co zechcę robić w przyszłości –
przyznaje. – Logistyka łączy wiedzę
z umiejętnościami. Ja na razie zdobywam wiedzę. Umiejętności przyjdą podczas praktyki zawodowej,
która jest przede mną. Zobaczymy,
jak to będzie.

reklama

ażda z nich zdobyła już solidną wiedzę w wybranej przez
siebie dziedzinie.
Dzięki kolejnym etapom rywalizacji udowodniły sobie, że stać je
na wiele.
Klaudia Pacha uczy się dopiero
w II klasie Technikum nr 1 (profil:
technik-logistyk), a już została finalistką I Ogólnopolskiej Olimpiady
Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny
Uniwersytetu Gdańskiego.
Klaudia przyznaje, że wybierając klasę logistyczną, nie zdawała
sobie do końca sprawy, co to za kierunek ani jak sobie na nim poradzi.
- Na początku uczyłam się do
kolejnych sprawdzianów tak, żeby
być po prostu dobrym uczniem. W
którymś momencie logistyka stała
się czymś, co zainteresowało mnie
bardziej niż przedmioty ogólnokształcące – opowiada Klaudia.
Duża w tym rola nauczycieli,
którzy umieją przekazać wiedzę w
przystępny sposób i zainteresować
przedmiotem do tego stopnia, że
uczennica kl. II tlt zgłosiła się do
udziału w olimpiadzie. Merytoryczną opieką w przygotowaniach
do rywalizacji otoczyły Klaudię
nauczycielki przedmiotów zawodowych: Joanna Rożek-Radek i Jolanta
Witek.
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Indeks w kieszeni

Dla Patrycji Ziarnik start w
centralnym etapie XII Olimpiady
Przedsiębiorczości oznacza indeks
w kieszeni. Tegoroczna maturzystka
z IV klasy technikum (profil: ekonomista) zamierza studiować finanse
i rachunkowość na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach.
Partycja jest zdolna i ambitna,
a zarazem skromna. Już w zeszłym
roku dostała się do finału Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności HandlowoMenedżerskich. Jest stypendystką
Prezes Rady Ministrów. Także Prezydent Knurowa przyznał zdolnej
licealistce stypendium. Do udziału
w tegorocznej olimpiadzie przedsiębiorczości dziewczynę zachęciła
tematyka oraz szansa na studencki
indeks. Przyznaje, że etap szkolny
był dla niej dość trudny.
- Gdy okazało się, że przeszłam
dalej, w przygotowania do następnego etapu włożyłam więcej serca,
dużo się uczyłam – i zrobiłam duży
postęp – relacjonuje nastolatka.
Przygotowywała się pod opieką
nauczyciela przedsiębiorczości,
Marzeny Kolendy. Zaangażowanie
przyniosło efekty – w okręgowym
etapie, rozegranym w murach swojej przyszłej uczelni, Patrycja była
ósma. Na centralny etap konkursu, 5
kwietnia, mogła jechać z przekona-

Oliwia Polok już jako uczennica
podstawówki startowała w konkursach związanych ze zdrowiem i
pierwszą pomocą. Od czasu gimnazjum rokrocznie rywalizuje w olimpiadach prozdrowotnych, a także
w zawodach drużyn ratowniczych.
Dziś uczy się w II klasie Liceum
Ogólnokształcącego w „Paderku”.
Dzięki swojej pasji jest chlubą szkoły – wygrała okręgowy etap XXV
Olimpiady Promocji Zdrowego
Stylu Życia PCK. To ukoronowanie
jej wieloletniej pracy.
Najlepsi spośród 34 tys. uczestników – 32 osoby (w tym 16 z
gimnazjów i 16 ze szkół ponadgimnazjalnych) – w maju powalczą o indeks na wybrany kierunek Wydziału
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
- W ubiegłym roku też doszłam
do etapu okręgowego, ale nie udało
mi się zająć wysokiej lokaty. Tym
razem uczyłam się systematyczniej.
Kupiłam też i przestudiowałam

wszystkie wymagane książki – mówi
licealistka.
Do rywalizacji przygotowuje
się pod opieką Aleksandry Surdel,
promotorki czer wonok rzyskich
idei. Oliwia podkreśla, że poziom
olimpiady jest bardzo wysoki –
pytania są trudne i podchwytliwe,
zakres materiału wykracza daleko
poza wiadomości zdobywane w
szkole, wręcz na poziomie wyższych
uczelni. W dodatku olimpiada łączy
wiele różnych kierunków – jest tu
i medycyna, i ekologia, dietetyka i
pierwsza pomoc. Być najlepszą w
województwie to duża satysfakcja.
Wyjazd na trzydniowy, centralny
etap konkursu, do malowniczo
położonego ośrodka, jest nagrodą
samą w sobie.
Wieloletnia pasja Oliwii ma
związek z jej planami na przyszłość
– licealistka chciałaby studiować
medycynę. Gdyby droga na wymarzony kierunek okazała się nie do
końca prosta, planuje przystanek na
dietetyce lub zdrowiu publicznym.
- Nie wiem zresztą, czy mi się
dietetyka nie spodoba – przyznaje.
– To też jest fajny zawód, w dodatku
przyszłościowy. Dobrze bym się
czuła jako specjalistka od chorób
dietozależnych.
Radość, duma i satysfakcja –
to emocje oczywiste dla samych
olimpijek i ich bliskich, ale także
dla szkolnej społeczności „Paderka”. Takie sukcesy dodają energii i
uczniom, i nauczycielom. Knurowski Zespół Szkół trzyma wysoki poziom – LO od pięciu lat niezmiennie
mieści się w pierwszej setce najlepszych liceów w województwie śląskim. Technikum nr 1 jako jedna ze
stu najlepszych szkól technicznych
w kraju ma tytuł „Złotej Szkoły”
przyznawany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.
Mirella Napolska

Knurów

Na wakacje z Ogniskiem!

Już lada dzień, 25 kwietnia, ruszają zapisy na
letnie kolonie dla dzieci i młodzieży knurowskich
szkół, organizowane przez Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej

W

akacyjne wyjazdy z MOPP
zapowiadają się, jak zwykle,
atrakcyjnie. Znajdzie się coś i dla
fanów gór, i dla miłośników morskich fal. W tym roku planowane
są trzy turnusy – dwa sześciodniowe i jeden dwutygodniowy.
W dniach od 26 czerwca do
1 lipca 2017 młodzi knurowianie
będą wypoczywać w Gilowicach
koło Żywca, w ośrodku „Beskidek”.
Wśród atrakcji będą: wycieczka
autokarowa, w ycieczki piesze,
basen przy ośrodku, zajęcia sportowe (kompleks boisk), zabawy
plastyczne i muzyczne, konkursy,
dyskoteki. Koszt – 450 zł.
Pobyt w Beskidzie Żywieckim
jest planowany również na termin od
24 lipca do 29 lipca 2017. Bazą będzie
dom wczasowy „Góral” w Rajczy.
Organizatorzy przewidują wycieczkę
autokarową do Wisły, wizytę w aquaparku, warsztaty rękodzieła, kapelę
góralską (występ i prelekcję). Będą
też bumper balle i ścianka wspinaczkowa dla dzieci, park linowy z
basenem w Glince oraz wycieczki
piesze, zajęcia sportowe i dyskoteki.
Cena pobytu dziecka to 450 zł.

Od 3 sierpnia do 16 sierpnia
odbędzie się nadmorski turnus
MOPP – w Rowach. Zakwaterowanie – o ośrodku „Słowińska Perła”.
Atrakcji nie będzie brakować – w
planach są m.in. wycieczka autokarowa do Słupska i Redzikowa
(z wizytą w aquaparku) oraz rejs
statkiem po morzu. Będą zajęcia
sportowe (na terenie ośrodka znajduje się odkryty basen), plastyczne,
zabawy muzyczne, konkursy, ognisko, dyskoteki i warsztaty regionalne. Koszt turnusu to 1150 zł.
Ceny obejmują: przejazd, zakwaterowanie, w yży wienie (4
posiłki), oraz wspomniane atrakcje. Ubezpieczenie dzieci jest w
zakresie MOPP.
Oferta przeznaczona dla jest
dla uczniów w wieku od ukończenia II klasy szkoły podstawowej do
I klasy szkoły gimnazjalnej.
Zapisy ruszają 25 kwietnia br.
Od godz. 8.00 można zapisywać
dzieci osobiście, odwiedzając sekretariat MOPP (Knurów, Aleja
Lipowa 12), zaś od 8.30 – telefonicznie (nr tel. 32 235-27-13).
Oprac. MiNa

11

OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06, 793 181 986

7-26/17

Docieplenia budynków, malowanie domów,
remonty elewacji. Tel. 607 969 200

www.przegladlokalny.eu

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

OGŁOSZENIE

DAM PRACĘ

1-17/17

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/16-41/17

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO
PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO

13-26/17

5-26/17

Na podstawie art. 29, 39, 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353
z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXX/417/17 z dnia
15 marca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy
ks. Alojzego Koziełka,

ZDROWIE I URODA

KOMUNIE, przyjęcia, catering. Kawiarnia
Kaprys. Tel. 795 456 584, 32 235 62 26

16/17 Y

Kuchnie - nieodpłatny pomiar, projekt, atrakcyjne ceny, szybkie terminy. Tel. 784 449 717
15-18/17

zawiadamiam

Ł a zienki - projek t, remont, mater ia ł y,
transport. Tel. 882 066 201

o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

15-18/17

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

1-17/17 M

Praca Serwisant-Instalator sieci teleinformatycznych - umowa o pracę, dobre zarobki.
Tel. 505 089 859

Serwis klimatyzacji – promocja 79,99 zł!
Tel. 504 340 521

16-39/17 Y

Usługi remontowe, pomiar, wycena, projekt
3D gratis. Tel. 510 027 011

15-18/17

W y m i a n a o p o n – p r o m o c j a 3 9, 9 9 z ł !
Tel. 504 340 521
16-21/17 Y

SZUKAM PRACY
Dyspozycyjna czasowo i mająca doświadczenie, w wieku około 40 lat, szuka pracy dorywczej, jako pomoc domowa, sprzątanie itp.
oraz przeróbki krawieckie. Knurów i okolice.
Tel. 503 570 366
14/17-odw.

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

16-19/17

Pr zychodnia SANVITA zatrudni osobę
do rejestracji rehabilitacji. Wykształcenie
min. średnie. Biegła obsługa komputera.
Tel. 690 560 125, sanvitaknurow@wp.pl

15-16/17

Do projektu planu miejscowego zostanie sporządzona prognoza
oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie
Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski można składać
w terminie do dnia 24 maja 2017 r. (włącznie):
- pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta
Knurów: ul.dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów
- ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta
Knurów, ul. Niepodległości 7
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres:
ua@knurow.pl lub um@knurow.pl

Zatrudnię sprzątaczkę. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mile widziane.
Tel. 509 441 515, kigw@wp.pl
14-17/17

3-26/17

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

1/17-odw.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia
uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Knurów.

M o nt u j ą c y auto m at yc z n e z a m k n i ę c i a
do bram szuka pracy. Tel. 737 463 516

15-odw.

Opiekun do zwierząt/wyprowadzanie psów.
Tel. 737 463 516

Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

2/17-odw.

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 666

1/17-odw.

NIERUCHOMOŚCI

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

OGŁOSZENIE

1/17-odw.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
„Knurowianka” w Knurowie
ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Solidny, uczciwy, dyspozycyjny czasowo,
bez nałogów, dobrze znający się na pracach przy domu, koszenie trawy, strzyżenie
żywopłotów, sadzenie itp. W wieku około 40
lat poszukuje pracy dorywczej w Knurowie
i okolicy. Może też być praca przy drzewie.
Tel. 503 570 366

Regulamin dotyczący trybu i przeprowadzania wyborów oraz wszelkie
dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej:
www.knurowianka.pl Oferty należy składać w terminie od dnia
18 kwietnia 2017 r. do dnia 12 maja 2017 r. w siedzibie spółdzielni
w Knurowie przy ul. Gen. J. Ziętka 18c zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.
Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Knurowianka” w Knurowie

15-odw.

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

1/17-odw.

Lokal handlowy do wynajęcia. Centrum
osiedla Knurów Łokietka. Tel. 515 344 855
14-17/17

MOTORYZACJA
A u t o s k u p z a g o t ó w k ę, k a ż d y s t a n .
Tel. 507 572 625

13-26/17

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214
1/17-odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399
1/17-odw.

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

1/17-odw.

INFORMACJA

OGŁOSZENIE

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 48A wykazu
nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin
wywieszenia wykazu od 6 do 27 kwietnia 2017 r.
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INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEPROWADZONEGO DNIA 12.04.2017 R.
W SIEDZIBIE MZGLiA PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE
Liczba
Liczba
złożonych odrzuconych
ofert
ofert

Lp.

Oznaczenie lokalu

1.

Batorego 4
(pow. 131,40m2)

3

0

2.

Batorego 4
(pow. 26,00m2)

1

0

3.

Szpitalna 8 pok. 104
(pow. 16,63m2)

1

0

4.

Szpitalna 8 pok. 111
(pow. 18,40m2)

0

0

Wysokość wywoławcza
stawki czynszu za najem
lub dzierżawę 1m2
powierzchni

1. W przypadku działalności
usługowej- 3,49 zł,
2. W przypadku działalności
handlowej detalicznej
- 8,84 zł

Najwyższa
osiągnięta
stawka

Osoba wyłoniona jako najemca

13,13 zł/1m2

Gabinet Weterynaryjny
Lekarz Weterynarii
Markiewicz Krzysztof

3,56 zł/1m2

Elektronika Donat Dubiel

3,50 zł/1m2

Arkadiusz Kula F.U.H. ARKOP

-

-
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Coś ekstra od Jurka dla Grzesia

P

Damian Durkacz (z lewej), jak na
reprezentanta kraju przystało, wyjedzie
na mistrzostwa Polski w roli faworyta

nadto sam wylicytował
k ilka war tościow ych
pamiątek. Na tym jego
pomoc Grzesiowi Aleksa nd rz a kow i się n ie
skończyła. Dowodem
na to jest wpis na portalu społecznościowym,
k tór y z a mieszcz a my
obok.
Brawo Jurek!

Marzy o kolejnym
mistrzostwie
W

ostatnim dniu kwietnia
poznamy indywidualnych mistrzów Polski w boksie. Damian Durkacz ze Spartana Knurów jest pewny siebie
i na pytanie o cel przed tymi
mistrzostwami, odpowiada
stanowczo: mistrzostwo!
Nowa Dęba - to tam rękawice skrzyżują najlepsi juniorzy. Pierwszy gong zabrzmi 26
kwietnia, a Damian Durkacz

w ramach przygotowań do tego
starty uczestniczył niedawno
w obozie reprezentantów Polski
w Chojnie, tocząc m.in. walki
sparingowe z Niemcami.
Nastolatek z Knurowa
marzy o kolejnym tytule mistrza Polski, ale nie może się
też doczekać swojego startu
w tegorocznych mistrzostwach Europy.

Grześ Aleksandrzak

PiSk

ym razem uczestnicy
Śląskiej Bitki zjechali do
Gierałtowic. To tam odbyła
się Otwarta Ogólnopolska
Liga Kickboxingu zorganizowana przez gliwicki klub
Rywal.
W ringu, z którego na co
dzień korzystają pięściarze
Gardy Gierałtowice, odbyły

Foto: Spartan

Była bitka, były
zwycięstwa
T

PiSk
Foto: Anna Wojnowska

amiętacie marcowy
turniej charytatywny w „siatkę”? Tak, tak,
ten, w którym zagrali
znani sportowcy i artyści. Turniej odbył się
pod hasłem „Gramy dla
Grzesia”, a wśród sportowców był m.in. Jerzy
Dudek, który przekazał na licytację kilka
swoich gadżetów, a po-

się pojedynki na zasadach
K1 i low kicku w 2- i 3-rundowych walkach w zależności od zaawansowania
zawodników.
Swoje wa l k i w yg ra li
m.in. zawodnicy Spartana
Knurów - Mateusz Kręplewski i Rafał Kościółek.
PiSk

Pobiegną
i pomogą
F

Reprezentanci Spartana Knurów:
Rafał Kościółek, Sławomir Tokarz
i Mateusz Kręplewski

undacja Poland Business Run oraz Miasto
Zabrze zapraszają 21 maja
br. na 15-k i lomet row y
industrialny szlak. Orga nizatorz y zinteg r ują
biegaczy wokół szczytnego celu charytatywnego Fundacja Poland Business
Run przekazuje środki na

protezy oraz organizuje
rehabilitację podopiecznych.
Start i metę zaplanowano na Arenie Zabrze.
Trasa przebiegać będzie
w sąsiedztwie industrialnych atrakcji Zabrza.
PiSk

Biegi

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

Bujnowski (24. miejsce na 6 km),
Piotr Mikosz (26. miejsce na 6 km),
Tomasz Hołyński (33. miejsce na 6
km), Maciej Ostrowski (40. miejsce
na 6 km),
- Dąbrowa Górnicza - półmaraton - Artur Bujnowski (78. miejsce,
czas: 1:25:00), Tomasz Hołyński
(183. miejsce, czas: 1:32:00),
- Chorzów - Artur Oboński (14.
miejsce na 5 km), Paweł Szkatuła (95.
miejsce na 5 km), Rafał Danowski
(3. miejsce na 400 metrów), Mateusz Danowski (5. miejsce na 300
metrów).
PiSk

Foto: Sokół

Raport startowy zawodników
Klubu Biegacza Sokół z ostatnich
kilku tygodni przedstawia się następująco:
- Wrocław - bieg na 10 km - Piotr
Bieliński (26. miejsce, czas: 34:29),
- Sobótka - półmaraton - Piotr
Bieliński (20. miejsce, czas: 1:18:14),
- Kędzierzyn-Koźle - mini maraton - Magdalena Bielińska (debiut,
1. miejsce w K-20), Piotr Bieliński (3.
miejsce w open),
- Rydułtowy - cross - Emilia
Hołyńska (12. miejsce na 400 metrów), Rafał Danowski (15. miejsce
na 1000 metrów), Artur Oboński (18. miejsce na 6 km), Artur

Biegacze kolekcjonują nie tylko pamiątkowe medale,
ale i zdjęcia z miejsc, w których startowali

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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IV liga

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Concordia Knurów po 78
minutach gry przegrywała
z Wilkami Wilcza 0:2,
a i tak zdołała wygrać

20. KOLEJKA
GRUPA I:
Pogoń Imielin - Podlesianka
Katowice 3:1, Unia Kosztowy
- LKS Łąka 2:3, GTS Bojszowy
- Pogoń Nowy Bytom 0:0, ZET
Tychy - JUW-e Jaroszowice
1:1, AKS Mikołów - Urania
Ruda Śląska 3:1, Tempo Paniówki - Sparta Katowice 3:4,
LKS Goczałkowice Zdrój - Wawel Wirek 1:0, Grunwald Halemba - Piast Bieruń Nowy 2:0.

20. KOLEJKA
GRUPA II:
Naprzód Rydułtowy - Drama
Zbrosławice 0:1, Młodość Rudno - ŁTS Łabędy 0:7, Unia Książenice - ROW 1964 II Rybnik
5:4, Zameczek Czernica - Dąb
Gaszowice 1:4, Jedność 32
Przyszowice - Czarni Pyskowice 4:1, Buk Rudy Wielkie
- Sokół Łany Wielkie 2:1, Przyszłość Ciochowice - Rymer
Rybnik 2:3, KS 94 Rachowice
- LKS 1908 Nędza 1:4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Goczałkowice
Kosztowy
Grunwald
Imielin
Wawel
Urania
Łąka
Sparta
Mikołów
Bieruń Nowy
ZET
Nowy Bytom
Podlesianka
Bojszowy
Paniówki
Jaroszowice

47
41
40
37
35
34
33
32
29
24
23
23
20
16
15
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gaszowice
Przyszowice
Książenice
ROW II
Nędza
Czernica
Rydułtowy
Rymer
Zbrosławice
Rachowice
Łabędy
Ciochowice
Łany Wielkie
Buk
Pyskowice
Rudno

49
44
37
35
33
32
32
29
29
27
26
24
19
17
15
4

Zaborze
Wielowieś
Gwarek
Chudów
Kozłów
Żernica
Carbo
Pawłów
Radonia
Toszek
Rudziniec
Stal
Pławniowice
Kamieniec
Społem
Ornontowice II

45
40
38
34
31
31
29
27
25
25
23
23
20
20
18
13

MAJER A Klasa
20. KOLEJKA:

Dawid Gajewski

Derby powiatu gliwickiego po 78 minutach gry miały
jednego bohatera. Był nim Dawid Gajewski. Były zawodnik
Concordii Knurów, a obecnie
reprezentant Wilków Wilcza
znakomicie rozpoczął drugą
część spotkania i najpierw w
53, a następnie w 78 minucie
wpisał się na listę strzelców.
W tym momencie goście prowadzili 2:0 i wielu myślało, że
jest już po meczu.

Zabójcze 8 minut

Po drugiej bramce Dawida
Gajewskiego nastąpił zwrot
w przebiegu tego meczu i
Concordia natychmiast zaczęła odrabiać straty. Po kilku
minutach okazało się, że na

odrabianiu strat knurowianie
nie poprzestali i w ciągu 8 minut zdołali strzelić 4 bramki.

Pracowite dni

Terminarz nakazał 4-ligowcom nieco przyspieszyć,
jednak zaplanowana na wczoraj kolejka została odwołana
ze względu na ponowny atak
zimy. Drużyna Wilków swój
mecz z 19 kwietnia rozegrała
tydzień wcześniej, zwyciężając u siebie Granicę Ruptawa.
Z kolei w miniony wtorek zespół prowadzony przez Jacka
Wiśniewskiego wystąpił w
finale Jatta Pucharu Polski na
szczeblu Podokręgu Zabrze
(szczegółową relację zamieścimy za tydzień).
PiSk

23. KOLEJKA
Concordia Knurów - Wilki Wilcza 4:2
0:1 Gajewski (53), 0:2 Gajewski (78), 1:2 Czerniak (79), 2:2 Górka
(84), 3:2 Zieliński (86 - rzut karny), 4:2 Czerniak (87)
Concordia: Stanek, Aoki, Gałach 32. Kominiak, Mateusz Mikulski,
Bociek, Lipka 75. Antonowicz, Buchalik, Górka, Gajek 68. Michał
Mikulski, Czerniak 90. Hałas, Zieliński.
Wilki: Pietrek, Kruk 17. Saborowski, Steuer, Orzeszyna, Rajca,
Tabiś 70. Karcz, Mnochy 54. Bartoszewicz, Żyrkowski, Kraska,
Gajewski, Sewerin 80. Jóźwik.
Granica Ruptawa - Drzewiarz Jasie1. Bełk
51
nica 1:2, MKS Lędziny - Beskid Sko2. Czaniec
47
czów 2:0, Szczakowianka Jaworzno
3. Podbeskidzie II 46
- Unia Racibórz 2:0, Orzeł Mokre
4. Radziechowy
46
- Krupiński Suszec 3:0, Polonia Ła5. Lędziny
44
ziska Górne - Gwarek Ornontowice
6. Jasienica
39
1:1, GKS Radziechowy Wieprz 7. Skoczów
37
LKS Czaniec 0:0, Podbeskidzie II
8. Racibórz
34
Bielsko-Biała - Iskra Pszczyna 2:1,
9. Wilki
33
Spójnia Landek - Decor Bełk 2:5.
10. Szczakowianka 33
11. Łaziska Górne
32
24. KOLEJKA (AWANSEM)
12. Ornontowice
30
Wilki Wilcza - Granica Ruptawa 1:0
13. Concordia
25
1:0 Mnochy (82)
14. Landek
25
Wilki: Matras, Jóźwik 46. Kraska,
15. Ruptawa
19
Karcz 46. Bartoszewicz, Kruk, Mno16. Pszczyna
16
chy, Orzeszyna, Podyma 64. Sewe17. Mokre
16
rin, Rajca, Steuer, Tabiś, Żyrkowski.
18. Suszec
7
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Za nami Wielkanoc. A jak święta to - teoretycznie - dni
wolne od pracy. Teoretycznie, bo żyjemy w czasach, w których
nie trzeba być pracoholikiem, by pracować w soboty, niedziele,
a nawet święta. Wiedzą coś na ten temat sportowcy, bo dla
nich praca w weekendy to chleb powszedni. A z każdym rokiem
poszerza się grono tych, którzy rywalizują o punkty i rekordy w
Lany Poniedziałek.
Przyzwyczailiśmy się już, że na ten dzień od lat planowana
jest ligowa kolejka sezonu żużlowego. W tym roku grono pracujących w drugi dzień świąt poszerzyło się o zatrudnionych w
klubach piłkarskiej ekstraklasy.
A skoro tak to poniedziałek w pracy spędził m.in. Marcin
Domagała - wychowanek Concordii Knurów, który przez Dariusza Wdowczyka został zaproszony do współpracy w sztabie
szkoleniowym Piasta Gliwice.
Pan Marcin to taki nasz rodzynek w ekstraklasie. Gość, który
w knurowskim klubie był zarówno piłkarzem, jak i trenerem.
Teraz pracuje na swoje nazwisko u boku byłego reprezentanta
Polski, i do minionego poniedziałku nie będzie chętnie wracał
pamięcią. Bo nie dość, że święto poza domem to jeszcze porażka.
Powie ktoś, skoro wybrał sobie taki zawód to nie powinien
narzekać. Niby racja, ale ktoś inny może stwierdzić, że skoro
handlowcom chcą niektórzy ulżyć i pozamykać w niedziele tak
zwane galerie to może i nad pracą sportowców w siódmym dniu
tygodnia ktoś się pochyli.
Obojętnie, co się stanie, i kto będzie w niedzielę pracował, a
kto odpoczywał, warto pamiętać, że zawód to nie tylko profesja,
którą wykonujemy w celach zarobkowych. Zawód to również
uczucie, inaczej nazywane rozczarowaniem. Starajmy się więc,
by wykonując zawód nie odczuwać zawodu.

foto-migawka

Foto: Piotr Skorupa

Tomasz Czerniak po wyleczeniu poważnej kontuzji
rozegrał 6 meczów i strzelił w nich 5 bramek

Gwarek Zabrze - Tęcza Wielowieś 0:2, Naprzód Żernica - Zamkowiec Toszek 2:1,
MOSiR Stal Zabrze - Zaborze
Zabrze 0:1, Piast Pawłów Amator Rudziniec 0:4, Olimpia
Pławniowice - Ruch Kozłów
2:2, Carbo Gliwice - Gwarek
II Ornontowice (przełożony),
Gwiazda Chudów - Zryw Radonia 3:0, Społem Zabrze Drama Kamieniec 3:2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zawód

Foto: piast-gliwice.eu

Z nieba do piekła
i na odwrót

ZINA Klasa okręgowa

Wilki pokazały kły
M

imo przenik liwego
chłodu oraz padającego deszczu ze śniegiem,
finał Jatta Pucharu Polski
na szczeblu Podokręgu Zabrze dostarczył kibicom
wielu emocji. Bramkarze
wyciągali piłkę z siatki pięć

razy, a trofeum zdobył Górnik II Zabrze, który o jedno
trafienie okazał się lepszy
od Wilków Wilcza.
Sz cz egółową relację
znajdziecie na naszych łamach za tydzień.

Z cyklu, nasz człowiek na szczeblu centra
lnym, przedstawiamy
Marcina Domagałę, który jest wychowanki
em Concordii Knurów.
W tym klubie pracował również w roli
trenera. Od kilku tygodni
asystent Dariusza Wdowczyka we wciąż
aktualnym wicemistrzu
Polski - Piaście Gliwice.

foto-migawka

PiSk

Skat sportowy
WYNIKI
Z 11 KWIETNIA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Ginter Fabian
- 2.691 1. Tadeusz Kamczyk - 17.935
- 16.476
2. Bogdan Litwin
- 2.469 2. Jacek Zacher
- 16.028
3. Stefan Wroblowski - 1.988 3. Zenon Niemiec
- 15.842
4. Janusz Kopeć
- 1.898 4. Ginter Fabian
- 15.556
5. Edward Nowak
- 1.894 5. Michał Foit
6. Jacek Zacher
- 1.821 6. Zbigniew Ciszewski - 15.455
- 15.189
7. Dariusz Skowron
- 1.797 7. Janusz Nowak
8. Zenon Niemiec
- 1.757 8. Dariusz Skowron - 15.071
- 14.951
9. Piotr Luberta
- 1.751 9. Bogdan Litwin
- 14.876
10. Jerzy Hadrawa
- 1.740 10. Edward Nowak
Kolejny turniej odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Po zwycięskich meczach Górnika Zabrz
e kibice śpiewają: - Cały
świat już wie, Górnik wygrał mecz!
W minionym tygodniu cały świat dowie
dział się, że byłemu piłkarzowi Naprzodu Żernic a, a obecnie miłoś
nikowi gry w siatkówkę
i wójtowi Gminy Pilchowice - Maciejowi
Gogulli stuknęła „40”.
Wszystkiego najlepszego!
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Uczestnicy MLPNH 2016-17

Vibovit z dubletem

O

s t at n i m a kord e m t e gorocznych rozgry wek
halowej piłki nożnej był
tradycyjnie Turniej o Puchar
Prezydenta Miasta Knurowa, do
którego przystąpiło 6 zespołów.
Najlepszym okazał się świeżo
upieczony mistrz Vibovit, chociaż po drodze do końcowego
t riu mf u prz yda rz yła mu się
zaskakująca porażka 0:3 z ekipą
Paderka.
Vibovit tym samym po raz
siódmy sięgnął po to trofeum,
a po raz czwarty w historii zali-

czył dublet.
Drugie miejsce zajął Team
Stalmet, któremu zabrakło niewiele ponad minuty, by utrzymać w meczu z Vibovitem prowadzenie 2:1 i zostać zwycięzcą
imprezy.
Największą niespodzianką
in plus była postawa Bud-Expert
Teamu. Drużyna Piotra Rolnika
zajęła w rozgrywkach ligowych
ostatnie miejsce, ale w kończącym
sezon turnieju pokazała, że stać
ją na wiele więcej i zajęła trzecie
miejsce.

Podczas turnieju odbyła się
oficjalna ceremonia wręczenia
nagród za udział w rozgrywkach ligowych, w której wzięli
ud zia ł Z a stępc a Prez ydenta
Miasta Knurowa Piotr Surówka, Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa i dyrektor
MOSi R K r z y sz tof Stola rek .
Prócz nag ród d r u ż y now ych
wręczyli oni kilka indywidualnych: najlepszym strzelcem
zosta ł po raz trzeci z rzędu
Ariel Mnochy (Vibovit), a najlepszym bramkarzem, również

WYNIKI TURNIEJU O PUCHAR
PREZYDENTA MIASTA KNUROWA
W PIŁCE NOŻNEJ
PIĘCIOOSOBOWEJ

po raz trzeci z rzędu Krzysztof
Górka (Tritech). Ponadto dwie
okolicznościowe statuetki za
wieloletnią grę przyznano zasłużonym graczom: Leszkowi
Kastelikowi (Bud-Expert Team)
i Danielowi Tałajkowsk iemu
(IPA Knurów).
Najlepszym strzelcem turnieju został Ariel Mnochy (Vibovit) - 4 bramki, a najlepszym
bramkarzem - Damian Maciaszczyk (Team Stalmet).
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

Vibovit – TKKF 1:0
Team Stalmet – Paderek Team 0:0
Bud-Expert Team – Tritech 1:1
Vibovit – Paderek Team 0:3
TKKF – Bud-Expert Team 1:2
Team Stalmet – Tritech 0:0
Vibovit – Bud-Expert Team 3:1
TKKF – Team Stalmet 0:2
Paderek team – Tritech 0:2
Vibovit – Team Stalmet 2:2
TKKF – Tritech 1:1
Paderek Team – Bud-Expert Team 1:2
Vibovit – Tritech 1:0
TKKF – Paderek Team 2:0
Bud-Expert Team – Team Stalmet 1:3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vibovit
Team Stalmet
Bud-Expert Team
Tritech
TKKF Mistral Intermarché
Paderek Team

10
9
7
6
4
4

7-6
7-3
7-9
4-3
4-6
4-6

Podwójni zwycięzcy sezonu - mistrz i zdobywca pucharu - Vibovit

Robert Kasiński po raz
10. został ze swoją drużyną
mistrzem Knurowa

Ariel Mnochy (Vibovit) po raz
trzeci z rzędu został najlepszym
strzelcem ligi

Damian Maciaszczyk (Team Stalmet)
był najlepszym bramkarzem
Turnieju o Puchar Prezydenta

Krzysztof Górka (Tritech)
po raz 3. z rzędu został
wybrany najlepszym
bramkarzem ligi

Leszek Kastelik (Bud-Expert Team)
otrzymał statuetkę za wieloletnią
grę w lidze i wkład w rozwój futsalu
w Knurowie

Dariusz Flis (Team Stalmet) z
nagrodą za 2. miejsce w turnieju
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Pamięć o dawnych zwyczajach buduje most między
przeszłością i przyszłością. I tak jak przodkowie
przed laty, tak i dzisiaj w Wielki Czwartek na
stanickich polach rozpalono fakle, a w Poniedziałek
Wielkanocny konny orszak przemierzył pola

R

az w roku, tuż po zmierzchu,
stanickie pola rozświetlają
języki ognia, próbujące sięgnąć nieba – to znak, że nadszedł
Wielki Czwartek. Ognisko otaczają
mieszkańcy: stoją z pochodniami
i śpiewają pieśni pasyjne. Po polu
biegają dzieci. Próbują odszukać
schowane „faklowe krzyżyki”. Ten,
kto znajdzie taki krzyż, będzie
miał szczęście przez cały rok. Skąd
wzięły się Fakle w Stanicy?

- Tego i najstarsi mieszkańcy nie
pamiętają, czyli jednym słowem: są
w Stanicy od zawsze – pisze Andrzej
T. Knapik. - Jak głosi podanie, chodzenie z faklami, czyli pochodniami i
poszukiwanie ukrytych 14 krzyżyków,
symbolizujących stacje Drogi Krzyżowej, nawiązuje do wydarzeń w Gaju
Oliwnym, gdzie rzymscy żołnierze
próbowali odszukać Pana Jezusa.
Inna legenda mówi, że płonącymi
faklami wyganiało się czarownice i

inne złe moce, które w długie zimowe
noce zagnieździły się w Stanicy.
Noc, ogień i śpiew niosący się
po polach sprawiają, że Fakle to
zarazem duchowe przeżycie, jak i
piękny spektakl. Może dlatego co
roku do Stanicy ciągną tłumy, aby
być częścią tej niezwykłej tradycji.
W Poniedziałek Wielkanocny
spod zabytkowego kościoła św. Michała Archanioła w Żernicy wyruszyła
konna procesja. Orszak prowadzili

Uśmiechnięci uczestnicy
i piękne konie
foto: Andrzej T. Knapik

Tradycja
łączy pokolenia
Gmina Pilchowice

foto: Andrzej T. Knapik

Stanickie Fakle

Wielkanocne procesje to zwyczaj
kultywowany już pewnie tylko na Śląsku

jeźdźcy z krzyżem w dłoni, przepasani niebiesko-białą wstęgą z napisem
„Alelluja”. Tuż za nimi w bryczkach jechali mieszkańcy. Śpiewem i
modlitwą uczestnicy prosili Boga o
urodzaj i błogosławieństwo, całemu
światu obwieszczając, że Chrystus
zmartwychwstał. Droga poniedziałkowego orszaku biegła wzdłuż pól,
skończyła się tuż przy kaplicy św.
Jadwigi w Nieborowicach, gdzie na
wędrowców czekali z poczęstunkiem

gospodarze i wójt gminy Pilchowice
Maciej Gogulla. Wójt Gogulla wręczył
uczestnikom procesji pamiątkowe
dyplomy oraz nagrodził upominkami
najładniej udekorowane wierzchowce.
Tradycja konnych procesji narodziła
się w średniowieczu. Podobno na Śląsk
przywędrowała razem z niemieckimi
osadnikami. Zwyczaj ten, bardzo
widowiskowy, cieszy oczy i serca wiernych – szczególnie tych najmłodszych.
Jb

informacja własna wydawcy
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