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powiat

knurów ruDziniec

Jak in for mu je An drzej Frej no, kie row -
nik Biu ra Po wia to we go ARiMR, wprzy -
go to wa niu jest kon kurs dla mło dych rol ni -
ków. Bez zwrot na ra ta (przy zna wa na wra -
tach20 i80 proc.) mo że wy nieść100 tys. zł.
Wspar cie prze zna czo ne jest dla osób
przed40. ro kiem ży cia, któ re po sia da ją od -
po wied nie kwa li fi ka cje oraz do pie ro roz -
po czy na ją go spo da rze nie na ro li. 

Zko lei wy so kość po mo cy zpro gra mu
mo der ni za cji go spo darstw rol nych za le żeć
bę dzie od za pla no wa nych in we sty cji.
Mak sy mal na kwo ta,900 tys. zł, zwią za na
jest zre ali za cją bu dow li słu żą cych roz wo -

jo wi ho dow li pro siąt. Rol ni cy, któ rzy zde -
cy du ją się za in we sto wać w pro duk cję
mle ka kro wie go lub by dła mię sne go, mo -
gą li czyć na 500 tys. zł. Na każ dą z po zo -
sta łych in we sty cji, np. za kup ma szyn rol -
ni czych, prze zna czo no mak sy mal nie
200 tys. zł. ARiMR re fi nan su je kosz ty kwa -
li fi ko wa ne do60 proc. mło dym rol ni kom
i gru pom pro du cenc kim. W po zo sta łych
przy pad kach re fun da cja sta no wi po ło wę
wy dat ków. 

Na stęp ny pro jekt wprzy go to wa niu do -
ty czy pod sta wo wych usług i od no wy wsi
na ob sza rach wiej skich. Po moc na bu do -

wę lub mo der ni za cję dróg lo kal nych prze -
zna czo na jest dla gmin, po wia tów oraz
związ ków sa mo rzą dów. Li mi tem wspar -
cia to63,63 proc. kosz tów kwa li fi ko wa nych
pro jek tu, przy czym nie wię cej niż
3 mln zł. Środ ki prze zna czo ne są nago spo -
dar kę wod no -ście ko wą, obiek ty kul tu ral -
ne, po pra wę prze strze ni pu blicz nej, ochro -
nę za byt ków ibu dow nic twa tra dy cyj ne go,
atak że natar go wi ska lub ha le tar go we. Pie -
nią dze po cho dzić bę dą z ARiMR, ale
zare ali za cję pro jek tów od po wia da sa mo -
rząd wo je wódz twa. 

(pik)

Fun da cja ope ra to ra te le ko mu ni ka cyj -
ne go Oran ge or ga ni zu je II edy cję pro -

gra mu „Pra cow nie Oran ge”. W kon kur -
sie uczest ni czy miej sco wość Che chło
(gmi na Ru dzi niec). Staw ką są mul ti me -

dial ne świe tli ce. W dro dze do te go ce lu
po ma ga każ dy głos. A jed na oso ba mo -
że co dzien nie od dać ich pięć. Wię cej
na ten te mat na stro nie: https://glo -
suj.pra cow nie oran ge.pl. (pik)

eks tra pie nią dze dla rol ni ków 
Do 17 sierpnia Biuro powiatowe agencji
restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa
w pyskowicach przyjmuje wnioski o pomoc
finansową w ramach działania „inwestycje w rozwój
obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”.
o dotacje ubiegać mogą się osoby pracujące na roli
oraz samorządy zainteresowane zalesieniem
gruntów rolnych o powierzchni od 0,10 ha do 20 ha.
a w poczekalni już kolejne konkursy.

Gło suj na Che chło

w izbie tradycji
w knurowie „godo się
po ślonsku”, a opiekę
nad nią sprawuje „ślonzok
z papierami”. kustoszem
jest dobrze znany
mieszkańcom Bogusław
szyguła, wulkan energii,
o którym mówią
„poprawiacz historii”.

Cią gle coś zmie nia, tłu ma czy, pi sze
książ ki o róż no rod nej te ma ty -
ce. – Za nie któ re na wet mi się obe rwa -
ło – opo wia da z roz ba wie niem,
po czym po waż nie je i do da je – ale po -
glą dów nie zmie nię. Praw da jest naj -
waż niej sza. Opie kun Izby Tra dy cji to

eme ry to wa ny gór nik, przez trzy la ta był
kie row ni kiem Do mu Kul tu ry w Knu -
ro wie. Jak pod kre śla, „zro bił” kul tu rę
od po cząt ku, przez du że „K”. – W tę
izbę tro chę mnie wro bi li – mó wił ze
śmie chem – wie dzie li, że to uwiel biam.
Bo gu sław Szy gu ła ma mnó stwo spraw
na gło wie, ale dla każ de go znaj dzie
czas. 

O izbie tra dy cji na pi sa no 43 pra ce
ma gi ster skie i 3 roz pra wy dok tor skie,
w tym jed ną z nich obro nio ną aż
na Oks for dzie. – Za wsze po ma gam stu -
den tom, ale wa ru nek jest je den: te
pra ce ma ją póź niej tra fiać do na sze go
„mu zeum” – tłu ma czy. I tra fia ją,
a pod ich cię ża rem ugi na ją się pół ki. 

Bry lan tem na szla ku skar bów tech -
ni ki i kul tu ry gór ni czej jest wła śnie knu -
row ska izba tra dy cji – nie oce nio ne
miej sce łą czą ce kul tu rę i hi sto rię. Po -
wsta ła 28 czerw ca 1997 ro ku w sie dzi -
bie Klu bu NOT KWK Knu rów. Eks po -
zy cja jest atrak cyj na nie tyl ko dla pa -

sjo na tów gór nic twa, ale tak że dla tłum -
nie przy by wa ją cych wy cie czek szkol -
nych. Go ście roz po czy na ją zwie dza nie
od ga bi ne tu dy rek to ra, usy tu owa ne go
w pod zie miach, z mnó stwem sta rych
map, pa mią tek, fa cho wych ksią żek
i do ku men tów. Ścia nę zdo bią por tre ty
by łych dy rek to rów ko pal ni. Na stęp nie
zwie dza ją cy prze cho dzą przez ce chow -
nię, mar kow nię i lam pow nię. To wła -
śnie w tym miej scu moż na się do wie -
dzieć, skąd się wzię ło sło wo „szych ta”.
Ko lej nym eta pem eks po zy cji jest przej -
ście w re jon szy bu, któ ry od da je praw -
dzi wy kli mat ko pal ni. Kie dy do cie ra -
my do wy ro bisk gór ni czych, szcze gól -
ne atrak cje cze ka ją na naj młod szych,
po nie waż to tu taj opo wia da się le gen -
dę o skarb ni ku, do brym du chu ko pal -
ni, któ re go moż na spo tkać tak że w izbie
tra dy cji. 

Spe cjal ne miej sce w eks po zy cji
zaj mu je pa tron ka gór ni ków świę ta
Bar ba ra i pa tro ni ko pal ni: świę ci Piotr
i Pa weł. W jed nej z sal znaj du je się ga -
blo ta po świę co na pol skie mu bram ka -
rzo wi Je rze mu Dud ko wi, któ ry swo -
ich pierw szych bra mek bro nił wła śnie
w Knu ro wie. Nie spo sób wy mie nić
uni ka to wych eks po na tów, na rzę dzi,
sprzę tów gór ni czych i do ku men tów,
któ re znaj du ją się w izbie tra dy cji. To
jed no z tych miejsc, któ re po pro stu
trze ba zo ba czyć, aby móc „po czuć hi -
sto rię”.

Bo gu sław Szy gu ła opro wa dza jąc
go ści, nie za po mi na o dzie dzic twie
Knu ro wa, któ re mu po świę co na zo sta -
ła osob na sa la, ze szcze gól nym wy -
róż nie niem ro li ko pal ni. In te re su ją ca
jest tak że moż li wość „spo tka nia
przed fa mi lo kiem”, czy li hi sto rycz na
po dróż w cza sie do po cząt ku XX wie -
ku. Obok ła wecz ki i za par ko wa ne go
„mo pli ka” znaj du je się wej ście do tra -
dy cyj nej izby gór ni czej. Au ten tycz -
ne me ble, stro je ślą skie i wy po sa że -
nie wpro wa dza ją zwie dza ją cych
w kli mat, w któ ry wkra czał gór nik
po „szych cie”. Tra dy cyj na ślą ska
kuch nia roz ta cza ła w swo ich pro gach
za pach re gio nal nych po traw, za wsze
po da wa nych na czas, dzię ki znaj du -
ją ce mu się w izbie okien ku z wi do -
kiem na ko pal nię. Ostat ni mi cza sy ho -
no ro we miej sce w Izbie Tra dy cji
w Knu ro wie uzy skał ką cik pa mię ci
nie daw no zmar łe go księ dza Ste fa na
Grusz ki. 

Ku stosz Bo gu sław Szy gu ła jest do -
brym du chem te go miej sca. Izba Tra -
dy cji w Knu ro wie to obo wiąz ko wy
punkt, któ ry po wi nien od wie dzić nie
tyl ko każ dy miesz ka niec mia sta, ale
i Ślą ska. 

Izba tra dy cji: 
„Tu się go do po ślą sku!”

sośnicowice

Pa nie ze smol nic kie go ko ła go spo dyń
wiej skich na cze le z soł ty sem Ber -

nar dem Wilcz kiem od wie dzi ły Kuź ni -
cę Łu gow ską w po wie cie wie luń skim,
gdzie wzię ły udział w dość nie ty po wym
fe sty nie. Go ści ze Ślą ska przy wi ta no
chle bem i so lą przy akom pa nia men cie
akor de onu, po czym w pre zen cie wrę -
czo no drzew ka – zo sta ły już za sa dzo -
ne na pa miąt kę spo tka nia i ja ko sym -
bol współ pra cy. Soł tys Smol ni cy po da -
ro wał z ko lei go spo da rzom ma te ria ły
na te mat swo jej wsi oraz ca łej gmi ny
So śni co wi ce.

Naj waż niej szym punk tem spo tka nia
by ło pod pi sa nie przez przed sta wi cie li

so łectw „Po ro zu mie nia o współ pra cy
kul tu ro wej wsi Smol ni ca i Kuź ni ca Łu -
gow ska”. Te raz, zgod nie z umo wą,
obie wsie ma ją obo wią zek wy mie niać
do świad cze nia w róż nych dzie dzi nach,
do brze współ pra co wać i spo ty kać się
kil ka ra zy w ro ku, by przy jaźń za cie -
śniać. I tak Smol ni ca bę dzie go ścić
miesz kań ców Kuź ni cy już na po cząt -
ku wrze śnia pod czas swo ich do ży nek. 

Po ofi cjal nej czę ści od by ła się bie -
sia da – z żu rem, ka szan ką, kieł ba są
z gril la, cia stem i zna ny mi przy śpiew -
ka mi, w któ rych bie siad ni ków pro wa -
dził lo kal ny ze spół.

(ms) 

So łec two Smol ni ca pod pi sa ło po ro zu mie nie o współ pra cy
z Kuź ni cą Łu gow ską w wo je wódz twie łódz kim. To praw do po -
dob nie pierw sza w Pol sce ta ka umo wa. 

Smol ni ca wy szła po za
wo je wódz two 

Martyna kopeć

powiat

n Bogusław Szyguła, kustosz.  

Du żo słoń ca, ale co kil ka dni desz cze – to naj lep sza po go da dla zbóż. Nie -
ste ty, w tym ro ku nie naj le piej było z opadami. Te go rocz ne żni wa na na szym
te re nie z uwa gi na pa nu ją cą su szę roz po czę ły się wcze śniej niż zwy kle, bo
już w po ło wie lip ca, ale zbio ry bę dą słab sze niż w ro ku ubie głym. Fa chow -
cy wró żą, że o 10 – 20 pro cent. Ce ny w sku pie po zo sta ją jed nak na po dob -
nym po zio mie jak w ro ku 2014. (san)

Żniwa 
na półmetku


