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Liczba miesiąca

1 mld zł
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KOSTKA
ORZECH
EKOGROSZEK
PELLET
WYRY (TEREN GIGU)

UL. PSZCZYŃSKA 48 A
ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 17.00
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00

KUPIĘ KAŻDE MIESZKANIE
Gotówka nawet tego samego dnia!

Z dowolnym problemem prawnym.
Bez prowizji. Bez pośredników.
Spłacę zadłużenie. Do remontu.
100% bezpieczeństwa i dyskrecji.
Bezpłatna wycena nieruchomości.

Posiadam inne mieszkania na zamianę.

Załatwię wszystkie formalności.
Mieszkanie może być z lokatorami.

ZADZWOŃ!

508 98 73 78
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ażdy polityk chce coś ugrać
na pandemii. Jedni przestrzegają, inni krytykują,
niektórzy lekceważą. I jest też wymykający się wszelkim kategoriom Szymon Hołownia. Otóż zdobywca trzeciego miejsca w ostatnich wyborach
prezydenckich postanowił podzielić się
z narodem dobrą nowiną, że jest już
zaszczepiony. Na dowód Pan Szymon
zamieścił na swoim profilu facebookowym zdjęcie z... imiennym dyplomem
dzielnego pacjenta, przyznawanym za
wzorowe zachowanie i odwagę podczas badania. Rodzice małych dzieci wiedzą o co chodzi. To stary numer
pediatrów. Jeśli dziecko jest niespokojne podczas wizyty daje mu się lizaka,
maskotkę albo inny gadżet odwracający uwagę od zabiegu. Można się domyśleć, dlaczego dla Hołowni przygotowano taki dyplom. Wszyscy pamiętamy, jak rozpłakał się nad konstytucją podczas internetowego występu.
Jeśli takie sytuacje doprowadzają go
do łez, to zastrzyk może przyprawić
o atak histerii albo paniki. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze.
Niedoszły prezydent Polski dzielnie
zniósł szczepienie. Nie rozpłakał się
i dostał za to dyplom. Jego żona, która
jest pilotem wojska polskiego, musi być
dumna ze swojego męża. My też jesteśmy. Wypada jedynie ubolewać, jak
byliśmy krótkowzroczni podczas wyborów prezydenckich. Należało od razu, w pierwszej turze postawić na Szymona Hołownię. Jest to człowiek nie
tylko mądry, odpowiedzialny, przystojny, ale także odważny.
Jerzy
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Zamieszanie wokół osiedla „Sielanka”

powiecie mikołowskim
trwa lekkie - mam nadzieję - zamieszanie ze
szczepionkami. Zadzwonili do nas
oburzeni Czytelnicy, śledzący lokalne
życie towarzysko-polityczne, z pytaniem dlaczego zaszczepił się cały zarząd powiatu mikołowskiego, a wielu
starszych ludzi musi czekać jeszcze
w kolejce. Nie zaglądam do metryki
władzom starostwa, ale wydaje mi
się, że są to ludzie w wieku, który bez
znajomości daje prawo do szczepienia. Ja też, choć do emerytury mam
jeszcze daleko, dostałam z portalu
e-zdrowie informację, że 13 kwietnia
mam się stawić po pierwszą dawkę
pfizera. Wszystko przez to, że przezornie już w styczniu razem z mężem
zadeklarowaliśmy gotowość do szczepienia. Opłaciło się, bo szybciej niż
inne osoby z naszych roczników wyznaczono nam termin. Nie zmienia
to faktu, że wiele starszych osób z naszego powiatu wciąż czeka na swoją
szansę. Ponad 80-letnia babcia kolegi
dostała termin dopiero pod koniec
maja. Mam też nadzieję, że wkrótce
pojawi się więcej punktów szczepień
w naszym powiecie. Mnie skierowano do szpitala w Rudzie Śląskiej i nie
jest to żaden problem, aby wsiąść
w samochód i pojechać. Potrafię sobie
jednak wyobrazić, że osoby starsze,
chore, niezmotoryzowane i samotne,
mogą odpuścić szczepienie, jeśli im
przyjdzie pojechać do innego miasta.
To nie są logistyczne drobiazgi, ale
utrudnienia, które mogą kosztować
zdrowie, a nawet życie.
Beata

u Dlaczego nikt nas nie poinformował, że obok osiedla  

u Dlaczego nikt o to nie zapytał? - ripostują deweloper  

Staliśmy się zakładn

W

okół osiedla „Sielanka”
na śmiłowickiej Recie
w Mikołowie przez lata
nie działo się nic szczególnego. Powstawały kolejne domy, a z sąsiedniej łąki przyglądały się temu sarny.
Afera, całkiem przypadkowo wybuchła dwa miesiące temu. Podczas
prac ziemnych naruszono strukturę
bunkra z czasów drugiej wojny. Media zaczęły drążyć temat praw własności do tego terenu.

znaczenia. Zarówno burmistrz, jak
i przedstawiciel dewelopera jasno
dali ludziom do zrozumienia, że ich
opinia niewiele znaczy, bo każdy na
swojej działce może robić to, na co
mu pozwala plan zagospodarowania przestrzennego.

Przy tej okazji wyszło
na jaw, że zielona
przestrzeń obok osiedla
nie jest łąką, ale terenem
przemysłowym, na
którym wkrótce wyrosną
zakłady i magazyny.

Po wybuchu afery z bunkrem
media informowały, że obok osiedla mają powstać zakłady przemysłowe. Teraz akcenty są rozłożone inaczej. Tereny przemysłowe grają główną rolę, a mieszkaniówka jest miłym dodatkiem. Dosyć precyzyjnie wytłumaczył to Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa. Przed 1992 rokiem ta część
miasta w planach była oznaczona jako tereny rolne. W 1999 r. do
studium zagospodarowania wprowadzono zapis o działalności produkcyjnej. W 2013 r. uwzględniono dodatkowo funkcje mieszkalne. Do dziś nic się nie zmieniło

Kiedy minął pierwszy szok,
mieszkańcy zaczęli się organizować i żądać wyjaśnień od dewelopera i władz miasta. Niedawno poświęcono tej sprawie posiedzenie
online jednej z komisji Rady Miasta. Do udziału zaproszono także
mieszkańców. To miły gest, ale - jak
się okazało - nie mający większego

W ciągu kilku ostatnich
tygodni całkowicie
zmieniła się narracja na
temat „Sielanki”.

w tej sprawie. Podczas posiedzenia
komisji mieszkańcy mieli pretensje do Stanisława Piechuli i dewelopera, że nikt ich o tym nie poinformował. Z odpowiedzi wynikało, że
sami są sobie winni. Od 21 lat wiadomo, jakie jest przeznaczenie tych
terenów, a każdy kto w tej okolicy
buduje bądź kupuje dom, powinien
się orientować, co może powstać
w sąsiedztwie. Deweloper też nie
ma obowiązku w prospektach re-
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w Mikołowie można streścić w dwóch pytaniach:

  powstaną zakłady przemysłowe? - chcą wiedzieć mieszkańcy.
  i miasto.

nikami miasta i dewelopera
Mieszkańcy „Sielanki” myśleli, że to jest łąka gdzie powstaną
kolejne domki, a to teren przemysłowy, na którym wkrótce
wyrosną fabryki i magazyny.
klamowych informować o gminnych planach zagospodarowania
przestrzennego.
- Jesteśmy zakładnikami miasta
i dewelopera - powiedziała jedna
z mieszkanek „Sielanki”.
W takim stwierdzeniu jest sporo prawdy. Gdyby ktoś chciał
się teraz wyprowadzić z osiedla
i sprzedać dom trudno oczekiwać,
że znajdzie kupca za dobra cenę.
Nikt nie chce mieć fabryki za płotem, choć inaczej to widzi deweloper. Podczas dyskusji przekonywał
mieszkańców, że zakłady przemysłowe są prawdziwym dobrodziejstwem, bo stworzą barierę chroniącą mieszkańców przed hała-

sem dochodzącym z Drogi Krajowej 44.
Mieszkańcy „Sielanki” raczej nie
mają co liczyć na ewentualne odszkodowania. Miasto i developer
mają na tyle dobrych prawników,
aby udowodnić przed sądem, że nie
doszło do przekłamania albo zatajenia informacji.
Jeszcze nie wiadomo, co konkretnie powstanie obok osiedla mieszkaniowego, ale pewne szczegóły planowanych inwestycje są już znane.
Pracę ma tu znaleźć około
tysiąca osób. Wiadomo,
że wysokość zakładów
sięgnie 12 metrów.

Deweloper zapewnił, że produkcja przemysłowa nie będzie uciążliwa. To znaczy, że mieszkańcy nie
muszą się martwić o hałas i zanieczyszczenia środowiska. Czy „Sielanka” może odetchnąć z ulgą po
takiej deklaracji? Doświadczenia
mikołowskiej strefy przemysłowej
przy ul. Nowy Świat dowodzą, że
niekoniecznie. Często piszemy na
ten temat. Na publikację czeka kolejny artykuł. Stowarzyszenie „Wymyślanka” broniące praw mieszkańców dzielnicy, rozpoczęło kolejny
protest przeciwko jednej z firm, która uruchomiła produkcyjną działalność przemysłową, choć - zdaniem
społeczników - nie pozwala na to
plan przestrzenny. Takich historii opisaliśmy już kilka. Mieszkańcy skarżą się na hałas albo smród,
ale administracyjna machina toczy
się własnym tempem. Pisma krążą
między instytucjami. Prawnicy się
odwołują. Dokonywane są pomiary
i analizy. Ich wyniki weryfikują kolejne ekipy ekspertów. Generalnie,
dzieje się wiele, ale nie ma efektów
i decyzji. Rośnie jedynie mur
niechęci między mieszkańcami
a przedsiębiorcami. Niestety, nie ma
rozjemcy, który potrafiłby pogodzić
obie strony. Taką rolę powinny pełnić władze miasta, ale trudno zwalać
całą winę na burmistrza Stanisława
Piechulę. W pewnym sensie on też

jest ofiarą tej sytuacji. Największym
problemem rozwojowym Mikołowa jest brak sformalizowanej strefy przemysłowej. To błąd popełniony w pierwszych kadencjach demokratycznego samorządu. Nikt wtedy
o tym nie pomyślał, choć było jasne,
że inwestorzy wcześniej czy później
zainteresują się dobrze skomunikowanym miastem, położonym w centrum śląskiej aglomeracji.
Czy mieszkańców
„Sielanki” czeka
powtórka z Nowego
Światu?
Trudno się dziwić deweloperowi,
że chce zarobić. Nie po to przejął tereny przy ul. Gliwickiej, aby przyglądać się sarenkom. Można też
zrozumieć miasto. Bez inwestorów
nie ma rozwoju. Szacuje się, że nowa strefa przemysłowa może miastu
przynieść nawet 4 mln zł rocznego
dochodu. Oczywiste jest też rozczarowanie mieszkańców, którzy znienacka się dowiedzieli, że w wymarzonym miejscu czeka ich nie tylko sielanka. Patrząc na tempo rozwoju gospodarczego miasta i przyrost ludności można się obawiać, że
w Mikołowie to nie jest ostatni tego
typu problem. Do sprawy „Sielanki”
będziemy wracać.
Jerzy Filar

ARTUR WNUK,
Stowarzyszenie Reta

Jestem zaskoczony przebiegiem
komisji Rady Miasta. Okazało się, że
głos mieszkańców nie ma kompletnie
znaczenia i został zignorowany
zarówno przez radnych jak i przez
burmistrza. Widocznie wszystko
zostało ustalone wcześniej, a ponad
100 osób obecnych na komisji zostało
odprawionych z kwitkiem. Argument
jednego z radnych w stylu: „mnóstwo
ludzi z osiedla (Sielanka) też tam
podejmie pracę” jest zwyczajnie
nieprawdziwy.
Najgorsze jest to, że nikt nie potrafi
powiedzieć jaki rodzaj produkcji
będzie prowadzony w 12-metrowych
halach, a raczej nie będzie to cichy i
spokojny magazyn pluszaków.
Burmistrz skompromitował się po
raz kolejny, chociażby wypowiedzią
w sprawie schronu z Obszaru
Warownego Śląsk, czy twierdzeniem,
że dzięki rozmowom miasta
z inwestorem mieszkańcy kupili tam
domy. Zapytam wprost: kto zapłacił za
te domy? Przecież nie burmistrz. Nie
podzielam też opinii burmistrza, który
na 99% jest pewien, że mieszkańcy
Mikołowa popierają tę inwestycję, bo
skorzystają ze szkoły i skrzyżowania.
Dzielenie mieszkańców Mikołowa
na tych przeciwnych inwestycji
(mieszkających blisko) i rzekomo
popierających ją mieszkańców Rety,
Śmiłowic, Borowej Wsi nie powinno
mieć miejsca.
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TERAZ W OFERCIE KONFEKCJONOWANY OPAŁ DRZEWNY:
Ã pellet Ã brykiet Ã drewno kominkowe suszone Ã
Ã drewno rozpałkowe suszone Ã

TWÓJ SKŁAD
OPAŁU

NOWOŚĆ

KONKURENCYJNE CENY, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ: Ã orzech Ã ekogroszek Ã ekomiał Ã węgle konfekcjonowane
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Kto ma w głowie olej
ten idzie na kolej!

Technikum Kolejowe w Tychach

ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022
Kształcimy w najbardziej poszukiwanych zawodach:
n technik elektroenergetyk transportu szynowego,
n technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
n technik budownictwa kolejowego
n technik transportu kolejowego.
Współpracujemy z wiodącymi
firmami kolejowymi oraz uczelniami.
Pracodawcy zapewniają uczniom stypendia
i pracę w największych firmach kolejowych.
Czekamy na Wasze wnioski
o przyjęcie do Szkoły od 17 maja 2021 r.
w systemie Vulcan,
jak również pod adresem mailowym:
szkola@edukacja.tychy.pl.
Znajdziecie nas na FB,
stronie internetowej: szkoly-kolejowe.pl
oraz wyszukując w Vulcanie.

Technikum Kolejowe Tychy
kształci przyszłe szychy!

Podział środków z kolejnej puli rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL) wywołał
skrajne reakcje wśród samorządowców
powiatu mikołowskiego. U jednych radość, bo
otrzymali pieniądze, a u innych rozczarowanie,
ponieważ zostali pominięci. Szkoda, bo kasę
mogli dostać wszyscy. W „Naszej Gazecie”
opisaliśmy, co trzeba zrobić.

Wystarczyło uw
W

szystko zaczęło się od naszego artykułu
z grudnia ubiegłego roku.
Napisaliśmy, które miejscowości z naszego powiatu, ile
i na co mogą dostać rządowe
pieniądze. Publikacja wzburzyła zwłaszcza Stanisława
Piechulę, burmistrza Miko-

- „Nasza Gazeta” opisała
podział pieniędzy w trzeciej
części funduszu z dokładnym
podziałem dofinansowań na
gminy, a nawet na konkretne inwestycje. Problem tylko w tym, że w tym momencie nie tylko podział taki się
jeszcze nie odbył, ale nawet
gminy nie złożyły wniosków

Wszystko zaczęło się od naszego artykuł z grudnia ubiegłego roku.
łowa. Na wirtualnym konwencie prezydentów i burmistrzów województwa śląskiego wskazał nas, jako negatywny przykład uczestnictwa w zakulisowych intrygach władzy. W dodatku obsmarował nas w... „Naszej Gazecie”, ponieważ udostępniamy łamy (bez cenzury) każdemu, kto ma coś do
powiedzenie w sprawach powiatu mikołowskiego.

o cokolwiek. Tymczasem
w artykule wykazano, że
przedstawiciele obecnej władzy już wiedzą kto, ile i na co
dostanie, w tym nawet na inwestycje, o które gminy nie
miały zamiaru występować
- demaskował spisek burmistrz Mikołowa.
To był zaskakujący, ale i pouczający artykuł. Z tekstu wynikało, że Mikołów, który za
sprawą swojego burmistrza

stoi na pierwszej linii oporu wobec obecnej władzy,
znów nie dostanie nic. Tymczasem…
Stanisław Piechula
zrobił złą minę do
dobrej gry.
Miasto złożyło wniosek
według sugestii zawartych
w naszym artykule. I udało się. Mikołów dostanie od
rządu prawie milion zł na
dwie inwestycje. Całe zamieszanie mogło się skończyć
happy endem dla całego powitu mikołowskiego. Bur-

WYRY 1 910 000 ZŁ
950 tys. zł - remont ul. Dworcowej
960 tys. zł - modernizacja szkół podstawowych
ORNONTOWICE 1 600 000 ZŁ
800 tys. zł - budowa odcinków dojazdowych do ul. Leśnej
800 tys. zł - budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa
MIKOŁÓW 970 000 ZŁ
500 tys. zł - budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego
470 tys. zł - rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków
ORZESZE 0 ZŁ | ŁAZISKA GÓRNE 0 ZŁ | POWIAT MIKOŁOWSKI 0 ZŁ

OGŁOSZENIA DROBNE - TANIO - SKUTECZNIE
Kontakt tel.:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

ul. Górnicza 7, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07 fax (32) 223 86 87

606 221 496,

CZYSZCZENIE
DYWANÓW
I TAPICERKI
MEBLOWEJ
Bez przemaczania
tel: 517 230 853

502 364 029

MALOWANIE
MIESZKAŃ

POGOTOWIE
GOTÓWKOWE

REMONTY
BUDOWLANE DO A-Z

Szybko, komfortowo
i bez zbędnych formalności

 Instalacje hydrauliczne,
elektryczne, wykończenia
 Kafelkowanie, gładzie,
malowanie, zabudowy,
sufity podwieszane
 Podłogi żywiczne (3D)

KAFELKOWANIE
PANELE
REMONTY
OGÓLNE
tel. 693

197 133

od 300 zł do 4 000 zł
RRSO: 191,87 %

tel. 730 30 30 77
www.pozyczkaw24h.pl

Solidna firma

Tel.

504 853 638

Foto: FB LKS 45 Bujaków

ważnie czytać „Naszą Gazetę”
nieważ zwolniły się środki po
samorządach z naszego powiatu, które nie dostały nic. Wśród
rozczarowanych jest także starostwo powiatowe. Powiat aplikował o wielomilionowe inwestycje drogowe. Z tego co wiemy, Izabela Kloc i jej współpracownicy jeszcze w ostatnim
dniu składania wniosków rozmawiali zarówno ze starostą
Mirosławem Dużym oraz jego
zastępcą Tadeuszem Marszoli-

kiem. Apelowano do nich, aby
zabiegali o pół miliona złotych
na szpital, ponieważ są to pewne pieniądze. Zrobili po swojemu, a w efekcie powiat nie dostał nic.
Z drugiej strony
trzeba się zastanowić,
czy powiat dostanie
jeszcze cokolwiek
ze środków
zewnętrznych?

Opisaliśmy w styczniowym numerze gazety niebywałą decyzję starostwa, które odrzuciło 10 mln zł z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na remont ul.
Rybnickiej w Wyrach. Podczas internetowej sesji Rady
Gminy obwieścił tę decyzję
wicestarosta Tadeusz Marszolik. Dobrze, że nie słyszał co mówili pod jego adresem radni po wyłączeniu

komputerów. Oficjalnie zrezygnowano z tych pieniędzy,
ponieważ powiatu nie stać
na dorzucenie własnej puli
do remontu. Wolno tak robić, ale w instytucjach dzielących pieniędzmi nikt nie
zapomina takich sytuacji, bo
zdarzają się one rzadko. Jeśli ktoś raz pogardził dotacją jest duże prawdopodobieństwo, że już więcej nie
dostanie.

REKLAMA

Wśród beneficjentów Fundusz Inwestycji
Lokalnych znalazł się klub LKS 45 Bujaków.
mistrz Piechula zamiast nas
oskarżać o udział w spisku,
powinien raczej pochwalić
za rzetelne dziennikarstwo
i lokalny patriotyzm. Rządowymi środkami dzielą urzędy wojewódzkie. W listopadzie dowiedzieliśmy się,
że rusza kolejna pula w ramach FIL. Tym razem środków było mniej, niż w poprzednich edycjach. Na województwo śląskie przypadło około 192 mln zł. Dla powiatu mikołowskiego przewidziano mniej więcej cztery i pół miliona złotych. Jak
się dowiedzieliśmy, konkretne inwestycje mieli rekomendować najwyżsi rangą politycy Prawa i Sprawiedliwości
w terenie. W powiecie mikołowskim liderem jest Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego. W jej biurze dowiedzieliśmy się reszty. Okazało się, że współpracownicy europoseł skontaktowali się z naszymi samorządowcami. Z tej racji,
że pieniędzy było stosunkowo mało, sugerowano, aby
wskazać inwestycje w okolicy
750 tys. zł.

Chodziło o w miarę
równy podział
między powiat
oraz tworzące
go miejscowości:
Mikołów, Łaziska
Górne, Orzesze,
Wyry i Ornontowice.
W efekcie tych rozmów powstała lista, którą opublikowaliśmy w grudniowym wydaniu.
Gdyby taka propozycja podziału środków trafiła do śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego, dostaliby wszyscy. Część samorządowców zinterpretowała jednak inaczej intencje tego rozdania FIL. Łaziska Górne złożyły do dofinansowania cały projekt modernizacji Przedszkola
nr 5, którego koszt wynosi ponad 5 mln zł. Jest to więcej, niż
wynosiła pula na cały powiat.
W konsekwencji Łaziska Górne nie dostały nic. Do podobnej sytuacji doszło w Orzeszu.
Natomiast Wyry oraz Ornontowice poszły śladem Mikołowa i projekty z obu gmin zostały rozpatrzone pozytywnie.
W efekcie, do tych miejscowości trafiło więcej pieniędzy, niż
wnioskowano na początku, po-

Szukasz powodu do kupna hybrydy?
Mamy dwa.
Kia Sorento Hybrid oraz Plug-in Hybrid.

Ju쏺 od

159 900
Kia Sorento w wersji Hybrid oraz Plug-in Hybrid.
Wybierz lepsz썀 dla siebie.

PLN

ETRANS | Autoryzowany Dealer

Łaziska G쎣rne, ul. Le쏂na 1
T: 32 325 74 12, www.etrans.pl

Zu쏺ycie paliwa / emisja CO2: 1,6~7,5 l/100 km / 38~170 g/km. Cykl mieszany. Warto쏂ci zu쏺ycia paliwa i emisji (cykl WLTP) wynikaj썀 z wersji/wariantu pojazdu
oraz z jego wyposa쏺enia. Dane zu쏺ycia paliwa maj썀 charakter por쎣wnawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym zgodnie z wymaganiami
Rozporz썀dzenia (WE) 715/2007, uzupełnionego Rozporz썀dzeniem Komisji 2017/1151. Warto쏂ci rzeczywiste mog썀 by썉 inne w zale쏺no쏂ci od warunk쎣w i stylu jazdy.
7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczeg쎣łowe okresy gwarancji oraz jej warunki okre쏂lone s썀 w ksi썀쏺ce gwarancyjnej.
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To idzie młodość, młodość, młodość…
u Dlaczego życie polityczne w Polsce jest jakie jest? Być może jedna z przyczyn tkwi w słabym zaangażowaniu ludzi młodych
w życie publiczne. W powiecie mikołowskim coś drgnęło w tej materii. Zaczęły działać partyjne młodzieżówki Lewicy oraz
Prawa i Sprawiedliwości. Owoce ich aktywności ocenimy po wyborach parlamentarnych i samorządowych w 2023 roku.

Lewoskrętni

W ostatnim czasie, w powiecie mikołowskim uaktywniła się Młoda Lewica.

Jej działacze złożyli wniosek, aby rondu łączącemu
ul. Katowicką i św. Woj-

ciecha w Mikołowie nadać
nazwę Praw Kobiet. Drugą medialną akcją był apel
do wszystkich miast i gmin
okręgu wyborczego nr 30,
w tym m.in. do Mikołowa,
o przyjęcie Uchwały Solidarnościowej ze społecznością
LGBT+.
- Śląsk zawsze był miejscem zróżnicowanym, dlatego potrzebujemy ochrony różnorodności i tolerancji. Osoby LGBT+ są dzisiaj prześladowane przez władze i samorząd jest tym miejscem, które te osoby powinien wesprzeć
niniejszą uchwałą - mówi
Krzysztof Krukowka, Koordynator Okręgowy Tęczowej
Wiosny i Młodej Lewicy.

Na prawo patrz

W rybnickim okręgu wyborczym młodzieżówka PiS
powstała niedawno. Jedno z
ogniw utworzono w powiecie

mikołowskim, a jego szefem
został Mikołaj Lewandowski.
- Chcemy działać na kilku poziomach. Na pewno bę-

dziemy widoczni w przestrzeni lokalnej. W powiecie mikołowskim wiele spraw wymaga nowego podejścia i bardziej nowoczesnej perspektywy,
zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy
młodego pokolenia. Nie zamierzamy też stać obojętnie, kiedy
lewica wywraca do góry nogami obyczaje, normy, pamięć historyczną i dorobek kulturowy,
który jest fundamentem naszej cywilizacji. Opowiadamy
się za tradycyjnym systemem
wartości i chcemy przekonać
młodych mieszkańców powiatu mikołowskiego, że konserwatyzm jest lepszym sposobem
na budowanie przyszłości niż
lewicowe utopie - mówi Mikołaj Lewandowski.

 Śladem naszych publikacji - list do redakcji

Po

naszych licznych publikacjach na
temat sytuacji w AKS Mikołów,
w ostatnim numerze gazety głos
zabrał Wojciech Tkacz, dyrektor MOSIR Mikołów. Po tej publikacji polemiczne nadesłali
„starzy” działacze Klubu. List drukujemy bez
redakcyjnych skrótów.
LOGIKA I ZDROWY ROZSĄDEK
1. Ustawowo MOSiR powstał w celu krzewienia
sportu tylko wśród dzieci i młodzieży. Czy
bieżąca, statutowa działalność całego klubu
wraz z seniorskim sportem kwalifikowanym,
o którym mówi odrębna ustawa, mieści się
w ustawie o MOSiR?
2. Dyrektor pisze, że rekreacja dzieci i młodzieży
odbywa się na terenach MOSiR. Od kiedy te
tereny zostały przejęte i dlaczego nie mogły
REKLAMA

należeć do klubu AKS? I na jakiej podstawie
prawnej?
3. Krajowy Rejestr Sądowy rejestruje stowarzyszenia i podmioty gospodarcze w celu
wydania sądu o prawidłowości danych oraz
prowadzeniu podmiotu pod kątem prawnym
i zgodnym ze statutami. Zatem nie jest to
„kółko różańcowe” jak zdaje się twierdzić dyrektor MOSIR, a Sąd RP wydający wyroki.
4. Od 2015 r. dyrektor MOSiR myli członków
klubu z zawodnikami i trenerami. Na ostatnim Walnym Zebraniu w 2015 roku na liście
członków stowarzyszenia AKS było i jest do tej
pory ok. 30 osób upoważnionych do zwołania
Walnego. Ta lista znajduje się w KRS w Katowicach. Więc skąd u dyrektora liczba 420?
5. Dyrektor pisze o jakimś bałaganie w dokumentacji i chaosie formalno-prawnym. Czy
to czasem nie dyrektor MOSiR w 2015 r.

przejmował obiekty AKS z rąk ustępującego
zarządu i przekazał je panu Janeczkowi? Czy
starosta albo prokurator mieli jakieś wnioski
do KRS w sprawie nieprawidłowości byłych
władz klubu?
6. Czy to, aby nie, wyimaginowany przez dyrektora i starostę bałagan nie wpłynął na takie,
a nie inne decyzje kuratora?
7. Czy dyrektor przekazał kuratorowi dokumentację z Walnego Zgromadzenia, które zorganizowali prawowici członkowie z listy 2015
roku. Po wyroku z 2016 r. i apelacji z 2017 r.
członkowie ci mieli prawo zorganizować zebranie własnego klubu. Dyrektor sam pisze, że
nie ma prawa ingerować w Walne. Dlaczego
więc ingeruje? Sąd przecież nie uchylił listy
członków z 2015 r.
8. Po wyroku sądu z września 2016 r. dyrektor
MOSiR poprosił członków Zarządu AKS, któ-

ry ustąpił w 2015 r., by dalej, do czasu wyjaśnienia sytuacji, prowadził klub. Decyzja dyrektora była logiczna i uzasadniona, więc tak
się działo do marca 2017 r., do apelacji pana
Janeczka, która przypieczętowała wcześniejszy wyrok w jego sprawie. Dlaczego w tym samym marcu panowie Żyłka i Janeczek, za zgodą starosty i dyrektora MOSiR zorganizowali
„księżycowe” Walne, bo na pewno nie było to
Walne członków AKS. Dlaczego dyrektor, bez
podania przyczyny rozwiązał umowę z byłym
zarządem Klubu?
9. AKS, którym de facto zarządza dyrektor MOSiR nie ma nic wspólnego ze statutem prawie
100-letniego klubu AKS Mikołów. Co ma Pan
do powiedzenia tym, którzy przez ostatnie
40 lat budowali jego wielkość.
Działacze poprzedniego
Zarządu AKS Mikołów.
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POLICJA I STRAŻ POŻARNA APELUJĄ

Nie wypalaj traw!
Grożą za to kary

N

adeszła wiosna, temperatury są
coraz wyższe. Na łąkach widać
wyschnięte, martwe trawy, które w wielu miejscach mogą być celowo
podpalane. Niektórzy uważają, że jest
to najprostszy sposób na pozbycie się
śmieci, a nawet dopatrują się w takim
działaniu zabiegów użyźniających glebę.
Nic bardziej mylnego! Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie pożarów
przewidziane są dotkliwe kary, również
finansowe.
Za wypalanie traw
można trafić do więzienia,
nawet na 10 lat.
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach,
pozostałości roślinnych na nieużytkach,
skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Kodeks wykroczeń przewiduje
nawet 5 tys. zł grzywny za wypalanie
traw. Znacznie surowszą karę poniesie
osoba, która podpalając trawy, spowoduje zagrożenie życia i zdrowia innych

ludzi albo mienia np. budynków. W tym
wypadku Kodeks karny przewiduje karę
więzienia od roku do 10 lat.
Wypalanie traw nie ma
sensu - jest szkodliwe
i niebezpieczne.
Po przejściu pożarów ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa. Płomienie zabijają np. dżdżownice i hamują
naturalne zjawisko gnicia pozostałości
roślinnych, dzięki któremu tworzy się
urodzajna warstwa gleby. Nie koniec
na tym, ogień zabija także owady np.
pszczoły i dziko żyjące zwierzęta takie
jak: jeże, zające, lisy czy kuropatwy oraz
niszczy ich siedliska. Oto fakty:
• wypalanie nawet jednorazowe obniża
wartość plonów o 5 proc. - 8 proc.;
pogarsza się skład botaniczny siana.
Niszczone są rośliny motylkowe. Zdecydowanie zwiększa się udział chwastów. Według naukowców, po takim
pseudo-użyźniającym zabiegu ziemia
potrzebuje kilku lat by powrócić do
plonów sprzed pożaru;

• zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a razem z nią przebogaty świat
mikroorganizmów (bakterie, grzyby) niezbędny do utrzymywania
równowagi biologicznej życia. Wysoka temperatura powoduje, że takie
związki jak na przykład azot, łatwo
utleniają się;
• podczas pożaru gwałtownie rośnie
temperatura w glebie, może ona
wynieść nawet 1000 st. C. Taka temperatura zabija żyjące w glebie zwierzęta, co powoduje jej wyjałowienie.
Palące się trawy czy chwasty mogą wytwarzać toksyczne substancje,
które zatruwają zarówno glebę, wody
gruntowe jak również niszczą atmosferę. Towarzysząca pożarom emisja
pyłów i gazów zagraża również np.
kierowcom poruszającym się po drogach w pobliżu pożarów. Nierzadko
ogień przenosi się na pobliskie lasy
czy zabudowania, pozbawiając ludzi
dobytku, a czasami odbierając zdrowie czy życie. Każdego roku do szpitali trafia wiele osób poparzonych właśnie w takich pożarach. Są też ofiary
śmiertelne. Często zresztą to właśnie
podpalacze cierpią w wyniku swoich
działań, bo ogień potrafi bardzo szybko wymknąć się spod kontroli. Straż
pożarna ponosi olbrzymie koszty
gaszenia płonących traw i często nie
może nadążyć z wyjazdami do kolejnych takich zdarzeń. Strażacy zajęci
płonącymi trawami nie mogą szybko
dojechać do innych pożarów.
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Ruszyła trzecia edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

W naszym podregionie
jest do wzięcia 800 tys. zł

J

esteśmy przyzwyczajeni do miejskich budżetów obywatelskich.
Więcej się o nich mówi w lokalnych mediach i kasa do podziału jest
proporcjonalnie większa. Mimo tego
nie ma powodu, aby rezygnować z dodatkowych możliwości finansowania
pomysłów mieszkańców. Tegoroczną pulę wojewódzką marszałek Jakub
Chełstowski podzielił na dwie części:
EKO oraz REGIO. W każdej mieszkańcy mają do dyspozycji po 5 milionów złotych. Zadania należy zgłaszać
przez stronę bo.slaskie.pl za pomocą
generatora wniosków eBO. Generator
jest prosty w obsłudze dzięki czemu

łatwo i szybko można przygotować
zadanie. Podpisany formularz wraz
z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, przesłać pocztą tradycyjną albo złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu. Nabór wniosków potrwa do 16 maja. Szczegółowe informacje znajdują się stronie internetowej Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego bo.slaskie.pl.
Szczegółowe informacje znajdują się stronie internetowej Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego:
bo.slaskie.pl.

Podregion nr 3 - powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki,
wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój,
Rybnik, Żory.

REKLAMA

PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.mikolow.spolem.org.pl
Oferta ważna 1-15.04.2021 r.
Bułka z ziarnami
90gr

Knorr sos
pieczeniowy
jasny/ciemny
25/29

0,89

1,85
Herbata Lipton Yellow Label 25szt

3,99

Wątrobianka
1kg

3,69

13,50

Chleb
Fitnes
100% żytni
300gr

22,50

Oferta ważna 16-30.04.2021 r.

0,85

Metka wędzona 1kg

Bułka żytnia
90gr

Kiełbasa głogowska 1kg
Szynka z puszki
1kg

Chleb
Dietetyczny
300gr

Knorr bulion
różne rodzaje
120gr

2,85

3,99
Producent „PSS Zgoda” Mikołów

Dane kontaktowe: PSS Społem „ZGODA”
43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 11
tel. 32 22 62 912, email: psszgoda@interia.pl

Mikołów, ul. K. Miarki 11
Mikołów, ul. Jana Pawła II 19
Mikołów - Kamionka, ul. Paprotek 7

37,49

Łaziska Górne, ul. Szkolna 14
Łaziska Górne, ul. Górnośląska 2a

25,99

PROMOCJA WAŻNA DO 31 MARCA LUB WYCZERPANIA ZAPASÓW
W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

ZAPRASZAMY NA SUPER PROMOCJE

Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK - DZIAŁ OWOCE-WARZYWA | W KAŻDĄ SOBOTĘ - DZIAŁ MIĘSNY

TEMAT Z OKŁADKI
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Według badań szwajcarskiej firmy
IQAir najbardziej zanieczyszczone
powietrze w Europie jest w ORZESZU.
u Aż nie chce się wierzyć w te
dane, ale IQAir to solidna
i renomowana firma od lat
zajmująca się technologią
jakości powietrza oraz
ochroną atmosfery.

Co

roku Szwajcarzy przygotowują światowy raport. W najnowszym,
podsumowującym ubiegły
rok, wzięto pod lupę sytuację, m.in. w 1297 europejskich miastach, w tym

108 polskich. Za kryterium
przyjęto stężenie pyłu zawieszonego PM 2,5. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), spośród zanieczyszczeń atmosferycznych jest on najbardziej szkodliwy dla człowie-

ka. Niestety, na pierwszym
miejscu w Europie znalazło
się Orzesze ze średnią roczną
44,1 mikrogram na metr sześcienny. Jak się okazuje, normy WHO są tutaj osiągane tylko w lipcu. Jest to szokująca informacja, ponieważ

REKLAMA

Energia za darmo
dla domu i firmy

Orzesze nie sprawia wrażenia zanieczyszczonego miasta. Nie ma tutaj większych
zakładów przemysłowych,
jest za to sporo zieleni i wiele
dzielnic o wiejskim charakterze. Jednak - jak podaje Polski Alert Smogowy - główną
przyczyną zanieczyszczonego powietrza jest tzw. niska
emisja, czyli ogrzewanie domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, czasami
nie spełniających żadnych
kryteriów emisyjnych. Mowa
o mule i miale, a nawet zwykłych śmieciach, w tym tworzywach sztucznych. Orzesze jest ofiarą takiej sytuacji.
Przejeżdżając przez miasto
można podziwiać enklawy
eleganckich domów z panelami słonecznymi, ale są też
budynki, z których kominów snuje się czarny, gęsty,
gryzący dym. Lepiej sobie
nie wyobrażać, co tam trafiło do pieca. W dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych
miast Europy jest tylko jedna polska miejscowość, ale
w pierwszej pięćdziesiątce
jest ich siedem, w tym cztery z województwa śląskiego.

44,1

Miasta z najbardziej zanieczyszczonym
powietrzem w Europie:

Śląskie miasta ujęte w badaniach IQAir. Liczba oznacza stężenie pyłu zawieszonego
PM 2,5 w mikrogramach na metr sześcienny. Liczby w białym kolorze oznaczają
miejsce w rankingu. Sklasyfikowano 1297 europejskich miast, w tym 108 z Polski.
31,6
24,9 24,7

22,1 21,4

18,9 18,7
17,3 16,9 15,8
14,5

37

38

60

67

97

101

132

142

195

244

839

Racibórz

Bielsko-Biała

Gliwice

Katowice

Lubliniec

Rybnik

Sosnowiec

Międzybrodzie Żywieckie

Tychy

Krzanowice

Ustroń

• Pomoc w złożeniu wniosku dla osób fizycznych
w ramach programu „Mój prąd”.

14

Goczałkowice-Zdrój

• Pomoc w złożeniu wniosku dla małych i średnich
przedsiębiorców do NFOŚiGW w uzyskaniu
dofinansowania w postaci pożyczki lub dotacji.

1

Orzesze

8,8
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Niekończąca się historia... wodna
W grudniu 2019 r. pisaliśmy o sprawie zalewania domu pani
Elżbiety przy ul. Ligonia w Łaziskach Dolnych przez deszczówkę
spływającą z posesji sąsiada. Niestety, od tej pory nic się nie
zmieniło. Sprawa ciągnie się już 15 lat i końca nie widać.

N

iestety, grawitacja powoduje, że woda, ścieki czy inne nieczystości zawsze
spłyną w najniżej położone miejsce.
W tym wypadku jest to zabytkowy dom z 1909 r,
przy ul. Ligonia 1, który pani Elżbieta otrzymała
w spadku po matce. Woda daje życie, ale może je
także uprzykrzyć. Kiedy zapowiadane są opady
deszczu to właścicielka tej posesji w Łaziskach
Dolnych zaczyna się martwić. Wie, że woda znowu spłynie pod jej dom.
Czy ten koszmar się skończy?
Trudno być tu optymistą, bowiem przez 15 lat
urzędnikom różnych szczebli administracji samorządowej i sądom nie udało rozstrzygnąć czy
to sąsiad ją zalewa, czy nie?
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych: „...Jeżeli spowodowane przez właścicieREKLAMA

la gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz
z urzędu lub na wniosek w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych
czynności.”
Tyle prawo, a rzeczywistość
w Łaziskach Dolnych jest inna.
Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta czy wzdłuż
ulic Ligonia jest kanalizacja sanitarna i deszczowa. Okazało się, że tak, a także znajdująca się powyżej ul. Kopalniana posiada obie kanalizacje.
Ponadto według urzędników wszystkie posesje przy obu ulicach są podłączone do kanalizacji sanitarnej. Ale, na pytanie czy wszystkie posesje wzdłuż ulic Ligonia i Kopalnianej są podłączone do kanalizacji deszczowej otrzymaliśmy
odpowiedź, że te sprawy reguluje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaziska Górne. Z takiej odpowie-

dzi wywnioskowaliśmy, że podłączenie do kanalizacji deszczowej wiąże się z dodatkowymi opłatami i mieszkańcy obu ulic z tej opcji nie korzystają. W przypadku domów nowych, to sprawa
jest prosta, bowiem muszą mieć zbiorniki łapiące wodę z deszczówki, ale w tych starszych to tylko dobra wola właścicieli.
A batalia się toczy głównie
o to, czy prawdą jest co mówi
o zalewaniu zabytkowego domu
z 1909 r. przy ul. Ligonia jego
właścicielka.
Akta się piętrzą, sprawy toczą przed sądami
różnych instancji, prokuratorzy rejonowi umarzają sprawy, wyższe instancje nakazują ich ponowne zbadanie, bo właścicielka nie odpuszcza,
a woda zalewa posesje i niszczy zabytek.
- Nie spodziewałam się, że tak wydawałoby się
prosta sprawa będzie się ciągnąć tyle lat. Przez ten
czas udało mi się dowiedzieć, że są mapy pokazujące podłączenia części budynków tylko z jednej działki sąsiada z posesji przy ul. Kopalnianej
do kanalizacji sanitarnej, tak mi napisali ze starostwa. A co z pozostałymi domami? Ale co do ka-

nalizacji deszczowej i czy w ogóle taka jest położona wzdłuż tej ulicy, to nadal jedni mówią, że jest
inni, że nie. Na ostatnim posiedzeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego, gdzie stwierdzono, że sprawa się już przedawniła usłyszałam, że
problem nie zostanie rozwiązany dopóki mój sąsiad sam nie zawnioskuje do miasta o podłączenie
do kanalizacji. Inna sprawa, że on mi wmawia,
że jest podłączony - wyjaśnia właścicielka posesji.
Jednakże tutaj pojawia się
problem. Powinny być mapy
pokazujące stan faktyczny, ale...
- Trudno dociec co jest z tymi mapami powykonawczymi budowy kanalizacji i przyłączy. Ostatnio
miały one powstać na wniosek sądu, ale zobowiązana do ich sporządzenia kartografka nie oddaje ich,
nie wiadomo dlaczego... - dodaje pani Elżbieta.
Z pisma, które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych jednoznacznie wynika,
że kanalizacja deszczowa i sanitarna została położona. Może kiedy powstaną mapy sytuacja się
wyjaśni, a na ich podstawie sądy będą mogły wydać ostateczne wyroki.
Beata Leśniewska
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Mamy logo 800-lecia Mikołowa

J

uż za 9 miesięcy będziemy mogli
świętować jubileusz 800-lecia Mikołowa. Ta okrągła rocznica była powodem ogłoszenia konkursu na opracowanie
logotypu 800-lecia miasta. 33 autorów
z całej Polski nadesłało do ratusza 40 prac.
Jury nie miało łatwego zadania. Konkurs
przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym, członkowie komisji wskazali najlepsze - w ich ocenie - prace. Pięć z największą liczbą głosów przeszło do tury drugiej,
w której wyłoniono zwycięski projekt. Tu
największą liczbę głosów zdobyła propo-

zycja firmy Atomowa Sp. z o. o. z Jastrzębia-Zdroju. W uzasadnieniu autorów
czytamy: „Inspiracją dla opracowania jubileuszowego znaku i identyfikacji dedyko-

wanej obchodom 800-lecia Mikołowa były
warte upamiętnienia wydarzenia i postaci,
charakterystyczne budynki oraz elementy
architektury miasta”. Serdeczne gratulacje!

Ulica Słowackiego już po remoncie

D

obieg końca remont
ulicy Słowackiego.
Była to dla nas ważna
inwestycja, ponieważ mieszka przy niej prawie 2 tysiące
osób. Dodatkowo znajdują
się tu szkoła podstawowa,
przedszkole, żłobek, a także
obiekty sportowe i plac zabaw.
Wszystkie te elementy sprawiają, że na ulicy Słowackiego
utrzymuje się wysokie natężenie ruchu.
Stan techniczny biegnącej
pod jezdnią sieci wodociągowej, pozostawiał wiele do życzenia. Dzięki pracom Zakła-

du Inżynierii Miejskiej, przebudowano sieci wodociągowe,
kanalizacyjne, wykonano nowe przyłącza, przebudowano
także nawierzchnię drogową
i wykonano nowy chodnik.

Miasto wybudowało także
gminny odcinek asfaltowej
ścieżki rowerowej.
- Cieszę się, że inwestycja została już zrealizowana i obsługuje ten ważny obszar miasta.

Nowy konkurs na wiosnę

WYGRAJ ROŚLINY

STANISŁAW PIECHULA,
burmistrz Mikołowa

S

koro jeden konkurs już
rozstrzygnęliśmy, ja serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w nowym. Tym razem związanym
z naturą i wiosną. Jeżeli Państwa prywatny teren, płot, parkan, mur, ściana, itp., znajduje
się w eksponowanym miejscu
i chcieliby Państwo obsadzić
go drzewami, krzewami czy
pnączami, a tym samym poprawić ogólnodostępną i do-

brze widoczną estetykę naszej
gminy, jest ku temu okazja.
Tereny takie można zgłaszać do obsadzenia roślinnością w celu poprawy estetyki
miasta. W zwięzłej formie opisowej należy przedstawić sposób wykorzystania roślin proponując jednocześnie ich rodzaj (drzewa, krzewy, pnącza,
itp.). W II etapie konkursu,
wyłonione zostaną najlepsze
miejsca. A kryteria oceny to:
1. lokalizacja, ekspozycja
i wartość dla estetyki miasta do 50%
2. uzgodnienie gatunków,
możliwość obsadzenia, utrzymania i koszt realizacji - do
50%. Zwycięskie będą te lokalizacje, które w ocenie otrzymają łącznie ponad 70%.
Szczegóły na:
http://bip.mikolow.eu/?a=16144

Mam nadzieję, że za jakiś czas
również w tej okolicy będziemy
mogli cieszyć się inwestycją służącą seniorom - uchyla rąbka
tajemnicy burmistrza Mikołowa Stanisław Piechula.

Segregacja nam się opłaca
Dotyczą nas wszystkich, bo każdy je produkuje. Niezależnie od wieku, statusu majątkowego, wykształcenia
czy miejsca zamieszkania. W kwestii radzenia sobie z odpadami komunalnymi różnimy się jedynie poziomem
wiedzy, dzięki której w sposób właściwy pozbywamy się ich z naszych domostw.

J

edną z pierwszych norm
społecznych, którą poznajemy jeszcze jako
dzieci, jest proste i zapadające w pamięć „nie śmieć”, „wy-

rzuć to do kosza”. Rodzice powtarzają te zasady swoim pociechom od pokoleń. W przeważającej większości ta prosta nauka, świadcząca o nawww.odpady.mikolow.eu

Mobilny harmonogram
wywozu odpadów
Pobierz bezpłatną aplikację
Eco Harmonogram i korzystaj
z mobilnego harmonogramu
wywozu odpadów.

Harmonogram

Znajdź swój harmonogram
podając adres posesji.

Powiadomienia

Otrzymuj powiadomienia
o terminach odbioru odpadów
oraz płatnościach.

Jak segregować

Skorzystaj z informacji na temat
segregacji odpadów oraz z wyszukiwarki,
która podpowie gdzie należy wrzucić
dany rodzaj odpadów.

Akcja segregacja!

szej kulturze osobistej, zostaje z nami przez całe życie.

kich do sumiennego podejścia do tematu.

Jednak poza
nieśmieceniem
naszą uwagę
musimy zwrócić
również na to, co
i gdzie wyrzucamy.

Chcąc podwyższyć
świadomość
dotyczącą
segregacji odpadów
urząd miasta
rozpoczął kampanię
edukacyjną - Akcja
Segregacja.

Zwiększający się z roku
na rok poziom produkcji towarów oraz naszej ich konsumpcji sprawiły, że prawdziwym wyzwaniem z jakim
musimy się zmierzyć jest nie
tyle, samo wyrzucanie śmieci, co sposób w jaki to robimy. Segregacja odpadów, to
już nie przejaw wrażliwości
na kwestie ochrony środowiska naturalnego, od początku
roku jest ona obowiązkowa,
a cele w zakresie recyklingu
określone przez Unię Europejską, zmuszają nas wszyst-

Ma ona pomóc w lepszym,
bardziej efektywnym rozdziale przydomowych odpadów na poszczególne ich
frakcje. Mateusz Handel, pomysłodawca przedsięwzięcia
zwraca uwagę na dwa aspekty. Z roku na rok rośnie liczba produkowanych w naszym
mieście śmieci (w roku 2020
było to prawie 20 tysięcy
ton), cieszy fakt, że zwiększa
się strumień odpadów, które
segregujemy.

W dalszym ciągu daleko
nam jednak do osiągnięcia poziomu wymaganego przez UE.
W tym przypadku, spełnianie norm unijnych zwyczajnie
nam się opłaci. Poziom segregacji odpadów ma wpływ na
cenę jaką płacimy za ich wywóz. Frakcja odpadów zmieszanych jest najdroższa ze
wszystkich. Edukacyjna Akcja Segregacja prowadzona
będzie zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i internetowej. Poza zwróceniem uwagi na selekcję codziennych,
domowych odpadów, tłumaczy również jak powinniśmy
postępować z tymi powstającymi po remontach mieszkań, przybliżając działalność
miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Zwraca również uwagę na to, co
i w jaki sposób należy utylizować na cmentarzach.

Więcej o akcji na www.odpady.mikolow.eu
i facebookowym profilu Dbamy o to, co mamy.

MATEUSZ HANDEL,

zastępca burmistrza
Nasza konsumpcja, codzienne
zakupy jak i te, które służyć nam
mają przez lata, nierozerwalnie
łączą się z powstawaniem
odpadów. Gospodarka o obiegu
zamkniętym - do której dąży
Unia Europejska - to nic innego
jak dzielenie się, pożyczanie,
ponowne użycie, naprawa
i recykling istniejących materiałów
i produktów tak długo, jak to
możliwe. W praktyce oznacza
to ograniczenie odpadów do
minimum. Te, których nie
unikniemy, musimy odpowiednio
segregować, stąd pomysł na
akcję, która pomoże mieszkańcom
działać właściwie.
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Szczęście jest w dawaniu
- wielkanocna wydawka
Już w styczniu zapadła decyzja, że przygotujemy
dla mniej zamożnych mikołowian wielkanocne
śniadanie. Miało odbyć się na rynku, obecni mieli
usiąść przy stołach i częstować się wielkanocnymi
potrawami. Ze względu na obostrzenia epidemiczne
przygotowaliśmy plan „B”.

IWONA
SPYCHAŁA-DŁUGOSZ,

Dzieci pomagały dziecku

Do

końca marca
na terenie powiatu mikołowskiego zbieraliśmy puszki aluminiowe po napojach,
by pomóc choremu 2,5-letniemu Wiktorkowi Mareszowi z Orzesza, u którego zdiagnozowano złośliwy, niezwykle rzadki nowotwór mózgu,
a koszty leczenia przewyższają możliwości finansowe rodziców.
Akcję zainicjowało Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Mikołowie, do niego dołączyły pozostałe przedszkola
i szkoły na terenie miasta, żłobek miejski, placówki oświatowe z terenu powiatu mikołowskiego.

W ten sposób dzieci pomagały dziecku, a fantastycznie
wspierali ich dorośli, bo dzieci są wzorem do naśladowania.
Serce się raduje na widok dzieci, które uczą się pomagać innymi. Rozwija to w nich bez-

interesowność i empatię. To
piękny przykład dla innych.
Oprócz zbierania puszek
odbywały się licytacje w social
mediach, kiermasze świąteczne. Sumy zebrane ze sprzedaży
zasiliły konto chorego chłopca.

zastępca burmistrza
Mikołowa

D

la takich chwil warto
pracować - tym bardziej, że praca przeradza się wówczas w przyjemność. Najpierw serie spotkań, telekonferencji, telefonów i uzgodnień. Później działanie i organizowanie. Wreszcie dzień ostatecznych przygotowań. Żurek, baranek, kiełbasa, ciasto... i tak przez kilka godzin. Wspólnie z burmistrzem
Stanisławem Piechulą i grupą
ochotników o wielkich sercach
pakowaliśmy wielkanocne spe-

cjały dla najbardziej potrzebujących i samotnych. Udało
nam się przygotować 200 paczek. Od samego rana 30 marca towarzyszyły nam uśmiech
i radość oraz niesamowita energia ludzi - wspaniałych
darczyńców.
Następnego dnia w samo
południe rozpoczęliśmy naszą
akcję. Udało nam się rozdać
wszystkie 200 pakunków. Trafiły one do najbardziej potrzebujących, a więc samotnych i mniej
zamożnych Mikołowian.

Jesteśmy po to, by pomagać.
Wierzę, że szczęście polega
na dawaniu, nie braniu. Co
prawda maseczki zasłaniały
usta i nosy, ale dobrze było
zobaczyć śmiejące się oczy
przybyłych. Nasza pierwsza
wydawka świątecznych
paczek zakończyła się
sukcesem. Bardzo się
cieszę i serdecznie dziękuję
wszystkim za pomoc,
wsparcie i zaangażowanie.
Za rok powtórzymy
wielkanocne śniadanie, oby
już bez pandemii w tle.

Pieniądze na szkołę i przedszkole
u Trwają prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 8
w Paniowach. To druga co do wartości i rozmiarów inwestycja
oświatowa w Mikołowie, jej koszt to blisko 9 mln zł.

Z
Mikołowska młodzież
wspiera medyków

P

rzez ostatnie dwa tygodnie marca trwała w Mikołowie zbiórka wody
mineralnej dla pacjentów i personelu oddziału covidowego Szpitala
Wojewódzkiego Megrez w Tychach. W zbiórkę, organizowaną przez
Młodzieżową Radę Miejską wraz z przewodniczącą Rady, Katarzyną SyryjczykSłomską, zaangażowały się mikołowskie szkoły, przedszkola i kluby sportowe.
Udało się uzbierać aż 1000 litrów wody, którą
przekazano do szpitala dzięki wsparciu Mikołowskiej
Straży Miejskiej oraz Zakładu Usług Komunalnych,
którzy pomogli w transporcie.
Zbiórka była odzewem na prośbę pielęgniarki - mikołowianki Katarzyny
Cofały, pracującej od początku pandemii na tym oddziale.
- Niezwykle trudne warunki panujące na oddziale, intensywny wzrost zachorowań, brak personelu powoduje, że czujemy się wyczerpani. Apelujemy do
wszystkich o rozwagę i przestrzeganie wszelkich obostrzeń, ponieważ sytuacja
jest naprawdę ciężka. Jedocześnie jesteśmy bardzo wzruszeni takim odzewem
na naszą prośbą - mówi pani Katarzyna. - Bardzo dziękujemy każdemu, kto
zaangażował się w akcję. Nie spodziewaliśmy się aż tylu darów - dodaje.

dalne nauczanie wymuszone
epidemią ułatwia prowadzenie prac, choć dyrekcja szkoły
musi być przygotowana na zapewnienie odpowiednich warunków i bezpieczeństwa w przypadku powrotu
do nauczania stacjonarnego. Dlatego
na marcowej sesji radni przeznaczyli
100 tys. zł na adaptację pomieszczeń
po stowarzyszeniu Zmiana w budynku
SP 10, gdzie naukę realizować będzie
część uczniów ze szkoły w Paniowach.
Na spotkaniu z przewodniczącą Rady
Miejskiej Katarzyną Syryjczyk-Słomską
i przewodniczącą komisji społecznej
Eweliną Kuklą dyrekcja szkoły wyjaśniła jak wyglądać będzie nauka.
- Jesteśmy w trakcie przygotowania
reorganizacji nauczania, ponieważ

od września 2021 musimy całkowicie
opuścić budek szkoły. Dlatego uczniowie klas 1-3 będą uczyć się w budynku
SP 12 w Bujakowie, natomiast klasy
4-8 w budynkach SP 10. Dla uczniów
zostaną zorganizowane dowozy autokarowe, a dzieci i młodzież będą mogły
korzystać ze świetlicy i stołówki tamtych szkół - wyjaśnia dyrektorka szkoły Janina Szołtysek.
Szkoła po rozbudowie będzie miała
10 nowych sal lekcyjnych, dwie świetlice, jadalnię i kuchnię z zapleczem
i bibliotekę. Powstaną także sale dla
dwóch oddziałów przedszkolnych.
Następną inwestycją oświatową, która
ma być rozpoczęta jeszcze w tym roku jest budowa nowego przedszkola
w Borowej Wsi.

KATARZYNA
SYRYJCZYK-SŁOMSKA,

przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mikołowie

Zdalne nauczanie, z którym
mierzymy się już od roku, nie służy
najlepiej uczniom i nauczycielom.
Pozwala natomiast prowadzić
bez przeszkód remonty placówek
oświatowych. W zeszłym miesiącu
oddana została do użytku
przepięknie wyremontowana
świetlica w SP 3, budowa
Przedszkola nr 11 jest już bardzo
zaawansowana, przeznaczyliśmy
również kolejne środki na
rozbudowę SP 8 i budowę
kolejnego przedszkola.
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Program „Czyste powietrze” dla Orzesza
Z burmistrzem Orzesza MIROSŁAWEM BLASKIM
rozmawiamy o podpisanym przez miasto porozumieniu z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w sprawie współpracy przy realizacji programu „Czyste powietrze”.

oraz udzieli niezbędnej pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania. Bardzo
zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy
są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub
lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych o ubieganie się o to
dofinansowanie. Osoby o rocznym dochodzie
nieprzekraczającym 100 tys. zł (kwota na jednego podatnika) mogą uzyskać do 30 tys. zł,
natomiast w przypadku gospodarstw, których
miesięczny dochód na osobę nie przekracza
1400 zł dofinansowanie jest podwyższone do
37 tys. zł.

- Czym jest Program „Czyste powietrze”?
- „Czyste powietrze” to rządowy program
walki ze smogiem. Umożliwia mieszkańcom
pozyskanie dofinansowania, m.in. do wymiany źródła ogrzewania domów jednorodzinny w celu ograniczenia emisji szkodliwych
substancji do atmosfery. Realizowany przez
WFOŚiGW w Katowicach program wspomaga zapisy uchwały antysmogowej podjętej
przez Sejmik Województwa Śląskiego, określającej terminy likwidacji starych urządzeń
grzewczych.
- Jakie są korzyści dla mieszkańców
w związku z podpisanym porozumieniem?
- W związku z podpisanym z WFOŚiGW
w Katowicach porozumieniem w sprawie
współpracy przy realizacji programu „Czyste
powietrze” mieszkańcy Orzesza zyskują możliwość fachowej pomocy przy ubieganiu się
o dofinansowanie z tego programu. W tym
celu przeszkoleni zostali pracownicy Referatu
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego i to
właśnie oni będą pomagali wypełniać wnioski
chętnym mieszkańcom Orzesza.
- Na czym konkretnie ma polegać ta pomoc i od kiedy można z niej skorzystać?
- Od 7 kwietnia w Urzędzie Miejskim
uruchomiliśmy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK), przy którym urzędnicy
pełnią dyżur zarówno telefoniczny jak i osobisty. Każdy mieszkaniec dzwoniąc do PIK-u
(32 324 88 18) może umówić termin osobistego spotkania, na którym pracownik udzieli
rzetelnej informacji o Programie, pomoże
przygotować, wypełnić wydrukować i przekazać wniosek do WFOŚiGW w Katowicach

- Czy planuje Pan uruchomienie środków
z budżetu Gminy na wsparcie wymiany kotłów starszej generacji na ekologiczne?
- Panie redaktorze, w Gminie Orzesze
„Program walki z niską emisją” funkcjonował
od 2005 roku do listopada 2020. Z naszego
gminnego programu skorzystało ponad 1100
gospodarstw domowych. Na ten cel z budżetu
wydatkowaliśmy 3 mln zł. Niestety, obecnie
mamy jeszcze 249 złożonych i nie wypłaconych wniosków na łączną kwotę 1 mln zł.
W tegorocznym budżecie mamy zabezpieczone 300 tys. zł i jak łatwo przeliczyć z tej
puli zrealizujemy około 35% wniosków. Pozostałe będą sukcesywnie wypacane w przyszłym roku i w latach kolejnych. Jako miasto
jesteśmy również zobligowania do wymiany źródeł ogrzewania w naszych zasobach
gminnych: szkoły (10 obiektów), przedszkola
(5 obiektów), domy komunalne (50 obiektów), budynki użyteczności publicznej
i chociaż nie we wszystkich wymiany pieców
musimy dokonać w tym roku to i tak jest to
ogromy wydatek dla naszego budżetu. W tym

zakresie również staramy się pozyskać środki
zewnętrzne w programach termomodernizacyjnych. Dlatego też, tym bardziej, raz jeszcze
zachęcam mieszkańców do korzystania z dofinansowania Programu „Czyste powietrze”.
Na tą chwilę to nasz jedyny Program, w ramach którego nasi mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie.
- Mieszkańcy mają wiele pytań dotyczących pozyskania dofinansowania z Programu „Czyste powietrze”. Pytają, m.in. jakie
dokumenty są niezbędne do wypisania
wniosku, czy mogą składać wnioski przy
nowo budowanych budynkach, czy dofinansowanie należy się do mieszkań w domach
wielorodzinnych?
- Dofinansowania z Programu „Czyste
powietrze” nie można uzyskać do budynku nowobudowanego, ani też do budynków
wielorodzinnych (w tym lokali mieszkalnych

w takich budynkach). Jeśli chodzi o dokumenty
niezbędne do wypisania wniosku to potrzebny
jest przede wszystkim: akt własności, numer
księgi wieczystej, numer działki, audyt energetyczny oraz zaświadczenie o dochodach jeśli
mieszkaniec ubiega się o podwyższoną kwotę
dofinansowania. Przy wniosku o rozliczenie
uzyskanego dofinansowania niezbędne są: faktury, dokumenty potwierdzające płatność za
wykonaną usługę lub zakupiony materiał oraz
wnioski o płatność wraz z protokołami. Szczegółowe informacje Programu „Czyste powietrze”
można sprawdzić na naszej stronie internetowej: www.orzesze.pl, WFOŚiGW w Katowicach
oraz programu: www.czystepowietrze.gov.pl,
a takżee na Facebooku Gazety Orzeskiej i oczywiście w naszym urzędowym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym pod numerem telefonu
32 324 88 18.
- Dziękuję za rozmowę.

TERMINY WYMIANY KOTŁÓW
Na terenie województwa obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. (uchwała antysmogowa) Wiek kotła należy liczyć
na dzień wejścia w życie uchwały tj. na dzień 1 września 2017 r.
n DO KOŃCA 2021 ROKU należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał powyżej 10 lat od daty produkcji lub nie posiada tabliczki znamionowej,
(wyprodukowane przed 1.09.2007r.)
n DO KOŃCA 2023 ROKU należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał od 5 do 10 lat od daty produkcji,
(wyprodukowane od 1.09.2007r. do 1.09.2012r.)
n DO KOŃCA 2025 ROKU należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał poniżej 5 lat od daty produkcji,
(wyprodukowane od 1.09.2012r. do 1.09.2017r.)
n DO KOŃCA 2027 ROKU należy wymienić kocioł spełniających wymagania w zakresie
emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
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Sfinansowano ze środków Miasta Orzesze

Sukces mieszkańców
i władz Orzesza

u Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 4 marca
zakończyła kilkuletnią batalię mieszkańców, sprzeciwiających się prowadzeniu
działalności górniczej pod trzema sołectwami Orzesza.

H

istoria rozpoczęła się
w grudniu 2015 roku, kiedy spółka Silesian Coal
złożyła do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach
(RDOŚ) raport, w którym zapewniała o braku znaczącego dla środowiska oddziaływania inwestycji.
A planowana była działalność górnicza polegająca na wydobyciu węgla metodą na zawał na obszarze
położonym pod sołectwami Woszczyce, Królówka i Zgoń.
Sprawa wywołała wśród nas,
mieszkańców, duże poruszenie.
W każdym sołectwie odbyły się
zebrania wiejskie, na których
mieszkańcy zgłaszali swój jednoznaczny sprzeciw, wskazując wiele
nieścisłości i nieprawdziwych informacji w złożonych przez firmę
dokumentach.
Postanowiliśmy walczyć
o otaczające nas
środowisko, a także
o swoje nieruchomości.
Mieszkańcy zagrożonych sołectw
powołali do życia stowarzyszenie
„Zielone Orzesze”. Bardzo aktywne okazały się także mniej formalne, ale dobrze zorganizowane, grupy mieszkańców. Zdobyliśmy również wsparcie organizacji proekologicznych, z których, w czasie kilku lat walki, najbardziej zaangażowane w nasze sprawy było Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Oczywiście po
stronie mieszkańców cały czas stały

władze Orzesza z burmistrzem Mirosławem Blaskim na czele.
W trakcie przeszło pięciu
lat zmagań wysłaliśmy do
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
w Katowicach tysiące
(dosłownie!) popartych
argumentami pism,
przedstawiających nasze
stanowisko.
Doprowadziliśmy do zorganizowania wyjątkowej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9
w Zgoniu, a dotyczyła budowy kopalni. Oprócz radnych w sesji
uczestniczyło kilkuset mieszkańców oraz przedstawiciele inwestora.
To właśnie na tej sesji radni podjęli
decyzję sprzeciwiającą się budowie

Kiedy, pomimo naszych działań,
w maju 2019 roku RDOŚ w Katowicach wydał niekorzystną dla nas
decyzję, czyli zgodę na prowadzenie działalności górniczej, zmobilizowaliśmy się kolejny raz i złożyliśmy kilkaset odwołań. Okazały się
one skuteczne i sprawa trafiła do
wyższej instancji, czyli do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Tam, po niemal
dwóch latach analiz, weryfikacji zebranych dokumentów i materiałów, zapadła decyzja odmienna od
tej podjętej w Katowicach. Postanowiono odmówić określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji
przedsięwzięcia, czyli mówiąc prosto - ZABLOKOWANO BUDOWĘ
KOPALNI!

kopalni. Obecni byli też przedstawiciele mediów, które pomogły nagłośnić sprawę. Kolejnym krokiem było przygotowanie kilku ekspertyz,
wykazujących liczne błędy w przedstawionym przez firmę raporcie oddziaływania na środowisko. Jedną
z nich zlecili i opłacili mieszkańcy.
W grudniu 2016 roku
zorganizowaliśmy
manifestację pod siedzibą
RDOŚ w Katowicach uczestniczyło w niej
około stu mieszkańców.
Odbiła się ona dużym
echem w lokalnych
i ogólnopolskich mediach.
Wysłaliśmy też pisma do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego oraz Prezesa

Oznacza to, że nasze
wytrwałe wysiłki,
osobiste zaangażowanie,
szukanie sojuszników,
wzajemne wspieranie
się w momentach
zwątpienia przyniosły
oczekiwany efekt.

Zielona instalacja wręczona
władzom RDOŚ w Katowicach
podczas manifestacji
publicznej w grudniu 2016 r.
Prawa i Sprawiedliwości Jarosława
Kaczyńskiego. Niestety nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi.

Udowodniliśmy, że w trudnych
chwilach jesteśmy wspólnotą, a zaangażowanie zwykłych ludzi może
mieć znaczenie.
Działaliśmy razem i dziś razem
możemy świętować - każdy ma
swój udział w ostatecznym zwycięstwie.
Sołtys Sołectwa Zgoń
Piotr Oleś

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotycząca kopalni w Orzeszu

G

dy w maju 2019 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Udostępnienie i zagospodarowanie złoża węgla kamiennego „Żory - Suszec
1”. Wizja powstania „Kopalni Orzesze” stała się realnym zagrożeniem dla mieszkańców, którzy byli rozczarowani takim obrotem sprawy.
Jednak postępowanie odwoławcze od tej
decyzji zostało na dzień dzisiejszy zakończone sukcesem Orzeszan. Po wnikliwej analizie sporządzonego przez inwestora raportu
oraz zgłoszonych do niego zastrzeżeń 3 marca 2021 r. w Warszawie została wydana decy-

zja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, która uchyliła w całości decyzję RDOŚ
Katowice z 2019 roku. Decyzja ta jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Na decyzję stronom postępowania przysługuje jednakże skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
To bezprecedensowy sukces społeczności lokalnej i władz miasta solidarnie sprzeciwiających się planom wydobycia węgla
metodą na zawał ze złóż usytuowanych pod
budynkami i cennymi przyrodniczo terenami Orzesza. Kilkuletnia kampania o zachowanie „zielonego charakteru” miejscowości i o nieprzekształcanie jej w wszechobecne na Śląsku tereny przemysłowe, była dłu-

ga i trudna. W działania mające na celu zagwarantowanie przez inwestora maksymalnej ochrony środowiska naturalnego, dóbr
materialnych i zdrowia mieszkających tu ludzi zaangażowana była ogromna część społeczeństwa.
Zastrzeżenia do spornego raportu zgłaszali indywidualni mieszkańcy, burmistrz miasta
Mirosław Blaski, radni którzy podjęli stosowną uchwałę i stowarzyszenia społeczne.
Mankamenty raportu wykazano w przygotowanych przez społeczeństwo ekspertyzach.
W uzasadnieniu swej decyzji GDOŚ wskazuje na uchybienia polegające na braku prawidłowo przygotowanej dokumentacji środowiskowej uwzględniającej wszystkie ewentu-

alne zagrożenia wynikające z realizacji przedsięwzięcia, a pominięte w pierwszej instancji,
które pomimo wezwań organu odwoławczego nie zostały przez wnioskodawcę uzupełnione.
Polegały one, m.in. na niedookreśleniu
skali i zasięgu oddziaływania inwestycji na
środowisko przez deformację terenu, skażenie wód, wyrzut gazów, hałas, składowiska
odpadów pokopalnianych, zawężeniu pola
oddziaływania inwestycji na środowisko itp.
Z pełną treścią decyzji i uzasadnienia
można się zapoznać w GDOŚ w Warszawie,
RDOŚ w Katowicach, Urzędzie Miasta Orzesze, Urzędzie Gminy Suszec i Urzędzie Gminy Kobiór.
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Sfinansowano ze środków Miasta Łaziska Górne

Ponad 400 tysięcy
dla Miasta z Metropolii

P

rojekty ekologiczne w naszym mieście cieszą się
z roku na rok ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Mowa zarówno o dotacjach
miejskich na wymianę urządzeń
grzewczych, czy projekcie dofinansowanym ze środków UE na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach
mieszkalnych. Do tego dojdzie teraz kwota 422 949,00 zł ze środków „Metropolitarnego Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021”
na inwestycje proekologiczne. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie
do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta. Realizacja programu przyczyni się do poprawy lub utrzymania jakości powietrza atmosferycznego poprzez wymianę: kotłów centralnego ogrzewania, kotłów gazowych, kotłów olejowych, pieców zasilanych paliwem stałym,
wkładów kominkowych lub elektrycznych urządzeń grzewczych; na ekologiczne urządzenia grzewcze ograniczające emisję z tak zwanych niskich emitorów
lub przyłączenie budynków/lokali o funkcji mieszkalnej do sieci ciepłowniczej.

Rozstrzygnięto kolejny nabór
w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych

Burmistrz Aleksander Wyra
Złożyliśmy jeden projekt, żeby
pokazać, na czym nam zależy.
I przyznam, że liczyliśmy
przynajmniej na jakąś część
koniecznej na naszą inwestycję
kwoty. Pieniądze na rozwój miasta
nie mają barw politycznych,
a na tej decyzji ucierpią wszyscy
mieszkańcy, a szczególnie młodzi
rodzice i maluchy, dla których tę
inwestycję przygotowujemy.

Łaziska Górne po raz kolejny

OTRZYMAŁY 0 ZŁ

R

ządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - impuls
inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii - w ten sposób reklamowany jest program,
który ma wesprzeć samorządy. Do tej pory rozstrzygnięto 3 nabory. W pierwszym, pieniądze otrzymały
wszystkie miasta i gminy z terenu Polski, a decydował
ustalony algorytm. Drugi miał charakter konkursowy,
a Łaziska Górne złożyły do niego dwa projekty - Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 6 i przebudowy

cieku „Potok”. W tym rozdaniu nasze miasto otrzymało
0 zł, a wyniki były szeroko komentowane w mediach,
a także analizowane przez Fundację Batorego jako wysoce upolitycznione.
Opublikowano wyniki kolejnego naboru, w którym
Łaziska Górny złożyły do dofinansowania jeden, najważniejszy z punktu widzenia inwestycji miejskich projekt modernizacji Przedszkola nr 5.
Po raz kolejny nasze miasto otrzymało 0 zł.

Nowa stawka za śmieci

Od

1 kwietnia zmieniła się stawka za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi i wynosi
ona 29 zł od mieszkańca w przypadku segregacji odpadów.
Natomiast, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów ko-

munalnych w sposób selektywny,
stawka wynosi 58 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
za miesiąc.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
stawki za osobę oraz liczby mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość.

W
przyszłym
roku
większe
przedszkole
Poezja lub fotografia

- weź udział w konkursach

T

owarzystwo Przyjaciół Łazisk zaprasza do udziału w dwóch konkursach:
IV Konkursie Poetyckim „To co
lubię w Łaziskach Górnych” oraz

w Konkursie Fotograficznym „Moja szkoła, moje ulubione miejsce w Łaziskach Górnych”. Termin składania prac konkursowych w konkursie poetyckim to
31 października 2021 roku, natomiast w przypadku konkursu fotograficznego to 30 czerwca 2021 roku.
Zapraszamy i zachęcamy do
udziału w konkursach. Szczegóły
i regulaminy znajdują się na stronie: www.laziska.pl.

M

odernizacja Przedszkola
nr 5 przy ulicy Chopina
nie uzyskała dofinansowania z Rządowego Programu
Inwestycji Lokalnych, który miał
wesprzeć samorządy w realizacji
najpilniejszych i najważniejszych
z punktu widzenia mieszkańca inwestycji. Inwestycja nie zostanie jednak
wstrzymana. 31 marca 2021 podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Budynek Przedszkola nr 5 zostanie przebudowany i rozbudowany
z przedszkola sześciooddziałowego

na przedszkole dziesięciooddziałowe.
Zagospodarowany zostanie również
teren i infrastruktura towarzysząca.

Inwestycja ma zostać ukończona 1 lipca 2022 roku, a jej koszt to
5 252 099,54 zł.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

kwiecień 2021 r.
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

To już 30 lat...
u Dokładnie 2 kwietnia minęło 30 lat od ponownego uzyskania
odrębności administracyjnej przez Gminę Wyry.
- Można powiedzieć, że to aż 30 lat
albo dopiero 30. Obchodzimy w tym
roku perłowe gody - tak liczy się
rocznice ślubu, a myślę, że naszą
gminę można do małżeństwa po,
równać, bo połączyły się dwie nasze BARBARA PRASyrOŁ
jt Gminy W y
wó
miejscowości - Gostyń i Wyry. Niekoniecznie początkowo było to małżeństwo z miłości, ale na pewno z rozsądku.

Generalnie myślę, że wszystkim wyszło na
dobre to połączenie. Patrząc wstecz widzę,
że ta wspólna praca „na swoim” - mieszkańców, radnych wszystkich 8 kadencji i wójtów
- mobilizowała, przyniosła konkretne efekty
i spowodowała że nasza gmina zmieniła się
diametralnie - ocenia wójt Barbara Prasoł.
- Trudno teraz przypominać
o wszystkich zrealizowanych
inwestycjach i podjętych działaniach, ale staliśmy się na

O

statniego dnia marca poznaliśmy wyniki jednego
z kolejnych naborów wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie w wysokości 950 000 zł zostało przyznane na remont ul. Dworcowej w Wyrach, a 960 000 zł na modernizację pomieszczeń szkół podstawowych w obu naszych miejscowościach.

Ponad 2 mln zł na
TERMOMODERNIZACJE

W

pewno gminą piękniejszą, nowocześniejszą
i liczniejszą. Myślę, że nasze hasło: „Gmina
Wyry - dobre miejsce do zamieszkania” mówi samo za siebie, bo przez te 30 lat przybyło
nam ponad 3 tys. osób. W tej chwili nasza
gmina liczy nas ponad 8,5 tys., a gdy wychodziliśmy z dużego miasta Tychy było nas tyl-

ko nieco ponad 5 tys. mieszkańców. Chciałabym bardzo gorąco podziękować tym
wszystkim, którzy przyczynili się do wspólnego działania i dbania o tę naszą małą ojczyznę, a myślę, że każdy - w mniejszym czy
większym stopniu - tę cegiełkę dołożył. Dzięki temu możemy żyć w nowoczesnej gminie,
oczywiście mając jeszcze wiele celów do zrealizowania, ale
to wszystko jeszcze przed nami w kolejnych 30 latach!

krótce OSP w Gostyni oraz budynek GOPS-u w Wyrach czeka termomodernizacja. Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wyry”, otrzymał wsparcie w wysokości
2 259 131,90 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pełna wartość projektu to 2 657 802,22 zł. Pozostała po odjęciu dofinansowania kwota pokryta zostanie z budżetu gminy.
Projekt przewiduje pełną termomodernizację budynków wraz
z kompleksową modernizacją systemów grzewczych i montażem
instalacji fotowoltaicznych. Obiekty objęte projektem to łącznie
cztery obiekty - budynek świetlicy środowiskowej w Gostyni przy
ul. Pszczyńskiej 370, Domu Kultury w Gostyni, OSP w Gostyni oraz
GOPS-u wraz z przedszkolem w Wyrach. Część prac została już wykonana (budynek przy ul. Pszczyńskiej 370) lub jest w trakcie prac
(Dom Kultury w Gostyni).
Karolina Kopacz

Pieniądze na inwestycje
W ramach dofinansowania szkoły
zyskają akustyczne sufity podwieszane wraz z oświetleniem LED w korytarzach i salach lekcyjnych. Zakupione zostanie również wyposażenie do
świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gostyni (m.in. meble modułowe oraz monitor interaktywny wraz

z laptopem). Dofinansowanie objęło
pełną wnioskowaną kwotę.
Zakres inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Dworcowej w Wyrach
obejmuje, m.in. przebudowę jezdni o długości 790 m i szerokości
4,50 m, wraz z przebudową zjazdów i
budową chodnika, budowę kanaliza-

cji deszczowej dla odwodnienia ulicy,
przebudowę sieci wodociągowej oraz
budowę 18 latarni LED. Dofinansowanie nie objęło pełnej wnioskowanej kwoty, przypominamy jednak,
że z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano już informację o rekomendacji do dofinansowania projektów zło-

żonych przez gminę w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dotyczyły one właśnie, m.in. przebudowy
ul. Dworcowej, a także ul. Zawodzie.
Dofinansowanie zostanie udzielone
po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady
Ministrów. Wartość wydatków kwalifikowanych w przypadku ul. Dworcowej to 1 740 656 zł, natomiast ul. Zawodzie - 2 778 338 zł.
Karolina Kopacz

Sukces Mateusza Marciniaka Fortuna klubem partnerskim Ruchu Chorzów

M

ateusz Marciniak,
uczeń VIII klasy
Szkoły Podstawowej w Gostyni, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.
Mateusz to wszechstronnie uzdolniony uczeń. Często bierze udział w konkursach, w których odnosi sukcesy, jego pasją jest sport
oraz podróże. Poproszony o kilka słów komentarza po otrzyma-

niu wyników konkursu przyznał: - Cieszę się bardzo, ponieważ tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego pozwala mi wybrać dowolną szkołę średnią. Moim marzeniem jest kontynuowanie nauki w Liceum im. Adama Mickiewicza w Katowicach w klasie o profilu matematyczno-informatycznym lub klasie Pre-IB z rozszerzeniem matematyczno-informatycznym z elementami nauczania dwujęzycznego. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do mojego sukcesu.
Gratulujemy Mateuszowi jego ogromnego
osiągnięcia oraz życzymy dalszych sukcesów.
Joanna Kopańska

K

lub Sportowy Fortuna Wyry podpisał umowę o współpracy z Ruchem
Chorzów S.A. Porozumienie ma
charakter partnerski, dzięki niemu realizowane będą działania wspierające kluby w podnoszeniu poziomu sportowego. - Współpraca
z Ruchem Chorzów to dla naszego klubu nowe
możliwości - przede wszystkim szkoleń i staży
dla trenerów. Będą mieli szansę zaczerpnąć
profesjonalnych wzorców, co przełoży się na
podwyższenie poziomu szkolenia naszych wychowanków oraz podniesienie rangi Fortuny
w regionie - mówi Jarosław Góralczyk, prezes
wyrskiego klubu.

Partnerstwo z Ruchem to również wspólne
eventy i turnieje, wyjazdy podopiecznych na
profesjonalne mecze, wymiana zawodników czy
pomoc marketingowa.
Karolina Kopacz
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Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

Ornontowice
mają hymn

W

ubiegłym roku wójt Marcin Kotyczka ogłosił konkurs na hymn
Ornontowic. Wpłynęły dwie oferty. W marcu Komisja Konkursowa dokonała ostatecznego wyboru. Wygrała praca zbiorowa
autorów: Aleksandry Kontusz (tekst) i Tomasza Kozieła (muzyka).

MARCIN KOTYCZKA,

wójt Ornontowic

Uroczyste wręczenie
nagrody odbędzie się
podczas obchodów
trzydziestolecia
odrodzenia naszej
gminy. Inauguracyjne
odśpiewanie hymnu
wykona chór „Jutrzenka”.

1,6 mln zł
rządowego wsparcia

dla Ornontowic w ramach
Funduszu Inwestycji Lokalnych

W

ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych do gmin, miast i powiatów w całej Polsce trafiają rządowe środki na inwestycje
poprawiające jakość życia mieszkańców. Wsparcie finansowe
pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a wśród beneficjentów
najnowszego konkursu po raz kolejny znalazła się Gmina Ornontowice.
Dzięki przyznanym środkom w łącznej kwocie 1 600 000 zł gmina będzie mogła zrealizować kolejne inwestycje.
1. Budowa dwóch odcinków dróg dojazdowych ul. Leśnej o nawierzchni z kostki betonowej.
Odcinek nr 1 od posesji przy ul. Leśnej 5 o długości około 300 m. Odcinek nr 2 od posesji przy ul. Leśnej 17 o długości około 270 m. Kwota
dofinansowania - 800 000 zł.
2. Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa.
Na odcinku od ul. Bankowej do ul. Cichej (chodnik po wschodniej
stronie ulicy Zwycięstwa). Szerokość chodnika 2 m, długość około 480 m.
Kwota dofinansowania - 800 000 zł.

30 lat minęło
Przygotuj kapsułę czasu dla przyszłych pokoleń

Do

KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW!

31 stycznia 1977 r.
Ornontowice były
samodzielną gminą, w skład której wchodziły sołectwa: Ornontowice, Bujaków i Dębieńsko. 1 lutego 1977 r. weszło
w życie Rozporządzenie Ministra
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, na mocy
którego utworzono zbiorczą gminę Gierałtowice, do której Ornontowice zostały włączone jako jedne
z sześciu sołectw.
Z taką decyzją nie godziło
się wielu mieszkańców
Ornontowic, którzy
przez długie lata czynili
starania o przywrócenie
Ornontowicom
samodzielności.

1991 r. i tym samym usankcjonowało odrębność administracyjną Ornontowic.
W 2021 r. obchodzimy
więc Jubileusz 30-lecia
reaktywowania Gminy
Ornontowice!
Z tej okazji Gmina Ornontowice
zaprasza pełnoletnich mieszkańców
do udziału w konkursie „DLA POKOLEŃ”.
Konkurs trwa do 30 kwietnia
2021 r. Polega na przygotowaniu

pracy konkursowej, stanowiącej zawartość Kapsuły Czasu, która zostanie zakopana dla pamięci potomnych w określonym miejscu, w ramach uroczystych obchodów jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy
Ornontowice.
Zadaniem uczestników jest zinterpretowanie tematu „30 lat Gminy
Ornontowice oczami mieszkańców”
i wykonanie pracy konkursowej.
Szczegóły dostępne są
na stronie internetowej
www.ornontowice.pl.

18 marca 1990 r. doprowadzono
do zebrania założycielskiego stowarzyszenia o nazwie Ornontowicki Komitet Obywatelski. 13 czerwca
1990 r. został wybrany Zarząd Stowarzyszenia. Po wyborach samorządowych, Ornontowicki Komitet Obywatelski wraz z z radnymi,
jak również członkami innych organizacji działających na terenie Ornontowic podjął swoją najważniejszą inicjatywę, jaką było przywrócenie Ornontowicom praw samodzielnej gminy.
22 grudnia 1990 r. Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie
utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia niektórych
gmin. Wśród nich znalazły się Ornontowice. Stosowne Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie
ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 2
z dnia 7 stycznia 1991 r. Rozporządzenie to weszło w życie 2 kwietnia

Zarząd „Gwarka” z absolutorium
27 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Górniczego Klubu Sportowego Gwarek
Ornontowice. Podsumowano działalność za 2020 r. oraz przedstawiono plan na obecny rok.

Ze

względu na sytuację
pandemiczną, liczba
osób biorących udział
w zebraniu została ograniczona do
niezbędnego minimum.
Po stwierdzeniu prawomocności
zebrania przystąpiono do przedstawienia sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej za 2020 r.
Niestety, znaczną część działań
Klubu sparaliżowała wszechobecna
pandemia. Pomimo tego, pierwsza
drużyna zrealizowała swoje zało-

żenia i na koniec I rundy sezonu
2020/2021 IV Ligii Śląska (grupa I)
uplasowała się na 5 miejscu, natomiast drużyna rezerw, występująca w Klasie B, zakończyła I rundę
na pozycji lidera. Po odczytaniu
przez Komisję Rewizyjną protokołu
i sprawozdania oraz podjęciu stosownych uchwał udzielono absolutorium zarządowi za 2020 rok.
Plan pracy i plan finansowy na
rok bieżący również spotkały się
z aprobatą zgromadzonych.

FEDRUJEMY
Fundacja JSW wspiera warsztaty redukcji stresu w Ornontowicach

Kobieta w pędzącym świecie
W dzisiejszych czasach, gdy tempo życia jest
ogromne i mamy wiele obowiązków oraz spraw
do załatwienia, często zdarza się, że w tym
całym zgiełku zapominamy o sobie. Natłok
informacji, czy zadań do wykonania nie ułatwia
funkcjonowania współczesnej kobiecie.

A

by temu wszystkiemu
sprostać, w ramach projektu „Kobieta w pędzącym świecie” ARTeria CKiP zaproponowała Paniom, aby zadbały o
swój relaks i spokój w ramach proponowanych warsztatów o nazwie
TRE.
Podczas pierwszego spotkania
uczestniczki wykonały proste ćwiczenia stojąc pod ścianą, czy leżąc

na macie. Niebywałą zaletą wykonanych ćwiczeń jest ich prostota,
która daje możliwość wypróbowania ich w każdym wieku i kondycji
fizycznej.
Projekt realizowany jest z darowizny Fundacji JSW oraz środków
własnych ARTerii.

Ważny jest stabilny rozwój firmy

Niskie ceny węgla metalurgicznego i koksu, trudna sytuacja rynkowa również w branży wydobywczej,
spowodowana pandemią COVID-19 w kraju i na świecie, a także zmniejszony w tym czasie popyt na
surowce znacząco wpłynęły na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW S.A. za 2020 rok.
W ubiegłym roku
Jastrzębska Spółka
Węglowa przeznaczyła
aż 3,2 mln zł na walkę
z COVID-19.

G

rupa Kapitałowa JSW generuje przychody przede
wszystkim ze sprzedaży
węgla metalurgicznego oraz koksu. W 2020 roku zakłady wchodzące w skład Grupy wyprodukowały ogółem 14,4 mln ton węgla oraz
3,3 mln ton koksu. Sprzedaż węgla
do odbiorców zewnętrznych osiągnęła wartość 9,5 mln ton i była niższa o niespełna 2 proc. w porównaniu do roku 2019.
Natomiast sprzedaż
koksu wzrosła aż
o 24,4 proc.
i wyniosła 3,6 mln ton.

Średnia cena węgla metalurgicznego w omawianym okresie osiągnęła wartość 436,76 zł za tonę i była
niższa o 31,2 proc. niż rok wcześniej.
Spadła również o 30,1 proc. średnia
cena koksu i wyniosła 777,75 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży węgla do
odbiorców zewnętrznych osiągnęły
kwotę 3,5 mld zł. Z kolei przychody
ze sprzedaży koksu i węglopochodnych osiągnęły wartość 3 mld zł. Niskie ceny węgla i koksu miały znaczący wpływ na przychody ze sprzedaży, które w 2020 r. osiągnęły poziom
7 mld zł i były niższe o 19,4 proc. niż
w 2019 r. EBITDA Grupy Kapitałowej JSW bez zdarzeń jednorazowych

w 2020 roku była ujemna i wyniosła
218,8 mln zł.
W minionym roku
Grupa Kapitałowa JSW
poniosła stratę netto
w wysokości 1,5 mld zł.
- Sytuacja na rynku węgla metalurgicznego i koksu jest powiązana
z rynkiem stali i wyrobów hutniczych. Z uwagi na zmienność cen zawsze wywierają one znaczący wpływ
na sytuację finansową Grupy Kapitałowej JSW. Na kształtowanie się cen
sprzedaży węgla czy koksu wpływają
także wahania kursów walut.

Od momentu pojawienia się
pandemii Grupa JSW podjęła szereg działań prewencyjnych wzmacniających bezpieczeństwo załogi. Wdrożenie odpowiednich procedur pomogło zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zapewniło ciągłość operacyjną. Konsekwentnie realizowane są także
cele strategiczne i inwestycyjne, aby
zwiększyć wartość Grupy Kapitałowej JSW.
***
3 września 2020 roku Komisja
Europejska (KE) ponownie wpisała węgiel koksowy na listę surowców strategicznych (Critical Raw
materials for the EU). Potwierdza
to znaczenie węgla koksowego dla
rozwoju europejskiej gospodarki. Produkcja węgla w kopalniach
JSW przyczynia się do zmniejszenia zależności Unii Europejskiej
od importu tego surowca z innych krajów. Nowa lista surowców
krytycznych będzie obowiązywać
przez kolejne trzy lata.

dr hab., prof. nadzw.

BARBARA PIONTEK,
prezes zarządu JSW
Dziś ważny jest stabilny
rozwój firmy, otwarcie
na globalne szanse,
poszukiwanie nowych
potencjałów, dbałość
o partnerów biznesowych,
a przede wszystkim
o Załogę. Dlatego
Zarząd podejmuje
działania, które pozwolą
nam zminimalizować wpływ
pandemii COVID-19 na
płynność Grupy Kapitałowej
i poprawić efektywności
organizacyjną technologiczną,
produkcyjną i handlową.
Wierzę, że realizacja tych
planów znacząco wpłynie
na dynamiczny rozwój
społeczno-gospodarczy całego
regionu, wyznaczając JSW
jako niekwestionowanego
lidera w branży.
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Sztafety zawładną

REKLAMA

Kotłem Czarownic

T

rwa odliczanie do World Athletics Relays Silesia 2021 – lekkoatletycznych
mistrzostw świata sztafet. Gospodarzem majowej imprezy jest Stadion
Śląski. To jedne z czterech prestiżowych zawodów królowej sportu, które

zagoszczą w tym roku na arenie kultowego Kotła Czarownic.

Jakub
Chełstowski

marszałek
województwa

Mistrzostwa sztafet oraz ko-

lejne wydarzenia, jakie są planowane na Stadionie Śląskim,

to ogromny sukces sportowy

i promocyjny. Jest to potwier-

dzenie, że nasze dotychczasowe działania przynoszą

pożądany efekt. Doceniany

jest potencjał stadionu i regio-

Mistrzostwa świata sztafet zaplano-

koatletycznym. W tym roku święci jubile-

z najważniejszych obiektów lekkoatle-

wane są na 1-2 maja. Także na Śląskim

usz 65-lecia istnienia. Chociaż większość

tycznych świata. Organizacja MŚ sztafet

od 29 do 31 maja – będą odbywały się

kibiców kojarzy go ze spek-takularnymi

jest pierwszym krokiem do osiągnie-

Drużynowe Mistrzostwa Europy.

występami polskich piłkarzy czy mi-

cia tego celu – dodaje prezes Stadionu

strzostwem świata żużlowca Jerzego

Śląskiego, Jan Widera. Ambasadorami

drużyna jest jedna. Wprawdzie w pierw-

Szczakiela, to Kocioł Czarownic gościł

obu majowych imprez zostali mistrzyni

szy weekend maja wystartują w Chorzo-

też wiele wydarzeń lekkoatletycznych.

Europy w biegu na 400 m i podpora

wie sami sprinterzy, ale my – lekkoatleci

Jeszcze w latach 60. na żużlowej wów-

sztafety 4×400 m Justyna Święty-Ersetic,

reprezentujący konkurencje techniczne

czas bieżni rywalizowała najwybitniejsza

najszybsza Polka, halowa mistrzyni Eu-

– bardzo mocno trzymamy kciuki za

polska sportsmenka Irena Szewińska.

ropy Ewa Swoboda, wspomniany tycz-

naszych kolegów z reprezentacji Polski.

Ba, wyrównała tu nawet rekord świa-

karz – medalista MŚ, rekordzista Polski

To przecież szansa dla nich na olimpij-

ta na 200 m (22.7). Było to w 1967 roku

– Piotr Lisek, a także czterokrotny mistrz

ską kwalifikację – powiedział podczas

podczas meczu lekkoatletycznego Pol-

świata w rzucie młotem Paweł Fajdek.

konferencji prasowej zapowiadającej

ska – ZSRR. Dziś Śląski jest najnowocze-

imprezę rekordzista Polski, medalista

śniejszym stadionem lekkoatletycznym

basadorem sportu śląskiego i repre-

MŚ – Piotr Lisek.

w Polsce i dzięki temu gospodarzem

zentować AZS AWF Katowice. Startując,

imprez o zasięgu globalnym. Ten rok

jeździmy po całym świecie. Ale drugiego

pijską kwalifikację i pierwsza okazja do

będzie szczególny dla obiektu – prócz

takiego miejsca nie ma. Nie ma takie-

zdobywania biletów na Mistrzostwa

World Athletics Relays Silesia21, w maju

go stadionu, na którym w jednym roku

Świata, które w 2022 roku odbędą się

(w ostatni weekend) na Śląsku odbę-

odbywałoby się tyle ważnych imprez.

w Eugene w Oregonie. Zawody nie-zwy-

dą się również Drużynowe ME (Polska

Pokazujemy, że można to zrobić, nawet

kle ważne także dla polskich sprin-terów.

broni tytułu mistrzowskiego z 2019 roku

w trudnych czasach pandemii – mówi

O ile damski zespół 4×400 m i mieszany

z Bydgoszczy) oraz Memoriały: Janusza

Paweł Fajdek.

4×400 m olimpijskie pasz-porty już ma,

Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej

Maskotkami zawodów są Żyrafa Lu-

o tyle obie polskie sztafety 4×100 m oraz

– imprezy zaliczane do prestiżowego

nani, Gepard Maji, Struś Sprinter i Lemur

męska drużyna 4×400 m o igrzyska cały

cyklu World Athletics Continental Tour.

Julian. Warto przypomnieć, że wszystkie

– Siła jest w drużynie, a biało-czerwona

Silesia21 to ostatnia szansa na olim-

czas walczą.
Areną mistrzostw będzie Stadion Śląski, który od sierpnia ubiegłego roku jest

Organizacja takich wydarzeń na chorzowskim stadionie wpisuje się w strategię działań samorządu województwa.

oficjalnym Narodowym Stadionem Lek- – Stadion Śląski ma aspiracje być jednym

– Jestem dumny, że mogę być am-

są zwierzętami śląskiego ZOO i na co
dzień można je tam zobaczyć.

nu. W ciągu czterech miesięcy

odbędą się cztery wielkie międzynarodowe imprezy. Dzięki

takim wydarzeniom możemy umacniać markę Śląska

oraz prezentować walory turystyczne i kulturalne regionu.

Stworzyliśmy nawet Pociąg

Mistrzów, symboliczny most
między Stadionem Śląskim

a mieszkańcami regionu. Na

pociągu widnieją wizerunki

naszych ambasadorów a tak-

że logotypy światowych imprez,
które na Śląsku zorganizujemy.

kwiecień 2021 r.
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Nie możecie tego przegapić!

PIĘŚCI PÓJDĄ W RUCH,
ALE W SZLACHETNYM CELU

Charytatywna Gala Kickboxingu
w hali MOSiR po raz pierwszy
w systemie pay per view.
Szczegóły:
https://ppv24.pl/20210417_mikolow/
17 kwietnia odbędzie się jedna z najciekawszych imprez charytatywno-sportowych w Polsce. Najlepsi kickbokserzy skrzyżują pięści w hali MOSiR w Mikołowie.
Dochód z imprezy zostanie przeznaczony dla Oliwii, dziewczynki walczącej z białaczką limfatyczną.
III Charytatywna Gala Kickboxingu miała wyglądać inaczej. Podobnie jak
w ubiegłych latach turniejowi mieli towarzyszyć kibice na wypełnionych po brzegi
trybunach. Niestety, z powodu pandemii nie wolno organizować imprez sportowych
z udziałem publiczności. Organizatorzy gali się jednak nie poddali.
17 kwietnia czeka nas wieczór pełen emocji. Odbędzie się wiele walk o pasy
mistrzowskie. Na ringu zobaczymy utytułowanych zawodników z Polski i zza granicy.
Organizatorzy gali przygotowali także bazarek charytatywny dla Oliwii, gdzie
można było kupić cenne pamiątki sportowe i nie tylko. Zebrano prawie 8 tys. zł.

Dostęp do transmisji kosztuje 15 zł. Pamiętajcie, że jest to cegiełka,
która zasili konto walczącej z ciężką chorobą Oliwii.
REKLAMA
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Piłkarski kogel-mogel

u Po szczątkowych rozgrywkach sezonu 2019/2020, wydawało się,
że następny będzie przebiegał w miarę normalnie.
- ligę przerwano, a niższe klasy nawet
jej nie zaczęły. Póki co, do 17 kwietnia
(na wtedy Śl.ZPN przewiduje wznowienie rozgrywek), ale jak będzie,
tego dokładnie nikt nie jest w stanie
przewidzieć.
IV liga - zgodnie z planem

Na

szczeblu rozgrywek
Śląskiego Związku Piłki Nożnej zmodyfikowano system rywalizacji od czwartej
ligi do niższych klas rozgrywkowych
i już w lipcu rozpoczęła się pierwsza
runda sezonu 2020/21. Łatwo nie było, gdyż co jakiś czas pandemia torpedowała ligowy kalendarz i trzeba
było przekładać mecze. Rundę jesienną kończono w grudniu, a niektóre
mecze dopiero w marcu tego roku.
Półmetek rozgrywek został jednak
osiągnięty. Zespoły rozpoczęły przygotowania do wiosennych zmagań już

w styczniu, wierząc, że druga runda
będzie przebiegać bez zakłóceń.
I choć „wiara czyni cuda”,
to w tym przypadku
okazała się płonna.
W pierwszej dekadzie marca w niektórych klasach rozgrywkowych rozpoczęto rozgrywki drugiej rundy, ale
nim się rozkręciły, znów z przyczyn
sanitarno-epidemiologicznych zostały zawieszone. I tak na początku rundy wiosennej powstał piłkarski kogel-mogel. Czwarte ligi grają, piątym

Zakazy sanitarno-epidemiologiczne „zamrażające” rozgrywki sportowe nie dotknęły czwartoligowców. Tę
grupę klubów podciągnięto pod sport
zawodowy (uzasadniając to kontraktami i stypendiami sportowymi), więc
nic nie stało na przeszkodzie, by rozgrywki toczyły się zgodnie z terminarzem. „Mikołowskie” kluby rozegrały
po cztery spotkania.
Gwarek Ornontowice wygrał dwa
spotkania oraz dwa przegrał i zajmuje
piąte miejsce w tabeli.
AKS Mikołów zapisał na swoim
koncie dwa zwycięstwa, jeden remis
oraz jedną porażkę co daje dziewiąte
miejsce.
Polonia Łaziska odniosła zwycięstwa, jeden mecz zremisowała, jeden
przegrała i okupuje 11 lokatę w tabeli.
Liga okręgowa - sjesta
W tej klasie rozgrywek grająca
w grupie bytomsko-zabrzańskiej Bu-

Gruzin w Gwarku

W drugiej połowie meczu Gwarka Ornontowice
z rezerwami Rakowa Częstochowa, na murawę
w barwach ornontowiczan wybiegł nie widziany
dotąd zawodnik. Był to pochodzący z Gruzji,
30-letni Gogita Gogatishvili.

To

już drugi obok Meksykanina Lopeza Ramireza
Gonzalo obcokrajowiec w barwach Gwarka. Nowy nabytek klubu z Ornontowic, to zawodnik
doświadczony, grający na pozycjach pomocnika lub napastnika, były gracz FC Tbilisi City czy Dinama Mińsk.
Chciał grać w wyższych klasach rozgrywkowych, ale
się trochę spóźnił z przyjazdem do polski i brakowało czasu na załatwienie formalności. Wypatrzyli go działacze Gwarka (Gogita ma brata w Katowicach i chcę osiąść
na stałe w Polsce), zaprosili na rozmowy i trening. Czas
uciekał, więc trzeba było działać szybko. Gruzin przystał
na warunki działaczy Gwarka, ci pokazali jak szybko trzeba działać i w ostatnim dniu okna transferowego dopięli
transfer. Nowy nabytek zabrał się do pracy, bo ma spore
zaległości w treningach. A że „smykałkę” do piłki ma we
krwi, więc szybko zameldował się na boisku. Najpierw
w roli zmiennika w meczu z Rakowem, by po tygodniu
wyjść w podstawowym składzie w wygranym meczu z liderującą rozgrywką Wartą Zawiercie. I choć nie doszedł jeszcze do pełnej formy, to działacze Gwarka już twierdzą, że zrobili „dobry interes”. Tapi

rza Borowa Wieś jesienią zapewniła
sobie grę w podgrupie mistrzowskiej.
Wiosenny start rozpoczęła od zwycięstwa w Łabędach i nie mogła pójść za
ciosem. Na drugie spotkanie trzeba
poczekać, a najgorsze jest to, że nie
wiadomo, jaka będzie forma, bo zawieszono również treningi.
Grający w grupie katowicko-sosnowieckiej Orzeł Mokre dokończył
rundę jesienną odnosząc zwycięstwo
i jeden mecz przegrywając. Po pierwszej rundzie Orzeł trafił do grupy
spadkowej, w której będzie walczył
o utrzymanie się w V lidze. W grupie
tej zagrają:
1. GKS GIEKSA II KATOWICE S.A.  12 29 47:12
2. MKS GÓRNIK WOJKOWICE 
10 26 28: 5
3. KS GÓRNIK 09 MYSŁOWICE 
12 25 34:21
4. LKS ŹRÓDŁO KROMOŁÓW 
10 19 29:17
5. MKS SIEMIANOWICZANKA 
12 18 26:22
6. KP SARNÓW 
10 14 21:18
7. LKS ORZEŁ MOKRE 
12 14 19:26
8. KS UNIA ZĄBKOWICE 
10 12 18:19
9. LKS OSTOJA ŻELISŁAWICE 
10 12 23:26
10. GKS WAWEL WIREK 
12 11 17:30
11. ŚKS NAPRZÓD LIPINY 
12 9 16:33
12. GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA 
12 8 19:34
13. KS GÓRNIK PIASKI 
10 1 9:43
Orzeł znajduje się tuż „pod kreską”
oznaczającą granicę drużyn spadających do klasy „A”, z tą samą liczbą

punktów, co KP Sarnów. Po wznowieniu rozgrywek zapowiada się emocjonująca walka.
Niższe klasy rozgrywkowe
- zimowy letarg
Drużyny grające w klasach „A”,
„B” i „C” przeszły cały cykl przygotowawczy i nie dane im było sprawdzić swojej formy w meczach mistrzowskich. - Nie zagrali, nie trenują
i całą robotę „diabli wzięli” - mówią
szkoleniowcy i prezesi tych klubów.
- Dobrze, że czwarta liga może grać,
ale czym my się różnimy od nich.
Zawodnicy klubów IV ligi pracują
w tych samych zakładach, co ci z klasy „A” i po pracy jedni mogą iść na
trening, inni nie. Trochę to dziwne dodają. Trochę tak, ale ograniczenia
wprowadzone na podstawie §9 ust.
16 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, stanowią tak, a nie inaczej, więc póki
co, zawodnicy od V ligi w dół albo
mają „sjestę” (V liga), albo muszą
trwać w „zimowym letargu” (pozostałe klasy rozgrywkowe) i czekać na
zmiany!
Tadeusz Piątkowski

Sprintem przez sportowe areny
PIŁKA NOŻNA
W rozegranych meczach ligowych na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
IV liga
Gwarek Ornontowice uległ Unii Dąbrowa Górnicza 0:2, Rakowowi II Częstochowa 0:1, pokonał Wartę
Zawiercie 1:0, Sarmację Będzin 2:1.
AKS Mikołów przegrał ze Szczakowianką Jaworzno
1:2, pokonał Przemszę Siewierz 2:0, zremisował z Unią
Kosztowy 1:1, wygrał z Unią Dąbrowa G górnicza 4:3.
Polonia Łaziska zremisowała z MKS-em Myszków
0:0, pokonała Przemszę Siewierz 4:1, Szombierki Bytom 3:1, uległa Zniczowi Kłobuck 0:4.
Liga okręgowa
Orzeł Mokre przegrał ze Spartą Katowice 0:2.
Burza Borowa Wieś pokonała ŁTS Łabędy 2:0.
W Gwarku po „Walnym”
W piątek, 26 marca w Gwarku Ornontowice odbyło
się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Ze względu na
obostrzenia sanitarne związane z pandemią, ograniczono ilość delegatów do minimum. Zebranie
odbyło się w pierwszym terminie. Głównymi punktami Zebrania były sprawozdania merytoryczne i finansowe, które
zostały przyjęte oraz przedstawienie planów merytorycznych oraz finansowych
z uwzględnieniem panującej sytuacji.
W trakcie dyskusji poruszano również pro-

blemy spowodowane różnego rodzaju obostrzeniami
sanitarnymi.
FUTSAL
W rozgrywkach I ligi grupy południowej Kamionka
Mikołów przegrała z AZS-em Wrocław 2:3, z BSF-em
Bochnia 4:5, zremisowała z Futsalem Nowiny 4:4, pokonał Gwiazdę Halemba 5:3.
SIATKÓWKA
W rozgrywkach I Ligi Śląskiej mikołowskie zespoły
uzyskały rezultaty:
Polonia Łaziska przegrała z Sari Żory 1:3, pokonała Stal Bielsko 3:1.
UKS Trójka Mikołów przegrał z KS Rudziniec 2:3,
Eco-Teamem AZS Częstochowa II 0:3, pokonał Jedynkę
Jaworzno 3:1, przegrał z Olimpią Włodawice 2:3.
TENIS STOŁOWY
W rozgrywkach drugiej ligi drużyny mikołowskie
uzyskały wyniki:
II liga kobiet
Sokół Orzesze uległ drugiej drużynie Skarbka Tarnowskie Góry 1:9, UKTS-owi Jastrzębie 3:7.
Drugi zespół Sokoła Orzesze pokonał Energię Siewierz 8:2, pokonał drugi zespół Skarbka Tarnowskie
Góry 7:3, Ruch Pniów 7:3.
II liga mężczyzn
AKS Mikołów przegrał ze Skarbkiem Tarnowskie
Góry 4:6, Andersem Żywiec 2:8.
Sokół Orzesze pokonał Gwiazdę Skrzyszów 6:4.
Tapi

www.naszagazeta.info

kwiecień 2021 r.

21

Cykliści nie próżnują
K

ilka miesięcy temu na naszych łamach podsumowywaliśmy pierwszy rok działalności Stowarzyszenia Kolarski Mikołów,
które bardzo szybko pokazało się
w kolarskim światku nie tylko z dobrej
strony organizacyjnej, ale i sportowej.
Prezes Stowarzyszenia, Aleksander
Słomka powiedział, że mottem przewodnim ich działalności jest rozwijanie młodych talentów i na tym się skupią w roku 2021.
Ani zima, ani panująca pandemia
nie zakłóciły rytmu pracy nowej sekcji
kolarskiej. Od grudnia w poniedziałki,
czwartki i soboty odbywają się treningi
dla dzieci z roczników 2010-2007.

- Jeśli są jeszcze chętni,
to chętnie ich przyjmiemy mówi prezes Słomka.
Zajęcia odbywają się pod okiem trenerki Marty Syryjczyk. W styczniu, podczas ferii zimowych Stowarzyszenie zorganizowało dziesięciodniowy obóz dochodzeniowy, podczas którego trenujące
dzieciaki wykonały ogromną pracę treningową. Klub wzbogacił również swoje
zaplecze techniczne. Dzięki pozyskanym
sponsorom, ma do dyspozycji mikrobus,
a 5 marca w mikołowskim ratuszu Prezes Śląskiego Związku Kolarskiego, Rafał Makowski przekazał klubowi sześć
rowerów szosowych. W spotkaniu tym

oprócz prezesów Makowskiego i Słomki
uczestniczyli przedstawiciele władz Mikołowa: burmistrz Stanisław Piechula,
jego zastępca - Mateusz Handel, dyrektor MOSiR Mikołów, Wojciech Tkacz,
Łukasz Ryguła, Joran Skupnik, prezes
oraz trenerka Marta Syryjczyk wraz
z zawodnikami. Była okazja do wymienienia cennych uwag odnośnie działalności sekcji oraz rozwoju mikołowskiego kolarstwa.
Trening treningiem,
ale jego efektem
powinny być starty.
W oczekiwaniu na otwarcie sezonu
szosowego, mikołowscy cykliści próbowali swoich sił w wyścigach przełajowych oraz MTB. 2 lutego wystartowali
w Mistrzostwach Opola w przełajach
w Falmirowicach. W kategorii żąków
na czwartym miejscu wyścig ukończyła
Agata Zelmozer, a na trzecim stopniu
podium dla zwycięzców w katego-

rii młodziczek stanęła Kinga Słomka.
W „masterach” wystartowali też Sława
i Piotr Gajdzikowie. 6 marca w Stroniu rozegrano Mistrzostwa Małopolski
w przełajach. Nie zabrakło w nich ekipy
z Mikołowa i był to udany start. W kategorii młodziczek Kinga Słomka była
druga, a debiutująca w barwach STM
Kinga Karcz uplasowała się na miejscu trzecim. W kategorii żaczek Agata
Zelmozer była czwarta, a żacy Szymon
Romański z Grześkiem Ślęzakiem ukończyli wyścig ex aequo na miejscach 5-6.
W kategorii juniorek Julia Gajdzik uplasowała się na miejscu trzecim.
13 marca większość zawodniczek i zawodników STK zadebiutowało w Rydułtowach na zabawie rowerowej MTB,
której organizatorem był klub Feniks
Rydułtowy. W swoich kategoriach wiekowych mikołowscy zawodnicy zajęli
miejsca:
1. Szymon Romański
2. Kinga Słomka
3. Grzegorz Ślęzak, Mateusz Weinert

4. Agata Zelmozer, Kinga Karcz, Dominik Michalak
5. Julia Góralczyk, Karol Stasiów
6. Karolina Plinta
7. Dawid Kałuża, Karol Kupka
8. Oliwia Kostrzewińska
11. Maciej Janasik.
W międzyczasie rozegrano Mistrzostwa Polski w przełajach, w której przedstawicieli Stowarzyszenia Kolarski Mikołów zabrakło.
- Mistrzostwa Polski nie są imprezą,
na którą jedzie się po naukę. Zdobędziemy jeszcze trochę doświadczeń i myślę, że
w przyszłym roku na krajowym championacie nas nie zabraknie - skwitował prezes Stowarzyszenia, Aleksander Słomka.
Rozpoczęcie sezonu szosowego miało
nastąpić 10 kwietnia, ale ze względu na
pandemię zostało przełożenie na termin późniejszy. Jeśli nic się nie zmieni,
najbliższym startem mikołowian będzie
Puchar Polski MTB „Wyścig o Perłę Polskich Uzdrowisk” w Krynicy.
Tadeusz Piątkowski

Powalczą o drugą ligę
M

arzec był bardzo
pracowitym miesiącem dla siatkarek Polonii Łaziska. W tym
miesiącu podopieczne trenera
Krzysztofa Waligórskiego zakończyły drugi etap rozgrywek Pierwszej Ligi Śląskiej
oraz rozegrały etap trzeci, czyli „finał czterech najlepszych”.
Rozgrywki zakończyły się dla
ekipy z Łazisk happy endem,
gdyż uplasowały się na drugim miejscu (czwarty poziom
rozgrywek), co daje im prawo
gry w turniejach barażowych
o II ligę, a to już jest trzeci
poziom rozgrywek szczebla
centralnego.
Polonia do drugiej fazy rozgrywek, tzw. „grupy mistrzowskiej” awansowała z drugiego
miejsca, zabierając ze sobą
punkty zdobyta z MKS-em
Dwójka Zawiercie. Zadaniem
łaziszczanek było zajęcie co
najmniej czwartego miejsca, dającego prawo gry w finałowym
„turnieju czterech”. I choć w tej
fazie rozgrywek Polonia grała
ze zmiennym szczęściem, to
zadanie wykonała z nawiązką,
kończąc rywalizację na trzecim

miejscu z dorobkiem 18 punktów, 22 setów wygranych i 17
przegranych.
Trzecie miejsce
zapewniło
łaziszczankom udział
w turnieju finałowym
o mistrzostwo I Ligi
Śląskiej.
Walka toczyła się nie tylko
o tytuł, ale również o prawo
gry w barażach o II ligę. To
prawo uzyskiwały dwa najlepsze zespoły. Polonia rozpoczęła
turniej z wysokiego „C”, jakim
było zwycięstwo w trzech setach
z MUKS Sari Żory. To zwycięstwo stawiało podopieczne
trenera Waligórskiego w dobrej sytuacji, gdyż praktycznie
przybliżało je do premiowanego, drugiego miejsca. Trzeba
było tylko wygrać jeszcze jeden
mecz. Ta sztuka nie powiodła
się w konfrontacji z gospodyniami turnieju - SPS Panki,
ale w ostatnim spotkaniu team
z Łazisk stanął na wysokości
zadania, pokonując UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 3:1.
Cel został osiągnięty!

Na sukces Polonii w rozgrywkach II i III etapu pracowały: Dorota Rusek, Paulina
Babiarz, Marta Zich, Maria Jakubiec, Agata Sowińska, Karolina Gajda, Sonia Turant, Wiktoria Pokorny, Angelika Bruderek,
Magdalena Orzeszek, Joanna
Komorek-Atachim, Ewelina
Tutak, Zofia Stawarska, Beata
Badaczewska.
Tytuł wicemistrzowski
bez względu na klasę
rozgrywek, zawsze
jest powodem do
dumy dla klubu.
Siatkarki Polonii wraz z trenerem Waligórskim zrobiły
kawał dobrej roboty, osiągając
pierwszy z wytyczonych sobie
celów. To naprawdę team przez
duże „T”. Brawo! Z lokalnego
punktu widzenia nasuwa się
jednak pytanie: czy nie jest to
przypadkiem budowanie „kolosa na glinianych nogach” lub
„piramidy od wierzchołka”?
Po pierwsze, dlaczego w tym
zespole jest tak mało wychowanek (do ich policzenia wystarczy palców jednej ręki i to

z okładem), a po drugie - skąd
w najbliższej przyszłości brać
uzupełnienia, skoro przeglądając listy rywalizujących na Śląsku zespołów młodzieżowych
(młodziczki, kadetki, juniorki),
nie odnajdziemy tam Polonii.
Dopiero na etapie mini siatkówki pojawiają się ekipy z Łazisk
i trzeba przyznać, że w tej kategorii jest to „dobra robota”.
Wygląda na to, że przez kilka
najbliższych lat, klub chcąc
wzmocnić lub uzupełnić skład,
skazany będzie na „import”!
Czyżby w myśl powiedzenia
„kto bogatemu zabroni...”.
Wicemistrzostwo I Ligi Śląskiej uprawnia Polonię do startu
w turnieju półfinałowym etapu
centralnego o awans do II ligi.
Na tym etapie startują
32 zespoły podzielone
na osiem grup po
cztery zespoły.
Mecze rozgrywane będą
systemem „każdy z każdym”,
a dwa najlepsze zespoły z grupy awansują do finału. Polonia
„z klucza” przypisana została do
grupy VII, a jej rywalem będą

drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w województwie
opolskim i lubuskim oraz wicemistrz województwa dolnośląskiego. Jeśli żadna z uprawnionych drużyn się nie wycofa,
to w turnieju organizowanym
w Opolu wystartują: Light System Video Opole, KKS Ren But
Złotoryja, UKS Ares LO Nowa
Sól i Polonia. Turnieju rozegrany
zostanie w dniach 9-11 kwietnia.

W przypadku zajęcia przez
ekipę z Łazisk co najmniej
drugiego miejsca, zespół
awansuje do turniej finałowego. Tam wystartuje 16
zespołów podzielonych na
cztery grupy po cztery zespoły (mecze systemem „każdy
z każdym”), a najlepszy zespół
z każdej grupy awansuje do
II ligi kobiet.
Tadeusz Piątkowski

W GRACH „GRUPY MISTRZOWSKIEJ” POLONIA UZYSKAŁA REZULTATY:
UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - KS „Polonia” Łaziska Górne
0:3 (26:28, 17:25, 23:25)
MUKS Sari Żory - KS „Polonia” Łaziska Górne 
2:3 (21:25, 25:15, 19:25, 27:25, 13:15)
KS „Polonia” Łaziska Górne - BKS STAL Bielsko-Biała 
3:1 (25:15, 25:20, 22:25, 25:16)
1KS „Polonia” Łaziska Górne - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna  2:3 (20:25, 25:15, 25:11, 13:25, 10:15)
KS „Polonia” Łaziska Górne - MUKS Sari Żory 
1:3 (26:24, 20:25, 23:25, 18:25)
BKS STAL Bielsko-Biała - KS „Polonia” Łaziska Górne 
1:3 (8:25, 25:23, 15:25, 9:25)
WYNIKI TURNIEJU FINAŁOWEGO ROZGRYWEK I LIGI ŚLĄSKIEJ:
KS „Polonia” Łaziska Górne - MUKS Sari Żory 
3:0 (25:20, 25:20, 25:18)
Akademia Siatkówki SPS Panki - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 
3:0 (25:22, 25:17, 29:27)
UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - MUKS Sari Żory 
1:3 (15:25, 25:20, 24:26, 25:27)
Akademia Siatkówki SPS Panki - KS „Polonia” Łaziska Górne 
3:1 (25:22, 26:24, 23:25, 25:19)
KS „Polonia” Łaziska Górne - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 
3:1 (25:22, 18:25, 25:16, 25:13)
MUKS Sari Żory - Akademia Siatkówki SPS Panki 
0:3 (21:25, 24:26, 14:25)
TABELA KOŃCOWA:
1. Akademia Siatkówki SPS Panki 
3 6 9:1 254:215
2. KS „Polonia” Łaziska Górne 
3 5 7:4 258:233
3. MUKS Sari Żory 
3 4 3:7 215:240
4. UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 
3 3 0:2 231:270

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja

Rekordowy

rok Funduszu
Ponad miliard złotych dofinansowania udzielił
w 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na działania
związane z ochroną środowiska w województwie
śląskim - wynika z przyjętego właśnie sprawozdania
z działalności za ubiegły rok. To rekordowy wynik, który
w 28-letniej historii działalności Funduszu wcześniej się
nie wydarzył. Lwią część z tej kwoty pochłonęła walka
ze smogiem. Spore środki przeznaczone zostały także
na ochronę wód oraz gospodarkę odpadami.

Ze
TOMASZ BEDNAREK, prezes
WFOŚiGW w Katowicach:

Ta kwota robi olbrzymie wrażenie.
Mogę powiedzieć, że to historyczny
wynik. Do tej pory Fundusz tak
dużych pieniędzy rocznie na
dofinansowania nie przeznaczał.
Tym bardziej, że przecież ubiegły
rok był wyjątkowy. Pojawiła się,
bowiem pandemia COVID-19
i mieliśmy obawy, czy wiele działań
prowadzonych przez beneficjentów
nie zostanie sparaliżowanych bądź
mocno ograniczonych. Jak widać
tak się nie stało.

sprawozdania
z działalności
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynika,
że łączna pomoc udzielona na dofinansowanie zadań
w 2020 roku to dokładnie
1 002 161 000 zł. Dla porównania w 2019 roku dofinansowanie wyniosło „tylko”
nieco ponad 513 mln zł.
Ubiegłoroczne wyniki
wyraźnie pokazały,
że mocno wzrosły
wydatki na poprawę
jakości powietrza,
w tym szczególnie na
walkę ze smogiem.
Z ponad miliarda złotych
w ubiegłym roku Fundusz
przeznaczył na ten cel aż
niemal 873 mln zł. Prawie
65 mln zł - na ochronę wód,
adaptację do zmian klimatu
i gospodarkę wodną, a ponad 31 mln zł - na gospodarkę odpadami i ochronę
powierzchni ziemi. Wśród
dofinansowanych zadań są
również: zapobieganie poważnym awariom, edukacja ekologiczna, zarządzanie środowiskowe w regio-

nie oraz różnorodność biologiczna.
Największe środki
pochodzą z zasobów
własnych Funduszu.
Z nich w ubiegłym roku udzielono dofinansowania na kwotę prawie
395 mln zł. Katowicki Fundusz aktywnie uczestniczył
też we wdrażaniu środków
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”,
udzielił wsparcia w łącznej
wysokości 388 mln zł. Z kolei ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej - niemal 220 mln zł.
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstał w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową, która realizuje działania proekologiczne
na terenie województwa śląskiego.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza druhów
do składania wniosków o dofinansowanie do zakupu sprzętu oraz termomodernizację remiz OSP.

Pieniądze dla strażaków!
l PIERWSZY NABÓR
wniosków dotyczy termomodernizacji budynków, w tym z zastosowaniu OZE, z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w 2021 roku.
Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego
szczebla gminnego lub ochotnicze
straże pożarne.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania
w tym:
n w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania
ze środków Funduszu dla jednego
beneficjenta nie może przekroczyć
30 tys. zł,
n w formie nieumarzalnej pożyczki
oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie
mniej niż 3% w stosunku rocznym.
W ramach programu będą finansowane przedsięwzięcia, których
koszt kwalifikowany nie przekracza
100 tys. zł.

Nabór wniosków będzie odbywał
się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się
następująco:
1 runda: od 15.03.2021 r. do
30.04.2021 roku
2 runda: od 01.05.2021 r. do
31.05.2021 r.
3 runda: od 01.06.2021 r. do
30.06.2021 r. lub do wyczerpania
alokacji środków.
W przypadku wyczerpania alokacji
w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.
Kwota alokacji do dofinansowania
wynosi:
n w formie dotacji: 1 mln zł.
n w formie pożyczki: 2 mln zł.
Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

go programu finansowania służb ratowniczych”.
Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.
Formą dofinansowania jest dotacja
w wysokości do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu
w Katowicach w terminie do 31 maja 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków.
Kwota alokacji do dofinansowania
w formie dotacji wynosi 2 mln zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.
Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.
katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań/ Zapobieganie poważnym awariom.
Z uwagi na sytuację epidemiczną
w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje
data dostarczenia wniosku do Funduszu.

l DRUGI NABÓR natomiast
dotyczy dofinansowania na zakup
sprzętu, w ramach: „Ogólnopolskie-

Złóż wniosek i łap deszczówkę!
u Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił II nabór

wniosków dla zadań realizowanych w 2020-2024 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda”.

P

odmioty mogące ubiegać
się o dofinansowanie oraz
szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, określone są w treści
Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie II
naboru wniosków, stanowiących
załączniki do niniejszego ogłoszenia.
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie: portal.wfosigw.
katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”,

2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu Beneficjenta w menu
po lewej stronie: DEDYKOWANA
OFERTA DLA BENEFICJENTA
(FORMULARZE WNIOSKÓW)
odnośnik PROGRAM MOJA WODA. Po zakończeniu wypełniania
należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
3. Wysłać wypełniony formularz
wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ PDF”- dostępnej w portalu beneficjenta,
4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć
wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wnio-

sku, do: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice w godzinach jego pracy
7:30 - 15:30.
Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko te
wnioski, które wpłynęły w terminie II naboru, zostały zarejestrowane
w Funduszu w formie elektronicznej
(aktywny PDF) i została złożona ich
podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).
O zachowaniu terminu złożenia
wniosku decyduje data jego wpływu
do WFOŚiGW w wersji papierowej

albo na skrzynkę podawczą Funduszu
znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Informujemy również, iż termin zakończenia II naboru może

ulec zmianie lub też może zostać
wstrzymany, o czym będą Państwo
informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową;

www.wfosigw.katowice.pl.

Informacje w sprawie szczegółów Programu: tel. 32 722 77 09, e-mail: mojawoda@wfosigw.katowice.pl
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REKLAMA

CHCESZ SPRZEDAĆ SWÓJ SAMOCHÓD
W ŁATWY I SZYBKI SPOSÓB?
ODWIEDŹ ODDZIAŁ SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
GRUPA SIKORA I PRZEKONAJ SIĘ JAKIE TO PROSTE!

Bezpłatna wycena Twojego
samochodu.

Atrakcyjna oferta odkupu bez
względu na markę.

Komfortowa i bezpieczna
transakcja - wszystko
w jednym miejscu.

Kompleksowa obsługa
techniczna, sprzedażowa
i finansowa oraz fachowe
doradctwo.

Sikora Mikołów, ul. Pszczyńska 103, tel.: +48 32 226 43 46

