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Liczba miesiąca

100
razy ukazała się
dotychczas
„Nasza Gazeta”
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SKŁAD OPAŁU
KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK

536 512 512

tel.
www.PRESSPOL2.pl

WYRY (TEREN GIGU)

UL. PSZCZYŃSKA 48 A

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00 W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00
TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS

A

 Morze nie dla Ślązaków?
 Koronawirus dał popalić powiatowej gospodarce
 Hołownia łowił talenty w Mikołowie
 Szykuje się fedrowanie pod Śmiłowicami
 Izabela Kloc:
nie potrzebujemy klimatycznego radykalizmu

Do

MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

Unii Europejskiej
mam stosunek jak do
swojej ponad dwudziestoletniej córki. Cieszę się, że
dziewczynie dobrze układa się w życiu, ale taktownie milczę, kiedy próbuje mnie wciągnąć w ideowe rozterki typowe dla jej pokolenia. Na tle innych tworów na arenie międzynarodowej Unia Europejska też jest młoda
i pewne rzeczy można jej wybaczyć,
ale są granice głupoty, których przekraczać nie wolno. Oto ocenę polskiej demokracji powierzono hiszpańskiemu politykowi Juanowi Fernando Lopez Aguilarowi, przewodniczącemu komisji Wolności Obywatelskich
w Parlamencie Europejskim. Dla Polski, która cieszy się demokracją dopiero od 30 lat, to gorzej niż policzek. To
mentalny powrót do mrocznej przeszłości, kiedy zamiast orła w koronie musieliśmy oglądać sierp i młot. W ojczyźnie Aguilara rządzi jego macierzysta
Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza. To nie są europejscy demokraci ani nawet socjaldemokraci, ale
rasowi lewacy i komuniści. Ich „postępowa” ekipa krwawo rozprawiła się ze
zwolennikami demokratycznie wybranych władz Katalonii. To oni otworzyli w Dzień Kobiet hiszpańskie ulice dla
feministek, a później koronawirus zebrał tam śmiertelne żniwo. Generalnie,
Unia Europejska w imię politycznej poprawności pozwala sobie na wielką historyczną niekonsekwencję. Niemiecka
AFD traktowana jest jak współczesna
forpoczta faszyzmu, a w ludziach pokroju Aguilara widzi się demokratów
choć są spadkobiercami Marksa, Lenina i całej krwawej bandy, którą wyrosła na ich ideach.
Jerzy
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ramach pokoronawirusowego odrodzenia
zaplanowaliśmy z mężem kupno nowych rowerów. Jak
się okazało, nie jest to takie proste.
W dużym, renomowanym sklepie
sprzedawca nie mógł spełnić naszych konkretnych życzeń, a wszystko
z powodu koronawirusa. Złośliwa
pandemia zerwała globalne łańcuchy dostaw i z Chin nie przyjechały
elementy do rowerów, jakie sobie
wymarzyliśmy. Zapytałam grzecznie,
dlaczego nie zaopatrują się w części
u jakiegoś krajowego producenta.
Przecież Polska liczyła się kiedyś
w tej branży. Sprzedawca tylko pokręcił głową nad moją niewiedzą
i nieświadomością. Skoro wszystko
teraz produkuje się w Chinach, to
dlaczego nie mają tam być wytwarzane elementy do rowerów? Od
razu wyobraziłem sobie gorsze sytuacje, niż złośliwy wirus. A gdyby tak
wybuchła wojna między Chinami
a USA? Jest to możliwe, a nawet
prawdopodobne. Na świecie wybuchło do tej pory sporo wojen,
a przecież w niczym nie jesteśmy lepsi
ani mądrzejsi od naszych przodków.
Mentalnie jesteśmy od nich nawet gorsi, choć mamy za to lepsze narzędzia
zagłady. W razie takiego konfliktu,
zakładając że przeżyjemy, zabraknie
nie tylko ogrodowych klapek i części
do rowerów, ale także podstawowych
surowców do produkcji leków, bo to
też importujemy z Chin. Bruksela potrafi dostrzec wszystko, nawet źle wybranego sędziego w Polsce, a umknęła
jej taka cywilizacyjna „zagwozdka”.
Trochę się tym martwię, jako matka,
córka, żona, Polka i Europejka.
Beata

Łaziska Górne

Orzesze

Ornontowice

Morze nie dla

ŚLĄZAKÓW?
u Nasza Czytelniczka z Łazisk Górnych jest zdrowa,
ma pieniądze i mimo tego odmówiono jej rezerwacji
w hotelu w Świnoujściu.

N

asza Czytelniczka od lat spędza pierwsze dwa tygodnia września w luksusowym pensjonacie w Świnoujściu. Razem z mężem są tam stałymi gośćmi. Znają kucharza, a w ubiegłym roku pokojówki przysłały
im nawet sms z podziękowaniami za suty napiwek zostawiony po wyjeździe. Pobyt rezerwują
zawsze pod koniec maja.

Podobnie zrobili w tym roku
i srodze się rozczarowali.
- Kiedy zadzwoniłam i przedstawiłam się,
recepcjonistka spytała gdzie są Łaziska Górne.
Kiedy odparłam, że na Śląsku powiedziała, że
nie ma dla mnie miejsca. Szef zabronił jej rezerwować pokoje dla ludzi z naszego regionu. Ogląda telewizję i boi się, że klienci ze Śląska zainfekują jego pensjonat koronawirusem. Próbowałam przekonywać, że do września jest sporo czasu, a jeśli będzie jesienny nawrót choroby to cała Polska będzie w równym stopniu zagrożona.
Nic nie wskórałam - denerwuje się nasza rozmówczyni.
K

Wyry

L

Wydawca: F-Press, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 17,
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Sytuacja jest - delikatnie
mówiąc - absurdalna.
Małżeństwo z Łazisk chciało spędzić w Świnoujściu dwa tygodnie. Są zamożni i raczej sobie niczego nie odmawiają. Lekko licząc wydaliby na wczasy 8 tys. zł., ale nadmorski kurort
ich nie chce. Z jednej strony turystyczne miejscowości narzekają, że plajtują z powodu koronawirusa, a z drugiej zamykają drzwi przed Ślązakami, którzy należą do najlepszych klientów.
To nie jest odosobniony przykład. W wielu lokalnych gazetach w naszym regionie opisywane
są podobne przypadki. Sprawa jest na tyle poważna, że na zlecenie jednego z ogólnopolskich
portali Grupa UCE Research prześwietliła ponad 50 nadmorskich obiektów - hoteli, pensjonatów czy kwater. Brano pod uwagę takie kurorty, jak Międzyzdroje, Świnoujście, Dziwnów,
Ustka, Rewal, Mielno czy Władysławowo. Specjaliści z firmy badawczej wykorzystali technikę
„tajemniczego klienta”. Podawali się za pracowników z jednej ze śląskich kopalni i pytali, czy
będą problemy z rezerwacją. Test wypadł pozyA

tywnie. Tylko jeden obiekt wolał nie przyjmować Ślązaków. W innym wymagano oświadczenia o stanie zdrowia. W pozostałych 48 hotelach czy pensjonatach Ślązacy są mile widziani.

Jeśli wierzyć badaniom,
skala nieprzyjmowania
Ślązaków jest niewielka.
Jednak nawet nieliczne przypadki - jak przez
nas opisywany - mogą wywoływać niepotrzebne plotki i medialne zamieszanie.
Problem Śląska jest większy, jeśli spojrzymy
na turystykę międzynarodową. Każdy, kto wylatuje do Grecji z lotniska w Katowicach, musi przejść obowiązkowe testy i tygodniową kwarantannę. Obostrzenia nie dotyczą jednak osób
wylatujących ze wszystkich innych polskich lotnisk. Grecki rząd powoływał się tu na listę „zagrożonych lotnisk” Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Warto, aby tym problemem zainteresował się rząd i kampanię poprawiającą wizerunek turystów ze Śląska wpisał
w program tarczy antykryzysowej.
(bl)
M

DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
502 364 029, olimpia-reklama@naszagazeta.info
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KORONAWIRUS
nie odpuszcza gospodarce

W powiecie mikołowskim rośnie
bezrobocie. Pojawiają się pierwsze
zwolnienia grupowe. Dwie kopalnie,
które są największymi w okolicy
pracodawcami, znalazły się na
trzytygodniowym postoju. Zasady
pracy zmieniło starostwo powiatowe.

W

MIROSŁAW DUŻY,
starosta powiatowy
Pogarszająca się kondycja naszych
przedsiębiorstw ma bezpośrednie
przełożenie na naszą sytuację budżetową. Powiaty mają niewiele dochodów własnych, a ich budżety opierają
się w znacznym stopniu na subwencjach i dotacjach, a także udziałach
w płaconych przez przedsiębiorców
podatkach: CIT, PIT oraz opłatach
wnoszonych za wieczyste użytkowanie
gruntów skarbu państwa i opłatach za
korzystanie ze środowiska. Na razie
szacujemy spadek dochodów własnych
na poziomie 6 milionów złotych, jednak przewidujemy, iż do końca roku
ubytek dochodów może być większy.

R

środę, 10 czerwca, w kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych miały się
odbyć masowe badania górników na
obecność koronawirusa. Akcję wstrzymano, ponieważ rząd podjął decyzję
o zamknięciu na trzy tygodnie 12 kopalń. W tej grupie jest też popularny
„Bolek”. Nie dowiemy się, czy i ilu zarażonych było tam górników. Z kolei w kopalni Budryk w Orontowicach na dzień przed zamknięciem, zarejestrowano 10 przypadków zakażenia Covid-19 (więcej na ten temat piszemy na str. 17). Trzytygodniowa przerwa nie odbije się na kieszeniach górników, ponieważ dostaną za czas przerwy 100 proc. zarobków. Nie oznacza to,
że postój największych zakładów pracy
w okolicy nie odciśnie piętna na gospodarce powiatu mikołowskiego. Wokół
kopalń funkcjonuje wiele małych firm,
głównie sklepów i barów. Czeka ich
trzy tygodnie na zwolnionych obrotach.
Niestety, nikt nie gwarantuje im stuprocentowego wyrównania dochodów. Koronawirus daje się we znaki gospodarce
powiatu mikołowskiego.

E

Znacząco wzrosła
liczba bezrobotnych.
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy pod koniec ubiegłego roku nie
miało u nas zatrudnienia niecałe 1100
osób. Na początku czerwca liczba bezrobotnych w powiecie mikołowskim
wzrosła do prawie 1600. Ponieważ do
czasu pandemii płynęły pozytywne sygnały z rynku pracy, można przyjąć, że
pół tysiąca osób straciło źródło utrzymania z powodu koronawirusa. Niestety, to nie jest koniec kłopotów. Liczba bezrobotnych na pewno wzrośnie po
okresie trzymiesięcznych wypowiedzeń,
czyli na przełomie lipca i sierpnia. Innym niekorzystnym zjawiskiem jest spadek liczby ofert pracy. Rok temu starostwo miało ich około stu. Teraz ta liczba
spadła do 40. Część przedsiębiorców sygnalizuje, że są zmuszeni są do zmniejszenia wynagrodzeń czy nawet zwolnień
grupowych. Na razie, na taki krok zdecydowało się dwóch pracodawców.

Na szczęście powiat
mikołowski to nie
jest Warszawa, która
nie radzi sobie
z wypłatami pieniędzy
dla przedsiębiorców
w ramach rządowej tarczy.
Do maja starostwo rozdysponowało
20 mln zł wsparcia z 35,5 milionów, które otrzymało w ramach tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą otrzymać
za pośrednictwem PUP nisko oprocentowane pożyczki na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Te środki na pewno pomogą przetrwać trudny czas.

K

Starostwo Powiatowe jest jednym
z nielicznych urzędów na Śląsku,
który w czasie pandemii pracuje
na dwie zmiany.
Koronawirus zmusił do zmiany zasad funkcjonowania także urzędy i instytucje publiczne. Największą rewolucję musiało przejść samo starostwo powiatowe, gdzie panuje zawsze największy ruch, ponieważ tylko tam możemy
załatwić formalności związane, m.in.
z rejestracją pojazdów, pozwoleniami
budowlanymi.

Od pierwszego czerwca
aż do odwołania
starostwo powiatowe
pracuje na dwie zmiany,
od godz. 7 do 20.
Wymyślono prosty i skuteczny system, dzielący urzędników na dwie grupy, co ogranicza do minimum możliwość ich wzajemnego kontaktu, a tym
samym ryzyko zarażenia. Ze względów
epidemicznych sala obsługi klienta pozostanie zamknięta dla interesantów,
ale w wyznaczonych miejscach w starostwie i w wydłużonych godzinach pracy
mieszkańcy mogą składać wnioski i dokumenty papierowe.
Pandemia pokazała też, jak można
usprawnić pracę niektórych wydzia-

L

A

łów. Okazało się, że niektóre czynności urzędnicy starostwa mogą z powodzeniem wykonywać w domu, systemem online. Niewykluczone, że część
niektórych wydziałów na zawsze przeniesie się do internetu. Pozwoli to na zaoszczędzenie miejsca w starostwie i lepsze wykorzystanie przestrzeni biurowej.

O ile pod względem
gospodarczym powiat
mikołowski nie został
oszczędzony przez
koronawirusa, tak
udało nam się uniknąć
poważniejszych zagrożeń
epidemicznych.
Spora w tym zasługa samorządowców i wolontariuszy, którzy ruszyli z pomocą dla placówek medycznych. Udało się uniknąć zarażenia, m.in. w Domu
Pomocy Społecznej w Orzeszu, choć
wiele tego typu placówek w Polsce przeżyło prawdziwy dramat. To nie znaczy,
że możemy odetchnąć już z ulgą. Koronawirus i jego skutki jeszcze przez wiele
miesięcy, a może i lat będą boleśnie dawał o sobie znać. 
(fil)
M

TERAZ W OFERCIE KONFEKCJONOWANY OPAŁ DRZEWNY:
Ã pellet Ã brykiet Ã drewno kominkowe suszone Ã
Ã drewno rozpałkowe suszone Ã

TWÓJ SKŁAD
OPAŁU

PROMOCJA

KONKURENCYJNE CENY: Ã kostka Ã orzech Ã orzech I Ã orzech II Ã ekogroszek Ã miały Ã węgle konfekcjonowane

www.besttrans.pl

tel. 500 106 698 | 32 322 73 70

Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 48a (obok huty)

best_trans@vp.pl
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Hołownia w

ŁOWIŁ TA

ATRAKCYJNE CENY szczegóły tel. 604 196 619

Wicestarosta Tadeusz Marszolik pojawił się

S
Po trzech prezydenckich meczach…

PiS - PO 2:1
Od
2005 roku kolejne wybory prezydenckie są starciem kandydatów dwóch
partii: Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Zawsze ostateczne
rozstrzygnięcie zapadało w drugiej turze.
Od tamtego czasu odbyły się trzy głosowania. W 2005 roku wygrał Lech Kaczyński,

2005

R

a w 2015 Andrzej Duda. Obaj z PiS. To
pasmo przerwał w 2010 Bronisław Komorowski z PO. Od ogólnopolskiej statystyki
wyłamuje się województwo śląskie, gdzie
zawsze wygrywał kandydat Platformy.
Powiat mikołowski idzie z ogólnopolskim
trendem. U nas zawsze zwyciężał krajowy
tryumfator.

Lech Kaczyński
54,04 %

45,96 %

Śląsk

49,11

50,89

Powiat Mikołowski

51,46

48,54

2010

Jarosław Kaczyński

Bronisław Komorowski

Polska

46,99

53,01

Śląsk

42,60

57,40

Powiat mikołowski

45,34

54,66

2015

Andrzej Duda

Bronisław Komorowski

Polska

51,55

48,45

Śląsk

48,80

51,20

Powiat mikołowski

52.01

47.99

K

Teraz Hołownia startuje
na prezydenta,
ale wszystkie znaki na
niebie i w sondażach
wskazują, że raczej nie
zostanie pierwszym
obywatelem RP.

Donald Tusk

Polska

E

zymon „Łezka” Hołownia zaszczycił swoją obecnością Śląski Ogród
Botaniczny. Dostojnego gościa witał, m.in. Tadeusz Marszolik, wicestarosta
powiatu mikołowskiego. Do spotkania
na szczycie Sośniej Góry doszło jeszcze
w czasach „maseczkowych”. Dla jego
uczestników to dosyć wygodna sytuacja.
Jeśli Hołownia zostanie kimś w polityce, zawsze będzie pretekst, aby się do niego przymilić i przypomnieć: byłem z tobą w tych
trudnych chwilach. Jeśli natomiast najbardziej wrażliwy z kandydatów przepadnie
z kretesem, można się wyłgać ze spotkania
i powiedzieć: ten w masce to przecież nie ja.
Nie dotyczy to wszystkich. Wicestarostę
Marszolika zdradził wąsik, który wymknął
się spod maseczki kiedy osobiście uścisnął
dłoń Szymona Hołowni. Przypomnijmy, że
chodzi o sławnego showmana z TVN, który
prowadził bijący rekordy oglądalności program „Mam Talent”.

L

A

Tradycja „apolitycznych” kandydatów jest w Polsce stara, jak demokracja.

Chłopaki...
...nie płaczą

Najpierw pojawił się tajemniczy Stan
Tymiński z czarną teczką. Później był
Andrzej Lepper, który stworzył wyjątkowo skuteczną antysystemową organizację. Samoobrona była tak bardzo
antysystemowa, że wywindowała swojego lidera na posadę wicepremiera, czyli
sam szczyt systemu. Później mieliśmy

kilka lat przerwy i zaczęła się seria apolitycznych polityków o kabaretowo-artystycznym zacięciu. Na pierwszy ogień
poszedł Janusz Palikot, któremu należy
się wielki szacunek za uratowanie „Żołądkowej gorzkiej”. Pawła Kukiza trzeba
docenić za hity z lat młodości i nieustające poczucie humoru. Tylko prawdziwy
rockandrolowiec mógł zrobić polityczny
deal z Kosiniakiem-Kamyszem. Ryszard
Petru to osobna kategoria. Jego bon-moty przeszły do kanonu języka polskiego,
a wielu posłów i tak chciałoby się znaleźć
na jego miejscu, bo kto w Sejmie nie ma-

Mogła ich nagrać
M

Najlepszy internet w mieście!

A

u Policja zajmie się niszczeniem banerów Andrzeja

Bądź z nami dłużej!
Doceniamy lojalnych klientów 1 rok to 1% zniżki
Możesz zyskać aż do 20% stałej zniżki na abonament!

Profesjonalna
obsługa
doradców

Szybki
i skuteczny
serwis

Dostęp do
szerokiej gamy
programów
telewizyjnych

Lepiej materiały wyborcze zostawić w spokoju, bo za ich niszczenie grozi nawet 3 lata więzienia.
Brak
ukrytych
kosztów

Skontaktuj się z nami

32 779 77 77
www.multimetro.pl
facebook.com/multimetropl/

Lokalna
firma

K

ampania wyborcza
rządzi się swoimi prawami, ale pewnych
granic nie wolno przekraczać.
Do rzeczy zakazanych i nagannych należy przede wszystkim
niszczenie materiałów wyborczych konkurencji. Nie służy to
żadnej ze stron i zawsze przynosi

odwrotny skutek. W większości wyborcy nie tolerują takiego
zachowania i podskórnie mogą
solidaryzować się z kandydatem,
którego wizerunek jest dewastowany albo ośmieszany. Poza
tym materiały wyborcze nie są
tanie. Niszcząc banery konkurencji zawsze istnieje ryzyko, że

przeciwnik zrobi to samo, a wtedy trzeba zainwestować w nowe
nośniki. Żadnemu ze sztabów
nie zależy na nakręcaniu spirali
wydatków, bo limity wyborcze są
ograniczone i skrupulatnie rozliczane. Niszczenie materiałów
wyborczych jest niepożądane
także ze względów społecznych,

MISTRZ
ogrodzie drugiego planu
www.naszagazeta.info
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TALENTY P

u Poseł Gabriela Lenartowicz powinna dziękować
opatrzności, że ma męża który tak skutecznie
potrafi zadbać o jej medialną rozpoznawalność.

na castingu u sławnego celebryty.
rzył, aby uwieść piękną Joanną
Schmidt. Niestety Szymon Hołownia nie ma takich atutów. Co prawda potrafi
płakać na zawołanie,
ale na dłuższą metę
taka sztuczka udaje

sprawdzał się w „Mam talent”.
Konferansjerka szła mu nieźle
i zapewne showbiznes przyjmie
go z otwartymi rękami, kiedy zakończy przygodę z polityką. Kto
wie, czy wizyta w mikołowskim
ogrodzie nie miała też takiego
podtekstu. Może Hołownia szukał talentów do kolejnej edycji
programu? Jeśli tak, to Tadeusz
Marszolik może liczyć na udział,
a może nawet występ w finale.

Wicestarosta ma
wrodzony talent
do politycznego
dryfowania
i płynięcia z falami,
co czyni go
niezatapialnym,
przynajmniej na
naszym, lokalnym
jeziorku.
się tylko najwybitniejszym artystom. Wioletta Villas potrafiła
ronić łzy podczas każdego występu kiedy śpiewała słynny szlagier
o matce. Z całym szacunkiem
dla Hołowni, ale do wielkiej divy polskiej sceny jest mu jeszcze
daleko. Co nie znaczy, że nie

Jak to działa w praktyce? Dwa
lata temu, kiedy wykuwała się
władza w powiecie, Tadeusz
Marszolik i jego Obywatelski
Komitet Samorządowy okazali
się języczkiem u wagi dla stworzenia rządzącej koalicji. Szefem
jest Mirosław Duży z Platformy
Obywatelskiej, ale jego zastępca

uchodzi za szarą eminencję starostwa. Dzięki politycznej pozycji wiele uchodzi mu na sucho.
Jak choćby ubiegłoroczny wywiad w „Naszej Gazecie”, gdzie
chwalił startującą do europarlamentu Izabelę Kloc z Prawa
i Sprawiedliwości. Działacze Platformy Obywatelskiej i Obywatelskiego Komitetu Samorządowego aż zagotowali się ze złości.
Zgrzytają zębami także teraz.
Przed pierwszą turą wrogiem
Trzaskowskiego nie jest przecież Duda, ale właśnie Hołownia. Na ewentualne gesty dobrej
woli przyjdzie czas dopiero po
28 czerwca, gdyby jakimś cudem
„niezależny” kandydat dostał się
do finału. Chyba, że wicestarosta
Marszolik marzy o politycznym
rejsie poza powiatowe wody terytorialne. Taki łowca talentów,
jak Szymon Hołownia na pewno
pomoże zrobić karierę.
R

andemia wymusiła na ludziach nowe sposoby komunikacji. Zamiast normalnych rozmów, debat i konferencji, całe życie towarzyskozawodowe przeniosło się do internetu i przybrało formę spotkań online. Pół biedy jeśli takie
sieciowe pogaduchy są ograniczone do zamkniętej grupy. Gorzej, że z tej formuły korzystają
także stacje telewizyjne. „Kawa
na ławę” i wiele podobnych audycji opartych na sprawdzonej
formule pyskówki i wzajemnego
obrzucania błotem, sprowadzono do formatu gadających głów
z monitora komputera. Jest to
nudne, niestrawne i wstydliwe,
bo zmusza nas do niewygodnych
refleksji: dlaczego głosujemy na
takich ludzi? Na szczęście w tej
mizerii pojawiło się światełko
prawdziwej telewizyjnej rozrywki, jaką zapewnia przekaz online.
Wszystko za sprawą mistrzów
drugiego planu. Jak to działa
przetestowała na własnej skórze poseł Gabriela Lenartowicz
z Platformy Obywatelskiej, startująca z naszego okręgu wybor-

E

K

Pani poseł i jej mąż.
czego. Nie jest to pierwszoligowa
parlamentarzystka. Trudno jej
wystąpienia uznać za porywające i godne zapamiętania. Aż
do teraz. Gabriela Lenartowicz
siedząc w domu, za pośrednictwem łączy internetowych wzięła udział w politycznej debacie.
Zapewne jej występ - jak zazwyczaj - przeszedłby bez echa, ale
show uratował mąż posłanki.
Najwyraźniej nie docenił możliwości współczesnej techniki. Nie
L

kamera

Dudy w powiecie mikołowskim.
bo stąd jest już tylko krok do fizycznej agresji wobec ludzi o innych poglądach. Piszemy o tym,
ponieważ do aktów politycznego
wandalizmu dochodzi ostatnio
w powiecie mikołowskim. Ktoś
systematycznie niszczy banery
prezydenta Andrzeja Dudy. Sposób dewastacji jest zawsze taki
sam co wskazuje na tego samego
sprawcę i zorganizowaną akcję.
Adam Lewandowski, pełnomocnik PiS w powiecie mikołowskim złożył na policję doniesienie w tej sprawie. Poinformował
o pięciu zniszczonych banerach,
ale może ich być więcej. Nieoficjalnie wiemy, że jedno z tych
miejsc objęte jest zasięgiem
monitoringu miejskiego. Jeśli
niszczenie banera zostało zarejestrowane przez kamerę, policja
będzie miała ułatwione zadanie.
W ostatnich latach w Polsce rosną negatywne, polityczne emo-

cje i surowa kara za niszczenie
materiałów wyborczych może
te nastroje trochę ostudzić. Za
taki czyn grożą nawet trzy lata
więzienia.

ADAM LEWANDOWSKI,
pełnomocnik PiS
w powiecie mikołowskim
Nikogo nie oskarżamy, spokojnie czekamy na wyniki policyjnego śledztwa. Mogę jedynie
ubolewać, że nasi przeciwnicy
- kiedy brakuje im merytorycznych argumentów - sięgają po
takie metody.

WOSKOWIJKI

- zdrowe i ekologiczne
opakowania do żywności

S

taramy się jeść zdrowo i ekologicznie. Zwracamy uwagę na
skład żywności, jej pochodzenie, zawartość sztucznych konserwantów. Wspierajmy i upowszechniajmy te nawyki nie zapominając, że
niezwykle ważnym elementem żywności jest także jej opakowanie. Liczne badania potwierdzają szkodliwość
plastikowych pojemników czy folii, a nie wszystko da się zapakować

A

wpadł na to, że internetowa kamerka obejmuje nie tylko twarz
siedzącej osoby, ale szeroki kąt
całego pomieszczenia. W czasie wystąpienia swojej żony pan
Lenartowicz niczym srebrnowłosy kot wkradł się za jej fotel,
a później schodząc do parteru
usiłował chyłkiem wyślizgnąć się
z pokoju. Na szczęście kamerka
to wszystko wychwyciła i podarowała posłance zasłużone pięć
minut sławy w internecie.
M

A

ponieważ do ich farbowania użyto tylko naturalnych barwników roślinnych np. z granatu, kurkumy, indygo czy migdałecznika chebułowca. Nie
ma w nich żadnych sztucznych, toksycznych substancji, co gwarantuje
nam bezpieczeństwo i zdrowie. Tkaniny zabezpieczone są specjalną mieszaniną wosku pszczelego, oleju jojoba i żywicy drzewnej.
Do korzyści stosowania woskowijek
również zaliczamy dłuższą świeżość
opakowanych produktów, wyeliminowanie folii i aluminium oraz produkcję mniejszej ilości śmieci.
Polecamy też świeczki z wosku
pszczelego bez szkodliwych sztucznych aromatów, parafiny i innych ropopochodnych składników! Mają
unikalny wygląd, piękny miodowo-woskowy zapach oraz zdrowotne
właściwości.

w szkło. Rozwiązaniem tego problemu są woskowijki!
Nie ma zdrowszego opakowania
do kanapek, które zabieramy do
szkoły, pracy czy na wycieczkę!
Najprościej rzecz ujmując- woskowijki to tkaniny o różnej wielkości,
wykonane z bawełny organicznej
najwyższej jakości. Wszystkie są wycinane ręcznie w przydomowej manufakturze. Woskowijki są wyjątkowe,

EKOpaket | www.ekopaket.pl | tel. 501 457 173

6

Temat
ej
z pierwsyz
stron

www.naszagazeta.info

czerwiec 2020 r.

BITWA TYSKA
BÓJ O GOSTYŃ

Tychy wyczerpują swoje możliwości rozwojowe, szukają
przestrzeni i… kłusują w sąsiednich gminach. Wśród
argumentów są pieniądze oraz schowane, ale wciąż
niezasypane animozje między mieszkańcami Wyr i Gostyni.
Głównie o tę drugą miejscowość upominają się Tychy.

W

połowie maja, w wywiadzie
dla Radia Piekary prezydent
Tychów Andrzej Dziuba rzucił
zawoalowaną ofertę, aby gmina Wyry opuściła powiat mikołowski i przyłączyła się
do jego miasta. Pomysł wydaje się szokujący choć wcale nie jest nowy. Mówiło się
o tym dawno, zanim powstała GórnośląskoZagłębiowska Metropolia. Przepisy fiskalne premiowały takie połączenia zwiększeniem o 5 proc. wpływów do samorządowej kasy z podatku PIT. Prezydent Dziuba skrupulatnie wyliczył, że dzięki połączeniu - choć patrząc na skalę „partnerów” łatwiej mówić o aneksji - Tychy dostałyby o 100 mln zł więcej. Według deklaracji cała ta kasa miała powędrować do
Wyr i Gostyni.

Propozycję odrzucono,
ale ziarno zostało zasiane
i zaczęło kiełkować.
Do kolejnego, nieoficjalnego podejścia
doszło pod koniec ubiegłego roku. W roli emisariusza wystąpił, m.in. były poseł
PZPR (z czasów Sejmu kontraktowego).
Zachęcanie odbywało się na różnych poziomach. Poprzez próby nawiązywania
kontaktów z samorządowcami oraz szeptaną propagandę wśród mieszkańców. Po-

BARBARA PRASOŁ,
wójt gminy Wyry
Nie pierwszy i zapewne nie ostatni
raz wraca pomysł przyłączenia Gostyni
czy całej gminy Wyry do Tychów. Myślę,
że główną przyczyną tego medialnego
zamieszania jest sytuacja wewnętrzna tego miasta. Tychy mają coraz więcej problemów. Miasto się zamyka, zaczyna brakować terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Wielu tyszan
przeprowadza się do nas, do Wyr i Gostyni. Stąd pomysł integracji. Na pewno
nie wyszlibyśmy na tym dobrze. Jestem
przekonana, że jako część Tychów nie
zdołalibyśmy tyle zrobić, ile udaje nam
się, jako samodzielnej gminie. Na pewno spadłaby jakość usług socjalnych,
jak choćby zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej.

Prezydent Tychów nie jest w stanie zatrzymać emigracji swoich mieszkańców do gminy Wyry. Dlatego chce iść za nimi... z całym miastem.
jawiały się obietnice budowy dróg, a nawet basenu w Gostyni. Akurat ten pomysł
wydaje się najbardziej absurdalny. Stłoczeni w blokowiskach tyszanie narzekają
na brak infrastruktury wypoczynkowej na
swoich osiedlach. Gostyń jest dla nich oazą zieleni i enklawą ludzi bogatych. Trudno sobie wyobrazić, aby tyscy radni zgodzili się na takie kuszenie gostynian kosztem swoich wyborców. Generalnie na tym
polega słabość tego projektu. W tyskiej Radzie Miasta Wyry i Gostyń mogłyby liczyć
na góra jeden mandat. Pojedynczy radny
nie stworzyłby skutecznego lobby, a w samorządzie miałby samych wrogów. Szczodre obietnice prezydenta trafiłyby na wewnętrzny opór. Mimo tego Andrzej Dziuba nie składa broni. Tak wytrawny samorządowiec niczego nie zostawia przypadkowi. Także wywiad w Radio Piekary był
skrojony pod osiągnięcie określonego efektu. I tak się stało. Rozmowa krąży w internecie i wzbudza coraz więcej emocji.

Nie bez powodu temat
został odgrzany właśnie
teraz, w czasie pandemii.
Tychy straciły na kryzysie gospodarczym spowodowanym koronawirusem lekko licząc 30 mln zł. Miasto jest bogate i dobrze zarządzane, więc sobie poradzi. Może zbilansować budżet ścinając kilka zaplanowanych, miejskich inwestycji. W gorszej

sytuacji są małe miejscowości, które nie
mają na czym oszczędzać. Prezydent Dziuba uznał zapewne, że bieda która może zajrzeć w oczy mniejszym sąsiadom jest dobrym momentem, aby znów zarzucić wędkę. Z drugiej strony Tychy nie mają innego wyjścia. Miasto wyczerpuje swoje możliwości rozwojowe. Nie ma już tylu co kiedyś
terenów inwestycyjnych na sprzedaż. Brakuje też atrakcyjnych miejsc dla ludzi, których stać na budowę własnego domu.

Zamożni tyszanie
uciekają,
m.in. do Gostyni.
Dziuba nie może powstrzymać tej tendencji, ale próbuje dotrzymać jej kroku.
Zamiast zatrzymać ludzi w mieście chce
iść z całym miastem za nimi. W wywiadzie dla Radia Piekary ten pomysł nie wybrzmiał dosłownie, bo prezydent Tychów
podlał to metropolitalnym sosem i rzekomo nieuchronną perspektywą łączenia się
małych z dużymi i biednych z bogatymi.
Generalnie takie pomysły nie mogą liczyć
na przychylność na Śląsku, gdzie ludzie są
bardzo przywiązani do małych ojczyzn.
Dotyczy to też gminy Wyry, choć sprawa
nie jest jednoznaczna. Wywiad został zamieszczony też na profilu „Nasza Gostyń”.
Ukazało się pod nim sporo pozytywnych
komentarzy. Nie jest tajemnicą, że pomysł o przyłączeniu do Tychów może

w Gostyni przemówić do dwóch środowisk. Do tyszan, którzy się tam przeprowadzili, ale serce zostawili w rodzinnym
mieście. Druga grupa to mieszkańcy, którzy mimo trzydziestoletniej koegzystencji
uważają, że utworzenie gminy z Wyrami
z różnych powodów było pomyłką.

swojej małej ojczyzny ale całego powiatu
mikołowskiego. Secesja Wyr i Gostyni byłaby początkiem jego końca.
Jerzy Filar

W ubiegłym roku na
portalu GostyńŚląska.pl
opublikowano wyniki
wielotematycznej ankiety.
Jeden z wątków dotyczył przyszłości
Gostyni. Zadano pytanie o usytuowanie
tej miejscowości na mapie administracyjnej regionu gdyby tworzono ją od początku. Zdecydowana większość (48,1%) opowiedziało się za samodzielnością gminy
Gostyń. Drugie miejsce zajęło przyłączenie się do Tychów (29,6 %). Jedynie 13 %
ankietowanych wskazało jako optymalne
rozwiązanie obecną symbiozę z Wyrami.
Oczywiście, nie było to gruntowne badanie socjologiczne, lecz raczej internetowa
zabawa. Zawarte tam opinie trudno uznać
za głos całego społeczeństwa, ale w ankiecie wzięło udział 112 osób, czyli sporo.
O komentarz do zapędów prezydenta Tychów zapytaliśmy wójt gminy Wyry
Barbarę Prasoł oraz jej największego politycznego oponenta radnego Adama Myszora. Oboje są przeciw. Warto trzymać
za nich kciuki, ponieważ bronią nie tylko

ADAM MYSZOR,
radny gminy Wyry
Jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwiam się pomysłowi połączenia gminy
lub choćby jej części z Tychami. Ciągle
w Polsce zbyt mocno przywiązujemy się
do nazw, tabliczek czy pieczęci, a zbyt
mało uwagi zwracamy na kwestie finansowe i gospodarcze. Jeśli dziś spółki z dominującym udziałem Tychów są w stanie
dyktować Mieszkańcom Wyr i Gostyni
ceny wody oraz forsować ogromne podwyżki cen za odpady, to pytanie o realną niezależność od dużego sąsiada zza
miedzy pozostaje otwarte. Musimy walczyć przede wszystkim o finansową suwerenność Gminy Wyry i jej Mieszkańców. Wtedy pomysły połączenia gminy
z Tychami będą istniały tylko w sferze
politycznej fikcji.
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Szykuje się fedrowanie
pod Śmiłowicami
Śladem naszych publikacji

u W redakcyjnym archiwum mamy egzemplarz „Naszej Gazety”
z sierpnia 2013 roku. Papier trochę wyblakł, sam temat nabrał
natomiast wyjątkowej ostrości.

S

iedem lat temu przestrzegaliśmy, że Polska
Grupa Górnicza (wówczas Kompania Węglowa) szykuje się do eksploatacji złoża „Śmiłowice”. Wtedy się tylko przymierzali. Teraz zaczęli działać, bo dostali zielone światło. Dwa miesiące
temu minister środowiska udzielił PGG koncesji na
wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża
„Śmiłowice”.

Planowana inwestycja
zyskała też przychylność
mikołowskiego samorządu.
Komisja Rady Miasta ds. Szkód Górniczych wydała opinię pozytywną w sprawie koncesji. Jej stanowisko podzielił burmistrz miasta. Jak dowiadujemy się
z miejskiego biuletynu, samorząd przystał na fedrowanie, ponieważ w świetle prawa i tak ma niewiele
do powiedzenia i nie jest w stanie skutecznie zablokować podziemnej ekspansji. Jest to trochę pokrętne tłumaczenie. Skoro nie mogą nic zrobić, to tym
bardziej powinni zaprotestować, aby w Katowicach
i Warszawie usłyszeli, że plany wydobywcze budzą
R

E

głęboki niepokój mieszkańców. Nie chodzi tutaj
o sprzeciw na zasadzie „nie” bo „nie”.

To jedna z najmodniejszych okolic w powiecie mikołowskim. W ostatnim czasie powstało tutaj sporo nowych domów, a ich właściciele nie byli ostrzegani o zagrożeniu eksploatacyjnym. Nikt nie buduje tutaj domów
o wzmocnionej konstrukcji. Działalność górnicza może zweryfikować sielankowe wyobrażenia o Mikołowie, jako o mieście wybijającym się ponad śląską, przemysłowowydobywczą normę.
Złoże „Śmiłowice” ma kształt nieregularnego rombu. Jego dolna granica sięga głębokości 1300 metrów. Zasoby bilansowe wynoszą ponad pół miliarda
ton węgla. To ogromny pokład węgla. Jego eksploatacją zajmie się kopalnia Ruda. Czy mieszkańcy powinni już się bać? Wszystko zależy od sytuacji w polskim
górnictwie. Nad branżą gromadzą się ostatnio tylko
ciemne chmury.

Dosyć dobrze te obawy
uzasadniła Rada Sołecka
Śmiłowic, która wystosowała
w tej sprawie pismo
do burmistrza Mikołowa.
- Projektowany obszar eksploatacji górniczej obejmie starą część Śmiłowic, gdzie domy nie posiadają
żadnego zabezpieczenia ani zbrojenia, które chroniłoby je przed skutkami wydobycia. Domy przy ul. Górnośląskiej mieszczą się w strefie konserwatorskiej. Osiedla domów jednorodzinnych z lat 60-tych przy ul. Jarzębinowej, Bukowej, Cisów, Jesionowej oraz kościół
MB Częstochowskiej również budowane były bez żadnego zbrojenia. Skutki poeksploatacyjne zrujnują nasze stare Śmiłowice - napisał w imieniu Rady Sołeckiej
jej przewodniczący Józef Świerczyna.

Sytuacja PGG od dawna
jest bardzo zła, ale teraz
eksperci mówią
o prawdziwej katastrofie.

Warto uzupełnić, że zagrożone
są nie tylko stare Śmiłowice.
K

L

Sierpień 2013 r.

Wysokie koszty produkcji, zła organizacja pracy
i przerost administracji to tylko kilka z przyczyn, które powodują, że jest ogromny problem ze zbytem węgla. Teraz swoje dołożył kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem. PGG jest największą spółką węglowa w Europie, ale to kolos na glinianych nogach. Jeśli
runie, nikt nie będzie pamiętał o śmiłowickim złożu.
Możliwy jest też inny scenariusz. Spółka zostanie poddana głębokiej restrukturyzacji. Niedochodowe zakłady przejdą do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a dająca
się uratować reszta zostanie połączona w jedną całość
i będzie fedrować także pod Śmiłowicami, póki starczy
węgla i politycznego przyzwolenia. 
(fil)

A

Dlatego fachowiec w tej branży, to
prawdziwy skarb. Wie o tym każdy, kto
miał jakieś problemy z dachem. Ale oka-

A

Rynny odporne na
gradobicie i czas

- Przy remoncie dachu domu polecamy
naszym klientom, by pomyśleli o zagospodarowaniu deszczówki. Wraz z remontem dachu i wymianą rynien montujemy
także zbiornik, do którego ciągniemy
rury łączące się z rynnami. Zgromadzoną wodę można wykorzystać, m.in. do
podlewania ogrodu. Dziś szczególnie jest
to ważne, bo mamy suszę, a przy okazji
można skorzystać z rządowego dofinansowania - wyjaśnia Tomasz Stupak, właściciel firmy „WIS”.

Firma „WIS” Tomasz
Stupak od 25 lat
zajmujecie się
dekarstwem. To dość
trudny fach, bowiem
pierwszy deszcz
weryfikuje jakość
wykonanej pracy.

M

u Z PCV
Są najpopularniejsze i najlepsze na rynku rynny plastikowe - z PCV, najtwardsze
- odporne na gradobicie, najwolniej blaknące. W zależności od producenta klient
może wybierać w kształtach i kolorach są
nie tylko owalne, ale także kwadratowe.

u Dla wybrednych

Przy naprawie dachu warto
ZAGOSPODAROWAĆ WODĘ!
zuje się, że sukces w tym trudnym fachu
to kompilacja wiedzy fachowca i jakości
materiałów, których używa. Dlatego do
naprawy lub stawiania dachu wybiera materiały najwyższej jakości, m.in. dachówki,
gonty, papy termozgrzewalne czy blachodachówki.

Ponadto zajmuje się montażem systemów rynnowym - także połączonych
z odprowadzeniem deszczówki do zbiorników. Od lipca wchodzi program „Moja

materiały. Wybierając do pracy systemy firmy Gamrat lub Galeco mamy
pewność, że sprostają oczekiwaniom
klientów i naszym. Mają długie gwa-

Wykonujemy także docieplanie stropodachów wentylowanych, stropów
poddaszy nieużytkowych oraz dachów płaskich. Usługę wykonujemy
używając wełny mineralnej, styropapy w każdej grubości, na życzenie
klienta. Wykorzystujemy styropian utwardzony montowany na klejach
wodnych, a także piankę w płytach oraz styropapach. W zależności od
frontu robót wycenę wykonujemy indywidualnie.
woda”, który refunduje część środków, dlatego warto o tym pomyśleć przy remoncie!
- Firma „WIS” przy naprawie lub
montażu dachu wybiera najlepsze

rancje producenta i są produkowane
z wysokiej jakości materiałów odpornych na grad i czas - dodaje właściciel
firmy „WIS”.

Rynny powstałe w wyniku połączenia tradycyjnego PVC z nowoczesnym
tworzywem akrylowym przeznaczone są
dla najbardziej wymagających klientów
poszukujących oryginalnej kolorystyki
i wysokiej jakości produktu - odporne na
działanie promieni UV.

u Ze stali
Oferujemy rynny firmy Gamrat ze
szwedzkiej stali produkowanej z czystej
rudy żelaza, zabezpieczonej przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych. Struktura powłok zapewniająca
trwałość kolorów przez wiele lat i ochronę
przed porysowaniem.

u Tytan -cynk
Natomiast tytanowo - cynkowe z gwarancją producenta na 100 lat. To rynny z blachy
naturalnej o grubości 0,7 mm, o zawartości
cynku na poziomie 99,995%. System opiera
się na tradycyjnych metodach produkcji oraz
montażu systemów z tytanowo-cynkowych,
czyli przez lutowanie lub klejenie.

„WIS” Tomasz Stupak | Katowice, ul. Koraszewskiego 22 | www.dachy-wis.pl | tel. 501 404 611, 32 202 05 77
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Ścieki Z

List do redakcji

A propos Gniotka…
upełnie przypadkiem trafiłam na reportaże telewizyjne dotyczące zagospodarowania terenów tzw.Gniotka w Mikołowie. Sama
jestem mieszkańcem tej pięknej okolicy. Jakież było moje ogromne zdziwienie kiedy dowiedziałam się z programu, że jest problem z budownictwem w tej okolicy pojedynczych domów (osoba prywatna nie
deweloper). Zdziwienie tym większe, że niedaleko obszaru, który wyszczególniono w materiale, jakieś 400 metrów dalej z drugiej strony lasu wzdłuż ulicy Staropodleskiej - powstaje osiedle deweloperskie! Inwestor GTB Metropolis. Zabudowa szeregowa na chwilę obecną 12 domów!
W planie zagospodarowania przestrzennego jest tutaj przewidziana
zabudowa o niskiej intensywności (więc moim zdaniem wydane pozwolenie na budowę takiego osiedla jest mocno naciągane).
W bezpośredniej okolicy takie właśnie budownictwo przeważa osobne domki na większej lub mniejszej działce. Niska intensywność
zabudowy wyklucza według mnie stawianie na takim terenie tego typu
infrastruktury i jeszcze na tak urokliwym terenie vis a vis lasu.
Druga sprawa to kwestia odprowadzania ścieków w powstającej inwestycji. Ten teren nie ma kanalizacji miejskiej. My w trakcie kompletowania pozwoleń na budowę domu jednorodzinnego musieliśmy mieć
wszystkie dokumenty - w tym pozwolenie na oczyszczalnię. Wtedy mogliśmy zacząć inwestycję. Według informacji jaką otrzymaliśmy ze Starostwa cytuję: „Sposób odprowadzenia ścieków bytowych jest indywidualną sprawą inwestora i stanowi integralną część projektu, Starosta
Mikołowski nie jest upoważniony do udzielenia informacji.
W związku z tym najlepszym i najszybszym rozwiązaniem jest zwrócenie się w tej sprawie bezpośrednio do Inwestora”.
Dziwne to wszystko i wygląda na bardzo niespójną politykę władz
Mikołowa. Totalny brak konsekwencji? Tam nie można wystawić prywatnie domu tutaj zaś powstaje osiedle, które niszczy dotychczasową
spójność okolicy i na pewno psuje jej klimat. Pasuje tu jak przysłowiowa pięść do nosa. Chyba faktycznie są równi i równiejsi. Wysyłam Państwu tego maila - ponieważ ubolewamy nad tym faktem i może warto się tym tematem zainteresować. Może jest to jakiś argument i może miasto zastanowi się nad pozwoleniami na kolejne tak „głupie” i nietrafione inwestycje?
Czytelniczka z Gniotka

w Dolinie Jamny

u Miasto Mikołów ogłosiło konsultacje w sprawie
kontrowersyjnego projektu. Będą sprzeciwy.
brazowego Dolina Jamny. To jeden z najbardziej
urokliwych zakątków nie tylko Mikołowa. Teraz
spora jego część pójdzie pod topór, aby zrobić
miejsce dla rur i osadników. W projekcie uchwały Rady Miasta znalazł się zapis, że przy realizacji tej inwestycji nie ma możliwości ominięcia
Doliny. Innego zdania są społecznicy i wskazują
na spore pole przed oczyszczalnią. Miasto ogłosiło konsultacje społeczne w tej sprawie. Stowarzyszenie Reta weźmie w nich udział z głosem
sprzeciwu. Wrócimy do tej sprawy za miesiąc.

Część urokliwej Doliny
Jamny ma iść pod topór.

W

iadomo, że Mikołów się rozbudowuje. Przybywa mieszkańców
i trzeba im zapewnić dobre warunki bytowe. Do podstawowego standardu należy sprawny system gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Z tą intencją miasto przygotowuje się
do przebudowy układu doprowadzania ścieków
przy miejskiej oczyszczalni. Można by przyklasnąć tej inwestycji gdyby nie jej kontrowersyjna
lokalizacja. Instalacja ściekowa ma zostać rozbudowana kosztem Zespołu Przyrodniczo-KrajoR

E

Społecznicy ze Stowarzyszenia Reta zastanawiają się dlaczego instalacji ściekowych
nie można poprowadzić przez pole.
K
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Unia Europejska potrzebuje rozsądku,

a nie klimatycznego radykalizmu

Rozmowa z IZABELĄ KLOC,
posłem do Parlamentu Europejskiego

roku. W międzynarodowych porozumieniach klimatycznych, zawartych
jeszcze przed ogłoszeniem Zielonego
Ładu, wciąż jest mowa o 40 proc. Tymczasem coraz więcej europosłów chce
podniesienia tego pułapu do 65 proc.
I nie są to pojedyncze głosy „zielonych”
radykałów. Takie postulaty pojawiły się
niedawno w oficjalnych stanowiskach
dwóch wpływowych komisji Parlamentu Europejskiego: Środowiska, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Rozwoju Regionalnego.
- „Zielonym” jastrzębiem nie jest już
Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, który chce
neutralności klimatycznej w 2050 i redukcji CO2 „tylko” o 50 proc?
- Nadal jest jastrzębiem, bo przecież
nie zmienił poglądów. Paradoks polega na tym, że Bruksela może się teraz
bawić w dobrego i złego policjanta.
Podprogowy przekaz jest taki, że niepotrzebnie narzekamy na Timmermansa,
bo do władzy może dojść na przykład
szwedzka socjalistka Jytte Guteland,
która w europarlamencie uchodzi za
symbol eko-fanatyzmu.

- Kryzys związany z koronawirusem zamyka pierwszy rok obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Ten
czas czegoś nas nauczył?
- Na pewno nauczył nas pokory. Musieliśmy zweryfikować dotychczasowe
wyobrażenia o indywidualnym bezpieczeństwie i międzynarodowej solidarności. Czy jako europejska wspólnota nabraliśmy też rozsądku? Co do tego mam
wątpliwości. Radykalizacja polityki klimatycznej dowodzi, że ideologia i emocje
nadal biorą górę nad rozumem.
- Zielony Ład jest zły?
- Nie chodzi o to, czy jest zły. Rzecz
w tym, czy jest realny i wykonalny. Polityka klimatyczna jest największym i najbardziej kosztownym, a jednocześnie
najmniej uzasadnionym merytorycznie
projektem w historii Unii Europejskiej.
Zielony Ład zrodził się na radykalnych
ideach, modzie, buncie młodych pokoleń i frustracji polityków, że Unia coraz
mniej liczy się w świecie. W dodatku

kryzys spowodowany koronawirusem
wzmocnił przekonanie, że coś musi
się zmienić. Niepewność jutra sprzyja
wszelkiej maści fałszywym prorokom,
którzy niewiele mają do powiedzenia,
ale demagogicznymi hasłami potrafią
porwać tłumy.
- Fałszywi prorocy są także w Parlamencie Europejskim?
- Zwłaszcza tam. Jeszcze niedawno
Zielony Ład dzielił europejskich polityków na entuzjastów oczekujących
neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz realistów przestrzegających, że
takie tempo zrujnuje gospodarkę wielu
państw członkowskich i miliony ludzi
wyprowadzi na społeczny margines.
W czasach pandemii zaktywizowała się
trzecia, rosnąca w siłę grupa. Oni nie
chcą czekać do połowy stulecia. Domagają się osiągnięcia neutralności klimatycznej już w 2040 roku. Równie rewolucyjne są ich żądania dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030

- W mediach sporym echem odbił się
list otwarty, jaki skierowała Pani do Fransa
Timmermansa.
- Impulsem do napisania listu było majowe,
internetowe posiedzenie „mojej” komisji Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii. Wziął
w nim udział Frans Timmermans. Debata była ciekawa, ale wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej
nie rozwiał najważniejszych wątpliwości,
które nie dotyczą polityki lecz technologii. Podzielam zdanie wielu ekspertów, że
opierając się jedynie na Odnawialnych
Źródłach Energii (OZE) nie zapewnimy
światu bezpieczeństwa energetycznego.
Można manipulować opinią publiczną,
ale praw fizyki nie da się oszukać.
- Dlaczego uważa Pani, że na OZE
nie można oprzeć bezpieczeństwa
energetycznego?
- Ponieważ wszystkie OZE - w szczególności instalacje słoneczne i wiatrowe
- nie są w pełni dyspozycyjne. Wyko-

rzystanie mocy w panelach fotowoltaicznych wynosi około tysiąca godzin
rocznie. Lądowe farmy wiatrowe mogą
pracować 2500 godzin. Tymczasem rok
liczy 8760 godzin, a gospodarka i społeczeństwo potrzebują energii w sposób
ciągły - 24 godziny na dobę i siedem
dni w tygodniu. Ponieważ OZE nie są
w stanie zapewnić ciągłych dostaw
energii operatorzy systemów energetycznych muszą utrzymywać w stanie
gotowości elektrownie węglowe, gazowe czy jądrowe. Na tym polega największy paradoks, a raczej samobójcza
idea Zielonego Ładu, że Bruksela chce
nam odebrać gwarancję bezpieczeństwa
i równowagi w energetyce.

na nim oprzeć narodowego bezpieczeństwa energetycznego. Atomu nie mamy,
więc na razie nie ma o czym rozmawiać.
Węgiel nawet jeśli nie jest już postrzegany jako „czarne złoto” to na pewno
nie zasługuje na miano „czarnego luda”,
którego można obarczyć winą za każdy
roztopiony lodowiec i każdą chmurę
smogu. Węgiel jest paliwem, któremu
w tych trudnych czasach warto dać
szansę inwestując w nowoczesne, niskoemisyjne technologie spalania. Poza tym
dlaczego Polska ma uciekać od węgla
skoro nie robi tego świat ani nawet Unia
Europejska. Nawet Niemcy z końcem
maja uruchomiły nową elektrownię węglową Datteln 4 w Zagłębiu Ruhry.

- Frans Timmermans jest chyba
faktycznie dobrym policjantem skoro
dopuszcza gaz jako paliwo pośrednie
w przechodzeniu od węgla do OZE.
Walczyła Pani o to w swojej komisji,
choć wielu eurodeputowanych chciało
wykluczyć inwestycje gazowe z unijnego dofinasowania.
- Na szczęście w Unii sporo do powiedzenia ma jeszcze frakcja rozsądku,
do której w Parlamencie Europejskim
należy zaliczyć Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Na szczeblu
przywódców państw w tym gronie na
pewno wyróżniają się premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej
Duda. Między innymi dzięki ich staraniom z unijnego dofinansowania nie
zostały skreślone inwestycje gazowe.
To ogromny sukces i świetna perspektywa dla Polski. Dzięki gazoportowi
im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu
i dostawom z USA, staliśmy się poważnym graczem na europejskim rynku
tego surowca. Naszą pozycję wzmocni
gazociąg Baltic Pipe. To strategiczny
ruch otwierający nowy korytarz dostaw
z Norwegii do Polski i dalej na europejski rynek.

- Sytuacji jaka wytworzyła się wokół
górnictwa z uwagą i niepokojem przyglądamy się zwłaszcza na Śląsku.
- Trzeba się nie tylko przyglądać, ale
głośno mówić, debatować i odkłamywać fałszywe informacje na temat górnictwa. Są politycy, także w Polsce, którzy przekonują, że nowe etaty w branży
odnawialnej energii rozwiążą problem
bezrobocia, gdyby upadło górnictwo.
My na Śląsku tego tak nie postrzegamy.
Wciąż mamy w pamięci „transformację” z lat 90., kiedy zlikwidowano dziesiątki przedsiębiorstw, a setki tysięcy
ludzi straciło źródło utrzymania, choć
obiecywano im nowe miejsca pracy.
W ubiegłym roku naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
przygotowali ekspertyzę dotyczącą skutków ewentualnego zamknięcia Polskiej
Grupy Górniczej. Z tych wyliczeń wynika, że utworzenie nowych stanowisk
pracy w miejsce likwidowanych etatów
w PGG oraz sektorach okołogórniczych,
kosztowałoby około 200 miliardów złotych. Mówimy tylko o jednej spółce,
a przecież w naszym regionie jest wiele
większych i mniejszych firm żyjących
z górnictwa. Im głośniej będziemy mówić o tym na Śląsku tym jest większa
szansa, że usłyszą nas w Brukseli.

- Gaz jest strategicznym surowcem,
ale patrząc na słabość OZE i chłonność energetyczną polskiej gospodarki i tak nie uciekniemy od węgla.
- Dlaczego mamy uciekać? Węgiel
może dla Polski pełnić - jak dotychczas
- rolę ostatniej linii energetycznej obrony. Energia z odnawialnych źródeł jest
niepewna technologicznie. Gaz ma więcej zalet, ale nie jesteśmy w stanie tylko

- Liczy Pani na odpowiedź od Fransa Timmermansa?
- Nie chodzi o to, aby mi odpisał, ale
przynajmniej niech przeczyta i weźmie
sobie te słowa do serca.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Filar

Izabela Kloc jest członkiem grupy
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W Parlamencie Europejskim
zasiada w Komisji Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii.
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POD NASZYM

TEGO JESZCZE NIE BYŁO

Dobra muzyka i wielkie sprzątanie online.

Orzeszanie! Myjcie okna
i bawcie się z zespołem ELOI

W

dobie pandemii rodzi się
coraz więcej internetowych
akcji, wydarzeń i wyzwań.
Jedne są mniej, inne bardziej oryginalne. Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu
chce wysoko zawiesić poprzeczkę. Przeczesaliśmy internet w poszukiwaniu
podobnych pomysłów i nie znaleźliśmy.
Wygląda na to, że Orzesze będzie pierwszym miastem, w który odbędzie się
wielkie, zbiorowe, jednoczesne... mycie
okien! Podstawowym warunkiem, aby
to wyzwanie wypaliło jest udział samych
orzeszan. Dlatego warto przyłączyć się
do tej akcji i połączyć przyjemne z pożytecznym. Szykuje się świetna zabawa,
a przy okazji będzie pretekst, aby zrobić
porządek z oknami. MOK ogłosił czystościową mobilizację na 26 czerwca
o godz. 16. Zbiorowe mycie okien będzie
transmitowane online, a sprzątającym
orzeszanom dopingu doda znany i lubiany zespół ELOI. O szczegółach akcji
można się dowiedzieć ze strony internetowej i profilu fb MOK Orzesze.
R
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Mimo pandemii wystawa cieszy się sporym zainteresowaniem.
Ewa Prochaczek (w środku) i fani jej talentu.

Cuda z kamienia
W

Miejskim
Domu
Kultury w Mikołowie zagościła niezwykła wystawa. Zachowując
wszelkie środki bezpieczeństwa
obowiązujące podczas pandemii,
można podziwiać kolejny świat
wyczarowany przez Ewę Prochaczek, znaną mikołowską artystkę
wielu sztuk. Tym razem na warsztat wzięła kamień, a konkretnie małe, gładkie otoczaki, jakie
można znaleźć w zakolach Soły,
w okolicach Oświęcimia.
R

EWA PROCHACZEK

Ten materiał jest oczywiście
surowcem wyjściowym. Ewa Prochaczek kamienie pocięła, pomalowała, oszlifowała, generalnie
poddała je wszelkim możliwym
zabiegom artystycznym, aby wyszły z tego prawdziwe arcydzieła.
Kolekcję tworzą figurki zwierząt,
ludzi, scenki rodzajowe, a także pojedyncze kamienie, poddane żmudnemu procesowi ręcznej
obróbki i zdobienia. Kamienne
cuda można nie tylko oglądać, ale
także kupić. Gorąco polecamy!!

E

Kamień należy do najstarszych
surowców rzeźbiarskich. Jest
tworzywem szlachetnym
i wdzięcznym, choć zarazem
bardzo wymagającym. Kamień
niesłusznie bywa symbolem
zimna, surowości i powagi. Aby
go „odczarować” wystarczy
trochę serca, ciepła i fantazji.
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PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.mikolow.spolem.org.pl
PROMOCJA WAŻNA DO 30 CZERWCA LUB WYCZERPANIA ZAPASÓW

Oferta ważna od 1-15.06.2020 r.
Koncentrat
pomidorowy
200gr

Szynka biała
1kg

0,79

Bułka
Hog- Dog
90gr

31,59
Polędwica
Sopocka 1kg

3,99
Pomidor cały lub krojony
w puszce 400gr

3,29

Chleb
żytni
Piast
300gr

2,99

Oferta ważna od 16-30.06.2020 r.

4,59

0,79

3,79

Chleb
cebulowy
300gr

Passata - przecier
pomidorowy
500 gr
Dane kontaktowe:
PSS Społem „ZGODA”
43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 11

2,59
Producent „PSS Zgoda” Mikołów

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

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

Zapraszamy na I piętro DH „ Zgoda”

21,99

Krupniok
1kg

10,99
Kiełbasa
grillowa
1kg

Bułka
z sezamem
90gr

Przecier
pomidorowy500gr

25,99

19,99

Szynka
z warzywami
1kg

19,99

Kiełbasa
grillowa biała
1kg

Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów kuchennych oraz szkła i porcelany.
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Laptopy dla uczniów
u Ten rok szkolny z pewnością zostanie w pamięci uczniów. W ostatnich dziesięcioleciach
nie było sytuacji, która zmusiłaby uczniów, by na tak długo opuścili szkołę.
Na szczęście jednak, nawet w tych trudnych warunkach nauka jest kontynuowana.
STANISŁAW PIECHULA,
burmistrza Mikołowa
Zorganizowaliśmy akcję, w ramach której zwróciłem się z prośbą do darczyńców o przekazanie
laptopów na rzecz uczniów. Na
reakcję nie musieliśmy długo
czekać.

To, co prawdopodobnie
nie byłoby możliwe jeszcze
30 lat temu, dziś nie jest czymś
niezwykłym. Mowa o nauce
zdalnej z wykorzystaniem internetu. Jego upowszechnienie
pozwala organizować zajęcia
szkolne bez wychodzenia z
domu. To pewne wyzwanie,
bowiem lekcje muszą być przygotowywane przez nauczycieli

IWONA SPYCHAŁA-DŁUGOSZ
zastępca burmistrza.
Kolejną akcję przeprowadziliśmy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i tu 20 laptopów wraz z akcesoriami trafiło
w ręce uczniów mikołowskich
szkół. Zaprosiliśmy uczniów do
„Białego Domku”, gdzie wręczyliśmy sprzęt.

w specjalny sposób i z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych. Oczywiście istnieją treści i zagadnienia,
które najlepiej wytłumaczyć

w bezpośrednim kontakcie,
z kolei sami uczniowie tęsknią
za sobą i woleliby porozmawiać
widząc się nawzajem w rzeczywistości, a nie tylko na ekranie.

W czasie epidemii jednak, izolacja jest koniecznością. Ale co
zrobić w sytuacji, gdy w domu
brakuje odpowiedniego sprzętu
do nauki zdalnej? Często bywa,

że rodzice swoją pracę również
wykonują z domu, a do tego
służą im komputery.
Dzięki środkom w kwocie
99 960 zł zdobytym w ramach

programu „Zdalna Szkoła”, zakupiliśmy dodatkowe 35 laptopów dla uczniów, natomiast
z programu „Zdalna Szkoła+”
pozyskaliśmy dofinansowanie
w wysokości 105 000 zł na sprzęt
komputerowy dla najbardziej
potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych.

Zakup laptopów realizowany jest w ramach projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020”.

Dbamy o to, co mamy i nie lejemy wody

u Polska wysycha. To nie zapowiedź filmu sensacyjnego, to niestety rzeczywistość.
Sytuacja jest bardzo poważna. Nasz kraj historycznie leżący na terenach podmokłych,
staje się terenem wysychającym. Jeśli nie zmienimy naszego sposobu myślenia
o zasobach wodnych, które dziś bierzemy za pewnik, grozi nam prawdziwy dramat.

O

gał sprawnie, a mieszkańcy mogli jak najszybciej korzystać z dopłat i włączyli się
w proces gromadzenia deszczówki. To bardzo ważne, byśmy zmieniali swoje nawyki
dotyczące wody i korzystali z niej w sposób
rozsądny i oszczędny - tłumaczy Mateusz
Handel inicjator akcji „Nie lejemy wody”.

dkręcając codziennie kurek
w kranie, mało kto zdaje sobie
sprawę z tego, że właśnie Polska
jest jednym z 4 krajów Europy, które cierpią na niedostatek wody (dane Eurostatu).
Od 15 lat w kraju panuje permanentna susza, od 3 susza głęboka.
W tym kontekście słowa „Myśl globalnie, działaj lokalnie” są aktualne bardziej
niż kiedykolwiek. Zastępca burmistrza
Mateusz Handel rusza z kolejną akcją proekologiczną. Tym razem uwaga skupiona
jest na ochronie zasobów wodnych. Celem
działań kryjących się pod hasłem „NIE
LEJEMY WODY” jest zwiększenie świadomości w temacie oszczędzania wody.

Jak to robią
w ZUK?

Będą dopłaty
do małej retencji
Problem suszy spędza sen z powiek
wielu mieszkańcom naszego miasta. Co
prawda w ostatnich dniach padało, jednak
poziom opadów jest niewystarczający, by
odpowiednio nawodnić ziemię. Mikołów
w 80% składa się z niskiej zabudowy, wiele
osób ma swoje działki, ogródki, każdemu
potrzebna jest woda. Na wniosek Radnych
klubu OKS i RDM oraz zastępcy burmistrza Mateusza Handla, przyjęta została
uchwała o programie małej retencji, czyli
dopłatach do zakupu i montażu elementów wchodzących w skład instalacji retencyjnych, umożliwiających zbieranie deszczówki. Urząd Miasta dofinansuje połowę
poniesionych kosztów (maksymalnie do
1000 zł). Uchwała została przyjęta przez

radnych podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej, a wnioski można już składać
w Wydziale Ochrony Środowiska.
Dopłaty obejmują zarówno urządzenia naziemne (nie mniejsze niż 200 l.) jak
i podziemne (nie mniejsze niż 1000 l.),
które zgromadzą wody opadowe do ponownego ich wykorzystania, a także te
montowane na sieci kanalizacji deszczowej lub oczka wodne. Dopłata obejmować
będzie również urządzenia retencyjno-

-rozsączające, czyli instalacje zakopywane
w ziemi, które umożliwiają gromadzenie
i rozsączanie wód opadowych w gruncie.
Mieszkańcy w ramach dotacji z gminnego
budżetu będą mogli również wyremontować lub rozbudować urządzenia już działające na ich posesjach, w tym przypadku
również możliwe jest dofinansowanie połowy poniesionych na ten cel kosztów.
- Osobiście nadzoruję tempo prac nad
programem. Chcę, by cały proces przebie-

Dobre praktyki w zakresie oszczędzania wody posiada już Zakład Usług Komunalnych. Zakład wprowadza właśnie
standardy koszenia trawy. Oznacza to, że
w trosce przed wysuszeniem, nie wszystkie trawniki i obszary zielone będą w tym
roku koszone. Obszary porośnięte trawą
czy krzewami, w czasie suszy skuteczniej
magazynują wodę. Oczywiście te najbardziej reprezentacyjne i wyposażone w nawadnianie, będą koszone regularnie.
Przy sadzeniu nowych drzew ZUK stosować będzie worki nawadniające. To ciekawe rozwiązanie, świetnie sprawdzające
się szczególnie w czasie suszy. Pień drzewa
otacza się szczelnym workiem, do którego
wlewana jest woda. Metoda chroni nowe
nasadzenia przed wyschnięciem.
Problem jest poważny. Warto, byśmy
wszyscy zastanowili się jak na co dzień
zmniejszyć zużycie wody. Na fejsbukowej
stronie: „Dbamy o to, co mamy” można znaleźć przydatne sugestie. Działając wspólnie
można osiągnąć więcej, a w tym przypadku
bardzo liczy się efekt skali. Pamiętajmy Dbamy o to, co mamy i nie lejemy wody.

MATEUSZ HANDEL,
zastępca burmistrza Mikołowa
Uważam, że przykład powinien iść
z góry, dlatego w ostatnich tygodniach
wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta, ZUK-u, ZIM-u i Ogrodu Botanicznego zastanawialiśmy się w jaki sposób, jako miasto możemy przyczynić
się do poprawy sytuacji. Najszybsze do
wdrożenia są oczywiście najprostsze
rozwiązania. Zleciłem zakup perlatorów, które zamontowane będą w kranach w magistracie i jednostkach,
w późniejszym czasie także w przedszkolach i szkołach. Te proste rozpraszacze strumienia wody pozwalają
znacząco zredukować jej zużycie. Gorąco polecam to rozwiązanie do zastosowania w domach.
Planujemy także zakup zbiorników
na wodę, które stosować będziemy do
gromadzenia deszczówki. Metoda ta
świetnie sprawdza się w ZUK-u. Teraz
rozszerzamy ją na Urząd, jednostki, docelowo także obiekty sportowe, szkoły
i przedszkola. Woda wykorzystywana
będzie na bieżące potrzeby miasta
głównie do podlewania zieleni. Przy nowych inwestycjach takich jak budowa
Przedszkola nr 11 czy Szkoły Podstawowej nr 8, również stosować będziemy
systemy umożliwiające gromadzenie
i wykorzystywanie deszczówki.

/MiastoLaziskaGorne
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Sfinansowano ze środków Miasta Łaziska Górne

Duże zainteresowanie

FOTOWOLTAIKĄ

Place zabaw otwarte

W

grudniu 2019 roku Miasto podpisało umowę na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”.
Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi: 3 484 790,00 zł.
W chwili obecnej podpisanych jest już 113 na realizację projektu, z tego 5 wniosków jest już wypłaconych.
Aleksander Wyra, Burmistrz Miasta
Projekt realizowany jest bardzo sprawnie, a zainteresowanie mieszkańców
fotowoltaiką nie maleje. W tym rozdaniu szacujemy, że na około 200
budynkach zostaną zamontowane
instalacje fotowoltaiczne. Liczymy też
na rozdania w przyszłej perspektywie
finansowej, tym bardziej, że polityka
klimatyczna jest jednym z priorytetów
unijnego wsparcia.

Łaziska lipa
ma się dobrze

Ł

aziska rozłożysta lipa rosnąca
przed Miejskim Domem Kultury ma się dobrze. W maju przeprowadzono prace związane z jej odżywieniem i nawodnieniem Wykonano
również pielęgnacyjne cięcia- usunięte
zostały suche konary i gałęzie.

1

czerwca otwarte zostały tereny
rekreacyjne oraz place zabaw
zlokalizowane na terenie Łazisk
Górnych. Wszystkie 25 miejsc zabawy zostały poddane kontroli. Prosimy
o zachowanie ostrożności i stosowanie
się do wszystkich wymogów sanitarnych w czasie korzystania z urządzeń
zabawowych.

…basen pozostaje
zamknięty
Na chwilę obecną zamknięte pozostaje kąpielisko „Żabka”. Spośród szeregu obostrzeń i wytycznych, jakie zostały
narzucone, jedno jest najważniejsze liczba osób jednocześnie korzystających
z pływalni nie może przekraczać 150.

Ten, kto choć raz był na łaziskiej „Żabce” wie, że ten wymóg jest trudny
do spełnienia, gdyż w sezonie kąpielisko odwiedza ponad 1000 osób. Mamy
jednak nadzieję, że sytuacja pozwoli na
otwarcie basenów. Prosimy o śledzenie
fanpage’u ORS Żabka, gdzie na bieżąco
podawane są informacje dotyczące kąpieliska.

Inwestycje czas zacząć

Dodatkowe komputery

u Miasto Łaziska Górne otrzymało 79 351 zł
dofinansowania w ramach projektu
„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego”.

D

zięki wsparciu finansowemu Miasto
zakupiło 42 laptopy wraz z akcesoriami
i mobilnym dostępem do internetu.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W

Łaziskach Górnych rozpoczął się intensywny
czas podejmowania działań związanych z inwestycjami miejskimi. Oprócz tych rozpoczętych
w ubiegłym roku, do których należy modernizacja budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej czy Przychodni przy ul. Staszica dołączają nowe. Trwają intensywne prace na ulicy 1-Maja
- ta inwestycja jest dofinansowana z budżetu Górnośląsko-Za-

głębiowskiej Metropolii, kończy się proces wymiany słupów
oświetleniowych na ulicy Dworcowej, oświetlenie pojawi się
też na ścieżce prowadzącej do Małpiego Gaju, a niebawem
rozpoczną się prace na ulicy Bukowej - bocznej. Wkrótce
rozpocznie się też budowa świetlicy edukacyjnej w Łaziskach
Dolnych (ta tegoroczna inwestycja jest również objęta dofinansowaniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii).

W środę 24 czerwca 2020 o godzinie 18.00 zapraszamy na doroczną Mszę Świętą plenerową na Wierzysku. Uczestników celebracji prosimy o zachowanie
wszystkich obowiązujących zasad sanitarnych.
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Sfinansowano ze środków Miasta Orzesze

Miasto Orzesze wspiera
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

u Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ponosi koszty
wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP.

W

2020 roku podpisano umowy dotacyjne z jednostkami z terenu Orzesza, na podstawie których
każda jednostka OSP otrzymała kwotę 5 tys. zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania.

Wyjątkiem jest OSP Zawiść, gdzie kwotą 45 tys. zł dofinansowano budowę strażnicy. Te środki zostały dodatkowo
zwiększone o prawie 41 tys. zł funduszu sołeckiego, który wolą
mieszkańców sołectwa przeznaczono na tę inwestycję.

Trwają roboty wykończeniowe

R

ozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 4
w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty, czyli
stworzenie oddziałów przedszkolnych to jedno z ważniejszych zadań rozpoczętych w 2019 roku. Przypomnijmy, że koszt inwestycji
to ponad 5,2 mln zł.
Aktualnie trwają prace
termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian
zewnętrznych oraz wykonaniu tynku zewnętrznego.
Zgodnie z planem przebiegają także roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu .

Drodzy Maturzyści i Ósmoklasiści,
drogie dzieci kończące kolejny rok nauki szkolnej,
Szanowni Rodzice i Nauczyciele
Składam Wam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za
wytrwałość w pogłębianiu wiedzy i zaangażowanie w naukę.
Jestem przekonany, że pomimo problemów i przeciwności
nie zabraknie Wam nigdy wiary we własne siły, a owoce Waszej pracy będą miały przez to wyjątkowy smak.
Niech dobre wyniki matur szeroko otworzą Wam drzwi
do realizacji najambitniejszych celów i sukcesów w dorosłym
życiu. Ósmoklasistom życzę, aby pomyślnie zdane egzaminy pozwoliły im na kontynuowanie edukacji w wybranych
szkołach, a całej Dziatwie Szkolnej zdrowia, szczęścia i radosnych, udanych wakacji.
Kieruję również podziękowania i życzenia dobrego letniego wypoczynku dla Rodziców i Nauczycieli, których wysiłek
pomógł dzieciom i młodzieży kontynuować naukę w tych,
jakże nietypowych okolicznościach.
Kontynuując wątek wakacji i okresu urlopowego pragnę
wszystkim mieszkańcom Orzesza życzyć, aby był to czas
ostatecznego zażegnania pandemii, czas wytchnienia, relaksu, pięknej pogody i niezapomnianych chwil.
MIROSŁAW BLASKI
Burmistrz Orzesza

Orzeski MOK w sieci

Szanowni mieszkańcy przypominamy o zasadach świadczenia usług w zakresie
odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie Miasta Orzesze:
ODBIÓR Z POSESJI

ODBIÓR W PSZOK-U

Odpady biodegradowalne

- 4 worki przy każdym wywozie
- akcja „Jesienna Zbiórka Liści”
jeden raz w roku

10 worków miesięcznie

Odpady segregowane (tworzywa sztuczne/metal/opakowania wielomateriałowe,
papier, szkło)

bez limitu

bez limitu

Odpady zmieszane
Popiół
Odpady wielkogabarytowe
Odpady poremontowe (gruz)
Styropian
Elektrosprzęt

120 l na każde trzy osoby zamieszkałe na posesji
bez limitu
Jeden raz w roku (wrzesień)
Nie są odbierane
Nie jest odbierany
Na telefoniczne zgłoszenie
mieszkańca do Urzędu

Powyższe kwestie uregulowane zostały w przepisach prawa
miejscowego.
Ponadto prosimy pamiętać o kilku bardzo ważnych elementach:
n odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane,
co znacznie skróci czas obsługi,
n odpady segregowane w szczególności butelki z tworzyw sztucznych przed umieszczeniem ich w workach powinny być zgniatane, w ten sposób zmieścimy więcej odpadów w worku,

odpady nie są przyjmowane
bez limitu
bez limitu
1 m³/miesiąc, maks. 3m³/rok
bez limitu
bez limitu

n opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy, jeżeli ktoś
nie posiada numeru konta można się o jego podanie zwrócić
drogą elektroniczną (e-mail) do Urzędu Miejskiego W Orzeszu,
n zgodnie z nowymi przepisami prawnymi segregacja odpadów
jest obowiązkowa, w sytuacji stwierdzenia, że w pojemniku
na odpady zmieszane znajdują się odpady, które powinny być
w workach Burmistrz zobowiązany jest opłatę za odpady z 23,00zł/
miesięcznie/osobę zwiększyć do 46,00zł/miesięcznie/osobę.

Z

okazji Dnia Dziecka Miejski
Ośrodek Kultury w Orzeszu
przygotował ciekawą niespodziankę. Z myślą o wszystkich dzieciach
odbyło się nietypowe widowisko, jakim
był spektakl „Pchła szachrajka”, będący
adaptacją jednej z najbardziej znanych
bajek Jana Brzechwy. To wspaniałe wydarzenie można było oglądać on-line.
Psotna Pchła zyskała sympatię wśród
widzów nie tylko Orzesza, ale również
całej Polski, którzy oglądali spektakl
online i dali temu wyraz w przychylnych komentarzach, które MOK otrzymał w trakcie oraz po emisji spektaklu.
Urokom małej psotki ulegli również
pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz cała ekipa techniczna, która
pomagała w tym dniu urzeczywistnić to
spotkanie.
Prześliczne stroje, wdzięczny kapelusik, obcasiki, do tego pomysłowa

scenografia oraz urokliwa muzyka w tle,
dopełniały wspaniałą grę aktorską Marty Marzęckiej-Wiśniewskiej oraz Piotra Wiśniewskiego, którzy bezbłędnie
ilustrowali znaną bajkę Jana Brzechwy.
Bajka została wyreżyserowana przez
Dariusza Wiktorowicza, a o niebanalną
scenografię zadbała Barbara WójcikWiktorowicz.
Pomimo niełatwego czasu Miejski
Ośrodek Kultury w Orzeszu działa dalej. Cześć działań przeniesiono do sieci.
Na stronie http://mok-orzesze.pl/new/
mok-w-sieci/ lub pod adresem https://
www.youtube.com/channel/UCEMDfDCLtS0EkbXcPbaVphA można znaleźć filmy, które możecie obejrzeć
w wolnym czasie, np. serię „Odlotowe
gotowanie”, „Pirografia” lub instruktaże plastyczno-techniczne. Zapraszamy
również do odwiedzenia profilu pod
adresem: facebook.com/mokorzesze.
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

W Wyrach rośnie sala gimnastyczna

u Trwa budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Wyrach. Inwestycja zaplanowana została na lata 2019-2021.

O

becnie trwają roboty związane z budową dachu, montowane
są okna, wykonywane jest również ocieplenie elewacji, a także
m. in. instalacja elektryczna. Efekty prac można już zobaczyć
gołym okiem z zewnątrz. Jak wygląda powstający obiekt od środka, prezentujemy na zdjęciach.
Przypomnijmy, że Gmina Wyry otrzymała na budowę sali dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
w kwocie 4 855 100 zł. Wkład gminy w inwestycję to 3 677 479 zł, natomiast całkowity koszt wynosi 8 532 579 zł.
Wykonawcą inwestycji jest firma budowlana Kurpas G&A z Mikołowa,
której plac budowy przekazano 2 lipca 2019 r.
Karolina Kopacz

Trzeba ożywić ten beton,
czyli początki Bitwy Wyrskiej
- Skąd pomysł na tak dużą rekonstrukcję w Gostyni?
- Odkąd pamiętam zawsze byłem pasjonatem historii. Takim prawdziwym
zapaleńcem. Pewnego razu, rozmawiałem
z ojcem, że w Gostyni, w bardzo dobrej
lokalizacji jest zaniedbany schron, który wymaga remontu. Te słowa usłyszał
znajomy mojego ojca i tak się złożyło,
zupełnym zbiegiem okoliczności, że akurat przeczytał w regionalnym dzienniku
o grupie, która przymierza się do renowa-

u Pierwszym moim marzeniem był czołg. Tankietka TKS. Zawsze chciałem go mieć… i mam! Rekonstrukcja
Bitwy Wyrskiej to kolejne ze spełnionych marzeń… - ARKADIUSZ DOMINIEC - jeden z pomysłodawców
rekonstrukcji Bitwy Wyrskiej - Boju o Gostyń, członek Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro
Fortalicium”, zajmującego się remontowaniem i udostępnianiem do zwiedzania zabytkowych schronów z II
wojny światowej, a także popularyzowaniem wiedzy o fortyfikacjach, a także założyciel Muzeum Śląskiego
Września 1939 roku, największego prywatnego muzeum gromadzącego pamiątki po wojnie obronnej na Śląsku
we wrześniu 1939 roku, mającego siedzibę w podziemiach Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach.
ście lat, zabierał mnie raz w roku na msze
pod gostyńskim pomnikiem. Przyglądałem się tam kombatantom, tam kształtował się mój szacunek do nich. Można
powiedzieć, że już wtedy zaczęła się moja
przygoda z Wyrami, która trwa do dziś.
- Pierwsza inscenizacja odbyła się pod
„Sowińcem”...

cji „Sowińca”. Jakimś cudem dotarłem do
tych chłopaków i stwierdziliśmy, że wspólnie będziemy go remontować. To był rok
2003. Pewnego dnia rzuciłem hasło, że dobrze by było ożywić ten beton! I tak pojawił się pomysł rekonstrukcji historycznej.
Moi koledzy szybko podłapali ten temat
i tak razem z władzami gminnymi zaczęliśmy organizować „Bitwę”.

- Tak, początkowo właśnie tam, jednak
widownia w okolicy schronu miała bardzo ograniczoną widoczność, co znacznie
zmniejszało atrakcyjność rekonstrukcji.
My tak naprawdę uczyliśmy się na Bitwie
Wyrskiej, więc z roku na rok staraliśmy
się, aby rekonstrukcja była coraz lepiej
przygotowana, a my mieliśmy coraz większe doświadczenie.

- Skąd wzięła się u Pana taka pasja?
- Zaczęło się już we wczesnym dzieciństwie, od zabawy w żołnierzyki, które
trzymałem w dużym koszu na pranie.
Żołnierzyki mam do dziś, bawią się nimi
moi synowie. Najpierw starszy się bawił,
teraz ten młodszy zaczął. O historii sporo wiedziałem z opowiadań dziadków,
a także ojca, po którym przejąłem swoje
zainteresowania. Kiedy miałem kilkana-

- W kolejnych latach pole rekonstrukcyjne zostało przeniesione bezpośrednio
pod Pomnik Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku…
- Tak, wtedy wymyśliliśmy też, że będziemy robić zabudowania. Wówczas
ówczesny wójt Gminy Wyry, Henryk Jegła
oraz pracownik Urzędu Gminy, Janusz
Liszowski, podarowali nam stary wóz
Drzymały. Zaadaptowaliśmy go podczas

rekonstrukcji na dom wiejski, który spłonął w trakcie „Bitwy”. Potem już co roku
staraliśmy się tworzyć jakieś, domy, studnie z żurawiem itd.
Staraliśmy się też lepiej przewidywać,
żeby uniknąć sytuacji np. zapalenia się pojazdu, co miało miejsce podczas pierwszej
Bitwy Wyrskiej. Wtedy to pojazd pancerny wjeżdżając na skraj lasu, podpalił się
od rzuconej świecy dymnej, co nie było
elementem rekonstrukcji. Ona naprawdę
zaczęła się pod nim palić! No, ale jak wiadomo, początki zawsze są najtrudniejsze.
- Ilu rekonstruktorów wzięło udział
w pierwszej inscenizacji?
- Około 60 - 70 rekonstruktorów, teraz
jest ich ponad dwa razy więcej. Chętnych
grup rekonstrukcyjnych jest tak wiele, że
zwykle musimy odmawiać, bo pole inscenizacji by wszystkich nie pomieściło.
Niektórzy rekonstruktorzy są z nami od
początku, a to już ponad 15 lat!
Te kilkanaście lat temu nie było jeszcze tylu pojazdów z epoki, głównie więc
w inscenizacji brała udział piechota. Dopiero później pojawiły się czołgi niemieckie itd. W pierwszych latach pogłębiliśmy
za to oryginalne okopy koło schronu „Sowiniec”, które później zostały wybudowane już na stałe.
- Bitwa Wyrska to jedno z Pana zrealizowanych marzeń. Ma Pan jeszcze jakieś
marzenia i plany?
- Ostatnim moim wielkim marzeniem
jest utworzenie w Gostyni w okolicy Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939
roku, muzeum Bitwy Wyrskiej. Wyobrażam je sobie jako parterowy pawilon,
około 600 m2, z kawiarenką, sklepikiem
z pamiątkami i salą konferencyjną. Byłoby
to największe muzeum poświęcone kampanii wrześniowej w Polsce. Uważam, że

Gminie Wyry takie muzeum się należy.
Inscenizacja Bitwy Wyrskiej przyciąga
przecież tysiące ludzi, jednak jest raz w roku. Dlaczego na co dzień nie ma miejsca,
w którym można by było edukować młode
pokolenia o tym wydarzeniu? Wierzę, że
się uda.

- Dziękuję za rozmowę.
Karolina Kopacz
Strona internetowa Stowarzyszenia
na Rzecz Zabytków Fortyfikacji
„Pro Fortalicium”:
www.profort.org.pl.

Questing

z Domem Kultury

Od

1 czerwca trwa zabawa pod nazwą
Ouesting, Zaproszenie do niej kierujemy do wszystkich lubiących zagadki
i podróże po gminie Wyry.
Celem Questingu, który potrwa do 31 lipca jest dobra
zabawa oraz aktywne spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Przygotowaliśmy go z myślą o wszystkich, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
Szczegóły zabawy, instrukcję wraz z krzyżówką do wypełnienia można znaleźć
na stronie internetowej www.dkgostyn.pl.
Katarzyna Żmija

Laptopy
już w rękach uczniów

Do

szkół podstawowych w Wyrach i Gostyni w maju i czerwcu trafiło
w sumie 37 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”. Wartość zakupionych
laptopów to łącznie ponad 100 000 zł.
Szkoły przekazały sprzęt tym uczniom, którzy nie posiadali w domu komputera,
umożliwiającego uczestniczenie w zdalnej nauce. Działanie zostało sfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Karolina Kopacz

16

ORNONTOWICE

czerwiec 2020 r.

Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

ABSOLUTORIUM

dla Wójta Gminy

Wszystkim Dzieciom z okazji Ich święta
życzymy dużo uśmiechu,
radości, beztroskiej zabawy,
a także spełnienia najskrytszych marzeń!
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy

Henryk Nieużyła

Przewodniczący Rady Gminy

W maju kwitną BZY!

J

ak co roku maj w Ornontowicach
był kolorowy i pachnący. Wszystko za sprawą pięknie kwitnących,
białych, różowych oraz fioletowych
bzów, których dzięki cyklicznym akcjom nasadzeń jest coraz więcej.
Przypomnijmy, że w 2003 roku
Urząd Gminy rozpoczął akcję nasadzeń
bzów, które miały nie tylko wizualnie

upiększyć gminę, czy poprawić jakość
powietrza, ale głównie uświetnić obchody jubileuszu 700-lecia istnienia Ornontowic, które odbyły się w 2005 roku.
Od tego czasu na terenie naszej gminy
nasadzono ponad 2200 krzewów bzu.
W tym roku poprosiliśmy mieszkańców o przesłanie zdjęć kwitnących bzów
ze swoich posesji i najbliższego otoczenia. Oto kilka z nich.

„Słowa ważne dla
Ornontowiczan” online

W

ramach projektu „100/100
czyli 100 słów na 100-lecie
Niepodległości” w roku
2018 powstała publikacja „Słowa ważne dla Ornontowiczan z perspektywy
ostatnich 100 lat historii”.

Projekt został sfinansowany ze
środków Narodowego Centrum Kultury, z programu „Ojczysty - dodaj
do ulubionych”, a koordynatorem
przedsięwzięcia była dyrektor ARTerii
Aleksandra Malczyk, która wspólnie
z Towarzystwem Miłośników Ornontowic zaprosiła do udzielenia wy-

wiadów mieszkańców Ornontowic o
różnym doświadczeniu życiowym i
zawodowym. W przeprowadzaniu wywiadów byli zaangażowani ówcześni
uczniowie gimnazjum.
I tak piętnaście z dwudziestu przeprowadzonych wywiadów znajdziecie
Państwo w publikacji dostępnej na stronie: www.centrumarteria.pl w zakładce
„Do pobrania”. Osobiste historie mieszkańców Ornontowic z perspektywy
konkretnych wydarzeń historycznych
to bardzo ciekawa lektura. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych do pobrania publikacji.

u 28 maja odbyła się Sesja Rady Gminy Ornontowice, której
tematami wiodącymi były Raport o stanie Gminy i Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2019 rok. W związku z epidemią
koronawirusa, to jedne z najważniejszych w roku posiedzeń
przeprowadzono w sposób zdalny.

R

ok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy
o samorządzie gminnym, wójt zobowiązany jest przedstawić raport
o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku
poprzednim.
Rada Gminy Ornontowice większością głosów (11 głosów - za i 4 - wstrzymujące się ) podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia wotum zaufania Wójtowi
Gminy Ornontowice Marcinowi Kotyczce.
Kolejnym punktem porządku obrad
było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Rada Gminy podjęła
jednogłośnie uchwałę w sprawie za-

twierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Ornontowice za 2019

rok oraz jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Ornontowice za 2019 rok.

Fundacja JSW
dla Gminnego Ośrodka Zdrowia

u Dzięki wysiłkom pracowników Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ornontowicach oraz wsparciu finansowemu Fundacji
Jastrzębskiej Spółki Węglowej zrealizowano kolejny projekt,
zwiększający komfort życia mieszkańców naszej Gminy.

T

ym razem z darowizny Fundacji JSW skorzystają najmłodsi
mieszkańcy i ich rodzice. Środki w wysokości 15 tys. zł przekazane
przez jastrzębską Fundację posłużyły na

wyposażenie uprzednio wyremontowanego „kącika malucha” w części pediatrycznej ośrodka zdrowia.
W obecności prezesa zarządu Fundacji JSW - Artura Dyczko, koordyna-

tora biura zarządu - Piotra Kijańskiego,
wójta gminy - Marcina Kotyczki, zastępcy wójta gminy - Dariusza Spyry
oraz dyrektora Gminnego Ośrodka
Zdrowia - Tomasza Holeckiego nastąpiło oficjalne oddanie do użytku
wyremontowanego i doposażonego
pomieszczenia. Celem projektu było
stworzenie przyjaznego otoczenia dla
najmłodszych pacjentów i z całą pewnością można stwierdzić, że się udało. I chociaż dostęp do Ośrodka jest
w dalszym ciągu ograniczony, to nowa,
dziecięca poczekalnia już teraz idealnie
spełnia swoją funkcję.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach serdecznie dziękuje Fundacji
JSW za otrzymaną dotację.

FEDRUJEMY
Zgodnie z rekomendacjami
Ministerstwa Aktywów
Państwowych, Głównego
Inspektora Sanitarnego
oraz Sztabu Kryzysowego
Wojewody Śląskiego,
w związku z pogarszającą
się sytuacją epidemiczną
na Śląsku, Zarząd
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej podjął uchwałę
o okresowym wstrzymaniu
od 9. do 28. czerwca
normalnego cyklu
wydobycia węgla
w dwóch kopalniach:
KWK „Budryk” oraz
KWK „KnurówSzczygłowice”.
- Mimo podjęcia szczególnych kroków
ostrożnościowych, takich jak testy przesiewowe wśród górników, w kilku kopalniach doszło do masowych zakażeń. Dlatego podejmujemy nadzwyczajne działania - podkreśla wicepremier Jacek Sasin.
- Nasze decyzje są podporządkowane trosce o zdrowie pracowników. Musimy chronić miejsca pracy. Zagrożenie
epidemiczne minie i nasza spółka musi być gotowa, aby aktywnie włączyć się
w proces odmrażania gospodarki. Służą temu plany działań przygotowane na
szczeblu Spółki i każdej kopalni - powie-

Budryk na
trzytygodniowym
postoju
dział Włodzimierz Hereźniak, prezes
zarządu JSW SA. - Na obecnym etapie
zagrożenia epidemicznego racjonalnym
rozwiązaniem jest maksymalne ograniczenie pracy w tych kopalniach, ponieważ nie chcemy tworzyć ognisk potencjalnego zarażenia koronawirusem tam,
gdzie do tej pory ryzyko było niewielkie.
Apeluję do wszystkich pracowników JSW

o zachowanie rygorystycznych zasad
profilaktyki. Od państwa odpowiedzialności zależy nie tylko zdrowie współpracowników, ale także zdrowie państwa rodzin - dodaje prezes Hereźniak.
Dyrekcje obu zakładów zostały zobowiązane przez Zarząd Spółki do przeprowadzenia niezbędnych działań profilaktycznych, mających na celu za-

bezpieczenie kopalń przed zagrożeniami naturalnymi. W kopalniach Budryk oraz Knurów-Szczygłowice przez
trzy tygodnie prowadzone będą prace
niezbędne do zabezpieczenia zakładu
przed zagrożeniami naturalnymi oraz
roboty zabezpieczające fronty eksploatacyjne. Ich podstawowym celem jest
umożliwienie szybkiego powrotu do

normalnej produkcji. Ponadto w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych obie kopalnie będą wywiązywały się ze swoich zobowiązań wobec kontrahentów.
Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa
Aktywów Państwowych za okres postoju górnicy otrzymają 100 procent wynagrodzenia.

Portal edukacyjny dla dzieci
u Z okazji Dnia Dziecka JSW uruchomiła nową wersję edukacyjnego portalu dla dzieci KOPALNIA WIEDZY.
W tworzenie serwisu zaangażowali się pracownicy spółki oraz współpracujące z nią kluby sportowe: KS
Jastrzębski Węgiel, GKS 1962 Jastrzębie oraz JKH GKS Jastrzębie. Platforma łączy skierowaną do pracowników
JSW akcję #popracyzostańwdomu z działaniami na rzecz edukacji dzieci i młodzieży.

M

imo luzowania obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa, wciąż zalecane jest pozostawanie w domu wtedy, kiedy
to możliwe i przestrzeganie zasad
dystansu społecznego. Większość
dzieci nie wróci przed wakacjami
do szkół. JSW SA zachęca pracowników oraz społeczności lokalne
do zachowania zasad bezpieczeństwa zgodnie z hasłem #popracyzostańwdomu.

Z powodu
ograniczeń cykliczne
działania spółki,
w tym świętowanie
Dnia Dziecka,
musiały w tym roku
przybrać zupełnie
nową, dostosowaną
do sytuacji formę.
Tak zrodził się pomysł na nową
odsłonę portalu Kopalnia Wiedzy
JSW. Chcąc umożliwić pozostającym w domu dzieciom poszerza-

nie wiedzy w interesujący sposób
i podsunąć pomysły na aktywne
spędzanie wolnego czasu w gronie najbliższych, JSW SA stworzyła nowoczesną platformę edukacyjną, na której regularnie będą zamieszczane materiały wideo
oraz artykuły z takich dziedzin jak
m.in.: przyroda, chemia, fizyka
czy nauka języków obcych.
- Nasza spółka od dawna jest zaangażowana w działania edukacyjne. Hucznie organizowaliśmy
Dzień Dziecka zapraszając najmłodszych i ich rodziny do zabawy na świeżym powietrzu. Niestety,
warsztaty i pikniki, jakie organizowaliśmy do tej pory, nie odbędą się
w zaplanowanej formie. Szczególnie na Śląsku zarażenie koronawirusem wciąż pozostaje realnym zagrożeniem, w związku z tym wiele
rodzin z naszego regionu nie będzie
mogło spędzać wakacji w zwykły
sposób. Dlatego stworzyliśmy przestrzeń, w której dzieci i młodzież
znajdą wiele ciekawych informacji
związanych z naukami ścisłymi, ale

również filmy i artykuły, które umilą czas wolny. Kopalniawiedzyjsw.pl
to wirtualne odbicie prowadzonych
przez nas dotychczasowych działań
- mówi Włodzimierz Hereźniak,
Prezes Zarządu JSW SA.
Dzięki zaangażowaniu zawodników i zespołów pracujących
w klubach sportowych: KS Jastrzębski Węgiel, GKS 1962 Jastrzębie oraz JKH GKS Jastrzębie
na platformie znajdą się także materiały video z prostymi ćwiczeniami sportowymi dla całej rodziny, które mogą być wykonywane
w warunkach domowych.

Filmy przygotowane
przez zawodników
mają być również
dodatkową
motywacją dla dzieci
i młodzieży, których
treningi sportowe
zostały zawieszone.
Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na samopoczu-

cie, a fakt, że głównymi bohaterami są sportowcy ze znanych klubów, będzie dodatkową
atrakcją. W serwisie pojawią się

również quizy i wyzwania edukacyjne, które będą urozmaicać dostępne na stronie treści
i sprawdzą przyswojoną przez

dzieci i młodzież wiedzę. Dostęp do wszystkich materiałów
na portalu: nowakopalniawiedzy.pl jest bezpłatny.

KARBON 2
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
generalne
wykonawstwo
budownictwo
przemysłowe
i kubaturowe
termomodernizacje
remonty
i wykończenia
nieruchomości
na sprzedaż

Skontaktuj się z nami:
tel. (+48) 660 479 000
KARBON 2 Spółka z o.o.
www.karbon2.pl
ul. Modelarska 11a; 40-142 Katowice email: karbon2@karbon2.pl
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Tu dostaniesz „Naszą Gazetę”
Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
ul. Karola Miarki 9
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• F.H.U Fabryka Słodkości, Rynek
• Redakcja „Naszej Gazety”, ul. Prusa 17
• Starostwo Powiatowe, Żwirki i Wigury 4
• Elektroniczne papierosy, Rynek 7
• Sklep Żabka, ul. Rybnicka
R

E

K

ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”
Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Główna 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy, ul. Główna 91
• Sklep Rabat, ul. Główna 109
• Pawilon Handlowy, ul. Główna 58
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Główna 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Główna 56
• Sklep spożywczy „Armac”, ul. Główna 103
L

A

M

A

KANCELARIA

RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

ul. Górnicza 7,
41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87
Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79
Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123
• Cukiernia-Piekarnia Janosz,
ul. Katowicka 120
• PSS Społem, ul. Paprotek 7
• Eko Bio Organic Centrum, ul. Kościuszki 61
Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa
Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Strażacka 54
Mikołów Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek, ul. W. Polskiego 21
Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. św. Jana Pawła II 1
• Delikatesy U Kubika,
ul. św. Jana Pawła II
• MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• ABC, ul. św. Jana Pawła II 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• My Center, ul. Orzeska 5
• Sklep Kurpas Farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1
• Optica, ul. św. Jana Pawła II 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. Górnośląska 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
• Sklep ABC po sąsiedzku,
ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans,

• Sklep spożywczy „Jumo”,
ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2
Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”,
ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Pszczyńska 372
R

• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141
Orzesze:
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158
• Sklep „Emilia”„Od i Do”, ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny,
ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch,
ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Pierogarnie „Miraż”, ul. Żorska 172
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31
• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”, ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
• Sklep spożywczy, ul. Kobiórska 7
• Alior Bank - Placówka Partnerska,
ul. Rybnicka 1
• Zajazd Kasztelański, ul. Piastowska 29
Ornontowice:
• Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 26a
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum, ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy,
ul. Zwycięstwa 194
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PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje,
Twojej rodziny i Twoich ﬁnansów.
Należymy do największego producenta
węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy
i operatorów obróbki skrawaniem.

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki ﬁnansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie,
Nagrodę coroczną wypłacaną w lipcu,
Nagrodę kwartalną za frekwencję.
Więcej beneﬁtów znajdziesz na naszej stronie!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32 721 51 00
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program „Moja Woda”

Prezydent RP ANDRZEJ DUDA:
Wszystkich do tego zachęcam, aby oprócz programu wielkiej retencji, średniej, budowy dużych i średnich zbiorników retencyjnych budować także tę retencję podstawową, przydomową. Krótko mówiąc zatrzymywać wodę gdzie się
da, by płynęła wolniej, by postała chwilę, żeby była, nawadniała ziemię. Bo jest
to dla nas przyszłość oraz naszego kraju i rolnictwa. Chcemy, by Polska była
zielona, by Polska nie pustynniała, by trawy były zielone przez najdłuższą część
roku. Temu ma służyć poprawa stosunków wodnych. Każdy z nas może się do
tego przyczynić przez przydomową retencję i zmianę przyzwyczajeń. Chciałbym,
aby powstało jak najwięcej małych zbiorników wodnych.

Do

5 tys. zł dotacji na
przydomowe instalacje, zatrzymujące wody
opadowe lub roztopowe, będzie można
otrzymać z nowego programu priorytetowego „Moja Woda”, ogłoszonego
przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Łączny budżet
przeznaczony na ten cel czyli łagodzenie

skutków suszy w Polsce, to 100 mln zł
do wykorzystania w latach 2020-2024.
Dzięki temu ma powstać 20 tys. przydomowych instalacji, dzięki którym
zaoszczędzimy 1 mln m3 wody rocznie.
-Aby chronić Polskę przed skutkami
suszy, powstał program #MojaWoda.
Potrzebne jest odbetonowanie miast,
musimy też nauczyć się gromadzić wodę

- powiedział minister klimatu Michał
Kurtyka.
Wsparcie przewidziano na zakup,
montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód
opadowych i roztopowych na terenie
nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą
odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji
deszczowej, rowów odwadniających
odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice,
place itp. Otrzymane pieniądze będzie
można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane
z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik
retencyjny podziemny lub nadziemny,
oczko wodne, instalację rozsączającą
oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
u KTO - program skierowany jest do
właścicieli domów jednorodzinnych.
u ILE - do 5 tys. zł dotacji, nie więcej
niż 80 proc. kosztów poniesionych
po 1 czerwca 2020 r.
u NA CO - środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak m.in.
zbiornik retencyjny lub podziemny,
oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, pozwalających na
zagospodarowanie wód opadowych

i roztopowych na terenie danej nieruchomości.
u GDZIE - wnioski należy składać
w WFOŚiGW w Katowicach.

u KIEDY - od lipca 2020 r.
Informacje na stronach Ministerstwa Klimatu oraz NFOŚiGW.

u Ponad 7,2 mln zł dotacji w ramach „OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU
FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH” na 2020 rok.

Dla strażaków

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólno-

polskiego programu finansowania służb
ratowniczych”.
Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się
na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska w ramach porozumie-

nia ministrów: Spraw Wewnętrznych
oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r.
w sprawie współdziałania w zakresie
zwalczania zagrożeń dla środowiska
i zostały poinformowane o możliwości składania wniosków do WFOŚiGW
w Katowicach.
Formą dofinansowania jest dotacja
w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wnioski wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania
alokacji środków. Z uwagi na sytuację
epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie
wniosku pocztą lub przesyłką kurierską,
o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

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 / nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” na rok 2020 (pojazdy).
Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 7.295.000 zł, w tym:
n NFOŚiGW - 5.295.000 zł
n WFOŚiGW - 2.000.000 zł
Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.
Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:
n Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach „Ogól-

nopolskiego programu finansowania
służb ratowniczych”;
n Program Priorytetowy NFOŚiGW
w Warszawie pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”;
n Porozumienie Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia
30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń
dla środowiska.
n WNIOSEK - komplet dokumentów
do pobrania.
Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi:
tel. 32 603 23 42, 32 603 23 43,
32 603 23 44, 32 603 23 86,
32 603 23 45, 32 603 23 41.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

u Pierwsza edycja programu „Czyste powietrze” już za nami. Czas na nową odsłonę.

Wnioski elektronicznie lub w papierze
Podsumowując w „Rozmowie Dnia” TVP Katowice pierwszą edycję programu „Czyste powietrze” Tomasz
Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
zauważył, że mieszkańcy Śląska najliczniej przystąpili do programu. Od września 2018 roku, kiedy program
wystartował do maja złożyli ponad 16,5 tys. wniosków na kwotę 291 mln zł.

TOMASZ BEDNAREK, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- Zmiany w Programie „Czyste Powietrze” wprowadzone zostały po to, aby był on
bardziej dostępny dla mieszkańców, a procedowanie wniosków trwało krócej, szybciej i sprawniej.

- Program wystartował 1,5 roku
temu i w skali 16 województw oraz
16 Funduszy nasz odnotował największe zainteresowanie wśród mieszkańców
i największą liczbę zrealizowanych wniosków - wyjaśniała w programie telewizyjnym prezes WFOŚIGW w Katowicach, Tomasz Bednarek.
Program był na bieżąco modyfikowany, po roku postanowiono o włączeniu
do programu gmin, by mieszkańcy nie
musieli jeździć do Katowic, Częstocho-

wy lub Bielska-Białej, by złożyć wniosek, ale mogli to zrobić w miejscu zamieszczania.

Do tej pory umowy
o współpracy,
w ramach województwa
śląskiego podpisano
z 33 gminami,
w naszym powiecie,
m.in. z Wyrami
i Łaziskami Górnymi.
Po gruntownym przeglądzie dokonanym przez wojewódzkie i Narodowy
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowiono usprawnić system, przyspieszyć rozpatrywanie
wniosków i przyznawanie dotacji. A także wprowadzono możliwość przesyłania
wniosków poprzez serwis gov.pl, usługa
ma być uruchomiona lada dzień.
- Nadal program jest adresowany do
właścicieli domów jednorodzinnych, ale
z 7 grup dochodowych pozostały dwie.
Pierwsza podstawowa oraz druga adresowana do osób o najniższych dochodach, które mogą liczyć na dofinansowanie pokrywające prawie w całości koszty wymiany pieca lub termomodernizacji
domu - wyjaśniał prezes Bednarek.

Nowością tej odsłony
programu są premie
za efektywność
energetyczną.

W nowej odsłonie premiowanie jest
też efektywność poprzez jednoczesne
przeprowadzanie termomodernizacji
oraz zastosowanie najbardziej ekologicznego systemu ogrzewania. To ma
spowodować, że nasze domy będą ciepłe, ze szczelnymi oknami, drzwiami,
ocieplonymi stropami i podłożem.
- Kompleksowe modernizacje budynku pozwalają sprawić, że nasze domy będą ciepłe, a my oszczędzimy na rachunkach za ogrzewanie. Dlatego też przyznajemy premię za efektywność, np.
pompy ciepła - dodaje prezes Funduszu.

Ponadto zintegrowano
dwa programy „Czyste
powietrze” i „Mój prąd”,
wystarczy złożyć jeden
wniosek i otrzymać
dotacje do instalacji
fotowoltaicznej
w wysokości 5 tys. zł.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PROGRAMIE:
n uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
n zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
n wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
- dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
- dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
n uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach
Wnioskodawcy;
n możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
n skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie - z 90 do 30 dni;
n integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż
instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
n poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym - bonus za niskoemisyjność
i odnawialność;
n dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
n włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
n wzmocnienie współpracy z gminami;
n wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
n docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych),
które będą finansowane w ramach Programu.
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Wiek ornontowickiego sportu

u Większości z nas hasło „sport ornontowicki” kojarzy się z Górniczym Klubem Sportowym „Gwarek”. W dużej
części słusznie, jako że jest on kontynuatorem wcześniejszych stowarzyszeń sportowych. Jest jednak klubem
młodym, gdyż liczy sobie dopiero 35 lat, a zorganizowane formy sportu w Ornontowicach mają już okrągły wiek.

M

asowe powstawanie towarzystw i klubów sportowych
w naszym regionie datuje
się od czasu powstań śląskich. Wtedy to
jak grzyby po deszczu, pojawiały się kolejne ogniska i kluby sportowe, bazujące
na zyskującej popularność działalności
Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”.

Nie inaczej było
i w Ornontowicach.
W roku 1920, z inicjatywy członka TG „Sokół”, Franciszka Swobody,
powstał jednosekcyjny klub sportowy
„Pogoń”, zrzeszający amatorów futbolu, choć ci nie tylko „kopali” futbolówkę, ale startowali w innych dyscyplinach
sportu. Pogoń w pierwszym etapie swojego funkcjonowania należała go Górnośląskiego Związku Towarzystw Sportowych, a następnie do Rybnickiego
Obwodu Górnośląskiego Związku Piłki
Nożnej, z siedzibą w Bytomiu. Nie był
to jedyny klub w Ornontowicach. W roku 1923 powstało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (funkcjonowało do
roku 1935), w 1925 - Klub Sportowy
„Wolność”, który działał do roku 1928,
w 1927 - Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (do 1939) i w 1933 - Oddział Młodzieży Polskiej (do 1939). Drużynę piłkarską miał też K.S. „Strzelec”.

Zorganizowaną
działalność sportową
przerwała wojna.
Po wojnie na wznowienie organizacji sportowych w Ornontowicach trzeba
była czekać trzy lata. W marcu 1948 roku reaktywowano „Pogoń”, która działała w oparciu o Samopomoc Chłopską.
Zgodnie z regulaminem futboliści
z Ornontowic rozpoczęli występy od
najniższego szczebla, czyli od klasy „C”.
Pogoń była klubem biednym. Nie miała własnego obiektu, więc mecze w roli
gospodarza rozgrywane były na boisku
przy ulicy Dworcowej. Jej stan posiadania w tamtym okresie czasu, to dwie piłki, jeden komplet strojów i sześć par butów. Właśnie kondycja finansowa sprawiła, że nie można było powołać innych
sekcji sportowych, a klub w celu pozyskania środków organizował imprezy
pozasportowe, a także przedstawienia
teatralne.
W styczniu 1949 roku powołano nowy Zarząd klubu, na czele którego stanął Alojzy Ulbrych.

Pięć miesięcy później
przeprowadzono
reorganizację klubu
i powstał Ludowy
Zespół Sportowy.
W latach 1957-1964 piłkarze LZS
Ornontowice występowali w klasie „C”
w Podokręgu Katowice i w 1958 roku
byli bliscy wywalczenia awansu do klasy „B”. Po sezonie 1963/1964 klub z Ornontowic ponownie został przeniesiony

do Podokręgu Rybnik, gdzie: m in. uzyskał awans do klasy „B”. W 1977 roku po
wcześniejszych słabych występach drużyna nie przystąpiła do nowego sezonu.
W tym czasie w klubie funkcjonowała też sekcja piłki ręcznej, koncentrująca się na szkoleniu młodzieży, a seniorzy przez pewien okres czasu występowali w klasie „A”. Potem sekcję przeniesiono do pobliskiego Orzesza.
Przerwa w działalności LZS Ornontowice trwała kilka lat i w 1983 roku
z inicjatywy Marka Zdrzałka i Marka
Kaleja przy wsparciu Huberta Zdrzałka klub został reaktywowany, stając się
ponownie członkiem Podokręgu Rybnik. LZS działał w Ornontowicach do
1985 roku, po czym na piłkarskiej mapie Polski pojawił się GKS Gwarek Ornontowice.

Klub powstał 3 lipca
1985 roku, a patronat
nad nim objęła kopalnia
Budryk.
Klub dofinansowywany był ze składek kopalnianej załogi oraz przez
związki zawodowe. Na pierwszym Walnym Zebraniu zatwierdzony został Statut klubu, który powstał na bazie Statutu LZS Ornontowice. Wybrano też
pierwszy Zarząd GKS „Gwarek”, w którym zaszczytną funkcję prezesa honorowego pełnił dr inż. Franciszek Rakowski.
W roku 1986 przy współudziale
KWK „Budryk”, w Ornontowicach wybudowano stadion piłkarski. Piłkarze
tym razem rywalizowali w rozgrywkach
podokręgu Zabrze Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Katowicach.
W sezonie 1985/1986 „Gwarek” wywalczył pierwszy w swej historii awans.
Drużyna prowadzona przez trenerów:
Bajgera, Słowińskiego i Grzegorczyka
wygrała „w cuglach” klasę „B”, doznając
w całym sezonie tylko dwóch porażek
i jeden mecz remisując.
Kolejne dwa sezony „Gwarek” występował w klasie „A”. W sezonie
1986/1987 beniaminek z Ornontowic
prowadzony przez trenera Grzegorczyka zajął wysokie IV miejsce i jak się później okazało był to zwiastun kolejnego
awansu wywalczonego w następnym sezonie ligowym. W sezonie 1987/1988
opiekę nad zespołem przejął Zygmunt
Ficek i jego piłkarze rozpoczęli kolejny
marsz w górę piłkarskiej hierarchii.
W 1988 roku „Gwarek” awansował
do klasy terenowej, a w kolejnym sezonie do ligi okręgowej.
Po latach „tłustych”, przyszły jednak
„chude” i w sezonie 1991/1992 nastąpił
okres słabszych występów. Trzeba było przełknąć gorzką pigułkę związaną
z degradacją do klasy „A”.

Ekipie z Ornontowic
marzyła się jednak gra
na boiskach wyższych
klas rozgrywkowych
i usilnie do tego dążyła.

Kolejny awans do ligi okręgowej
„Gwarek” wywalczył pod okiem Zygmunta Ficka. Kolejni trenerzy to: Ryszarda Stondzika, Waldemara Waleszczyka, Dariusza Ogońskiego, Jerzego
Michajłowa, Henryka Bałuszyńskiego
i Jarosława Zajdla.
Z tym ostatnim drużyna osiągnęła największe jak dotąd sukcesy awansując w sezonie 2007/2008 do IV ligi. Drużyna prowadzona przez tego szkoleniowca trzykrotnie wystąpiła w finale Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Zabrze, dwukrotnie
go wygrywając w sezonach 2009/2010
oraz 2010/2011. Najlepszy wynik
w IV lidze to jak dotąd drugie miejsce, które Gwarek osiągnął w sezonie
2009/2010.
W drużynie Gwarka występowali wtedy: Sławomir Czachowski, Maciej
Matyjaszczyk, Łukasz Nowak, Radosław Chołuj, Paweł Drapała, Sebastian
Kubisz, Arkadiusz Majorczyk, Robert
Picuła, Marcin Piekarz, Radosław Salamon, Rafał Krupa, Mateusz Matras, Robert Metelski, Arkadiusz Nurkiewicz,
Rafał Szpoton, Tomasz Szpoton, Łukasz
Szczygieł, Paweł Wróblewski, Dawid
Boczar, Piotr Michalak, Andrzej Sarzała, Damian Starowicz, Grzegorz Sikora,
Mikołaj Łaszkiewicz.
W Gwarku od lat prowadzona jest
bardzo dobra praca z młodzieżą. Kilku wychowanków z powodzeniem wywalczyło sobie miejsce w pierwszym
zespole godnie reprezentując barwy
ornontowickiego klubu, dwóch poszło
jeszcze dalej kontynuując swoje kariery w Piaście Gliwice (Mateusz Matras)
oraz w Ruchu Chorzów (Damian Matras).
Sportowa historia klubów z Ornontowic toczy się głównie wokół piłki
nożnej.

Nie oznacza to,
że nie rodzą się tutaj
talenty w innych
dyscyplinach sportu.
Przykładem mogą być pingpongiści Gwarka, którzy grają w IV lidze.
Amatorzy innych dyscyplin sportowych mieszkający w Ornontowicach, ze
względu na brak sekcji w tym mieście,
rozwijają swoje umiejętności w klubach
miast ościennych.
100 lat to piękny jubileusz. Miał być
obchodzony uroczyście w czerwcu. Został powołany komitet, poczyniono
przygotowania, z detalami zaplanowano różnego rodzaju imprezy i… wszystko „spaliło na panewce”, a raczej storpedowała to panujące epidemia. Obchody trzeba było przełożyć na czas
nieokreślony, ale mamy nadzieję, że ten
jubileusz będziemy świętować jeszcze
w tym roku.
Tadeusz Piątkowski
P.S. Dziękuję za udostępnienie
materiałów i fotografii Zarządowi GKS
„Gwarek” oraz P. Kamilowi Grzywokowi
z https://historiaornontowic.pl/
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u Po ponad dwumiesięcznej przerwie na murawy
wrócili piłkarze. Wprawdzie grać jeszcze nie mogą,
ale trenować, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń
związanych z epidemią - tak.

Ś

ląski Związek Piłki Nożnej przewiduje rozpoczęcie sezonu 2020/21 na drugą połowę lipca
(czwarta i piąta liga), więc praktycznie trzeba
rozpoczynać okres przygotowawczy. Wprawdzie
zawodnicy podczas przerwy nie próżnowali, ale
jak sami mówią: piłkarski trening indywidualny, to
namiastka treningu. Potwierdzają to również trenerzy, którzy najpierw chcą przywrócić utraconą
sprawność i z marszu przystąpić do przygotowań.
- Jak tylko można było wejść na boiska, choć treningi

grupowe były nieobowiązkowe, to frekwencja sięgała 90 procent, co świadczy o „głodzie piłki” - mówi
trener Polonii Łaziska, Marek Mazur. - W tej chwili
formy zajęć są jeszcze luźne, a okres przygotowawczy
rozpoczniemy od połowy czerwca - dodaje.
Ochoczo trenują również zawodnicy beniaminka ligi okręgowej, Burzy Borowa Wieś.
- Moi podopieczni przychodzili na boisko w kilkuosobowych grupach i „bawili się” piłką. Teraz rozpoczynamy już normalną pracę, bo jako beniamin-

ka, czeka nas niełatwe zadanie, któremu będziemy
musieli podołać. A możemy to zrobić poprzez pracę
- mówi trener, Mateusz Karcz.

Na boiska wyszli też piłkarze niższych klas
rozgrywkach, którzy swoje rozgrywki rozpoczną
później.Tapi

Dwa awanse i bez spadków
u Kibice w tym roku „piłkarskiej wiosny” nie mieli. Wprawdzie przez jakiś czas łudzili się, że runda wiosenna
w szczątkowym wydaniu zostanie rozegrana, ale sytuacja epidemiologiczna na to nie pozwoliła.

Z

arząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej podjął więc uchwałę
w sprawie zakończenia rozgrywek piłkarskich w sezonie 2019/2020.
Specjalny komunikat głosi, iż drużyny,
które w rozgrywkach sezonu 2019/2020
zajmą pierwsze miejsce w każdej z grup
rozegrają jeden mecz barażowy o awans
do III ligi.
Drużyny, które w sezonie 2019/2020
zajmą pierwsze i drugie miejsca w rozgrywkach klasy „A” w podokręgach Bytom, Zabrze, Racibórz, Rybnik, Katowice, Sosnowiec, Bielsko-Biała, Tychy,
Skoczów, Żywiec i Lubliniec awansują
bezpośrednio do Klasy Okręgowej.
W dalszej części komunikat mówi,
że w przedwcześnie zakończonych rozgrywkach nie ma spadków do klas niższych. W efekcie awans do grupy zabrzańsko - bytomskiej wywalczyła Burza Borowa Wieś.
Z kolei Zarząd Podokręgu Tychy
podjął decyzję, że po rozgrywkach klasy A, w sezonie 2019/2020 awans wywalczyły drużyny GTS Bojszowy i ZET
Tychy (bez spadków), a w rozgrywkach
klasy B, w sezonie 2019/2020 awans wywalczyły drużyny Unii Bieruń Stary,
LKS Gardawice.

Podsumujmy
sezon 2019/20.
IV liga,
grupa I
Pierwsze miejsce przypadło Szombierkom Bytom, które w 15 meczach
zgromadziły 34 punkty i wezmą udział
w meczu barażowym o III ligę. AKS
Mikołów został sklasyfikowany na szóstym miejscu. W 15 spotkaniach odniósł sześć zwycięstw, sześć spotkań
zremisował i poniósł trzy porażki, zdobywając 16 bramek i stracił 12, co dało 24 punkty.
Gwarek Ornontowice zakończył rozgrywki na 13 miejscu z dorobkiem 18
punktów, 27 bramkach zdobytych i 25
straconych, na co złożyło się: pięć zwycięstw, trzy remisy i siedem porażek.

wywalczył UKS Ruch Chorzów (18
punktów). Kamionka wygrała pięć
spotkań i trzy przegrała, strzelając
25 bramek (najwięcej w grupie) i 18
tracąc. To dało 15 punktów i trzecie
miejsce w tabeli.

Klasa „C”
Podokręg Zabrze

Grupa II
Zwycięzcą i uczestnikiem spotkania barażowego o II ligę został zespół
LKS-u Goczałkowice Zdrój, gromadząc
na koncie 31 punktów. Polonia Łaziska
uplasowała się na miejscu ósmym. Jej
dorobek to 23 punkty przy sześciu zwycięstwach, pięciu remisach i czterech
porażkach.

Liga okręgowa
Orzeł Mokre skorzystał z dobrodziejstwa uchwały i zachował piątą ligę. Awans do IV ligi wywalczyła Szczakowianka Jaworzno (46 punktów),
a Orzeł z czterema punktami (jedno
zwycięstwo i jeden remis) uplasował
się na 17 miejscu.

Klasa „A”
Podokręg Katowice
Awans wywalczyły SKFiS Górnik 09
Mysłowice (34 pkt.) i GKS II Katowice
(33 pkt.).
Rezerwy AKS-u Mikołów z dorobkiem 11 punktów (trzy zwycięstwa, dwa
remisy oraz osiem porażek, 18 bramek
strzelonych i 45 straconych) uplasowały się na 11 miejscu.

Strażak Mikołów zajął 13 miejsce
z dorobkiem 8 punktów (dwa zwycięstwa, dwa remisy i dziewięć porażek, 17
goli strzelonych i 58 straconych.

Podokręg Tychy
Mistrzem grupy został GTS Bojszowy (42 pkt.), który wraz z ZET-em Tychy awansował do ligi okręgowej.
LKS Woszczyce z 28 punktami, na
które złożyło się dziewięć zwycięstw,
jeden remis i pięć porażek, 42 bramki
strzelone i 30 straconych sklasyfikowany został na czwartym miejscu.
Rezerwy Polonii Łaziska (beniaminek) uplasowały się na miejscu dziesiątym. Ich osiągnięcia, to to pięć zwycięstw, dwa remisy i osiem porażek, 32
gole zdobyte i 36 straconych, co dało 17
punktów.

Podokręg Zabrze
Rozgrywki na pierwszym miejscu
skończyła Gwiazda Chudów, która zgromadziła 38 punktów. Na drugim miejscu z takim samym dorobkiem uplasowała się Burza Borowa Wieś, która w 15
meczach Burza odniosła 12 zwycięstw,
dwa mecze zremisowała i jeden przegrała, strzelając 48 bramek i 17 tracąc.

Klasa „B”
Podokręg Zabrze
Zwycięstwo i awans przypadły ekipie Quo Vadis Makoszowy, której dorobek punktowy to 28 punktów. Mikołów w tej grupie reprezentowany był
przez LKS 45 Bujaków. Ekipa z Bujakowa w 13 rozegranych spotkaniach
odniosła siedem zwycięstw i trzy mecze zremisowała strzelając 32 gole
i 22 tracąc, co pozwoliło „uzbierać”
24 punkty, które dały czwartą lokatę na
koniec rozgrywek.

Podokręg Tychy
W grupie liczącej 10 drużyn, zwycięstwo przypadło Unii Bieruń Stary,
gromadząc 21 punktów. Jedno „oczko”
mniej ugrali piłkarze LKS-u Gardawice wygrali sześć, dwa razy kończyli mecze remisem i tylko raz zeszli z murawy
z porażką, strzelając 25 goli i tracąc 12.
I to oni wraz z bierunianami awansowali do klasy „A”.

Podokręg Katowice
W podokręgu Katowice o ligowe punkty rywalizowała mikołowska Kamionka. Tytuł mistrzowski

W tej klasie rozgrywek grały drużyny rezerw Gwarka Ornontowice i Burzy
Borowa Wieś. Rozgrywki na pierwszym
miejscu skończył drugi zespół Concordii Knurów (25 punktów). Gwarek
zgromadził na koncie 23 punkty (siedem zwycięstw, dwa remisy i dwie porażki, przy 42 bramkach zdobytych i 18
straconych), co dało trzecie miejsce,
a drugi zespół Burzy odniósł sześć zwycięstw, trzy mecze zremisował i dwa
przegrał, strzelając 46 goli i 20 tracąc
i z 21 punktami sklasyfikowany został
na piątym miejscu.
Analizując tabele końcowe i uchwały
Śląskiego Związku Piłki Nożnej, prawo
gry w sezonie 2020/2021 w poszczególnych klasach rozgrywkowych uzyskały:
IV liga: AKS Mikołów i Gwarek Ornontowice (grupa I) oraz Polonia Łaziska (grupa II);
Liga okręgowa: Orzeł Mokre (grupa
IV) oraz Burza Borowa Wieś (grupa I);
Klasa „A”: AKS II Mikołów, Strażak
Mikołów (grupa Katowice), LKS Woszczyce, Polonia II Łaziska, LKS Gardawice (grupa Tychy);
Klasa „B” Kamionka Mikołów (grupa Katowice), LKS Bujaków (Grupa Zabrze);
Klasa „C”: Burza Borowa Wieś II
i Gwarek Ornontowice II (grupa Zabrze).
Dotarły do nas informacje, że do
rozgrywek klasy „B” swoje zespoły
chcą zgłosić: Fortuna Wyry oraz Niepokorni Zabrze. Czy wszystkie wymienione zespoły wystartują w rozgrywkach, pokaże czas, bo jak bywało w minionych latach, część drużyn
wycofywała się z rozgrywek, nim się
rozpoczęły.
Tadeusz Piątkowski
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