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ampania wyborcza budzi
w ludziach różne złe instynkty, które potem wyłażą na wierzch dzięki internetowi. Jednym z gorszych nawyków jest
samozachwyt i poczucie wyższości
z powodu kandydata, na którego się
głosuje. Różnej maści celebryci, publicyści i pomniejsi komedianci biadolą, że prezydent może zostać wybrany przez ludzi po zawodówce albo
mieszkańców wsi i małych miast. I co
z tego? Ich głos jest gorszy niż mój? Ile
trzeba mieć kompleksów, aby gardzić
kimś tylko z powodu innego statusu
społecznego albo zawodowego. Gdzie
tu jest jakaś poprawność polityczna,
która w postępowych mediach zastąpiła ostatnio cenzurę. W Europie
pod karą więzienia nie wolno złego słowa powiedzieć o homoseksualistach, aktywistach klimatycznych
i ludziach o innym niż biały kolorze skóry. Za to w Polsce można, ku
uciesze masowej gawiedzi, dyskryminować ludzi słabiej wykształconych
i żyjących w tak zwanej Polsce B. Czy
skończy się na internetowym hejcie,
czy „wielkomiastowi” pójdą dalej?
Czekam aż ktoś rzuci hasło, aby niektórym grupom odebrać prawa wyborcze, bo nic nie wiedzą o świecie
i głosują na złych kandydatów. Teorię o niższości ludzi ze wsi wygłosił
nawet Zbigniew Boniek, dziś wielki prezes PZPN, a na początku kariery zwykły zawodnik podrzędnych
klubów. Ciekawe, jak zareagowałby
na hasło, że prezydenta nie powinni
wybierać piłkarze, bo oprócz kopania
piłki na niczym się nie znają. Niestety, w Polsce słoma wychodzi z butów
i to nie rolnikom.
Jerzy

P

rzed prezydenckim finałem nie wypada nic mówić
o obu pretendentach, ale do
podsumowania pierwszej tury i tak
nie są oni w niczym potrzebni. Duda
i Trzaskowski nie wypadli najgorzej
w przedbiegach, więc zajmiemy się
nimi za miesiąc. Klasyk Leszek Miller powiedział kiedyś, że: „prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po
tym jak zaczyna, lecz jak kończy”.
Szymon Hołownia zakończył fatalnie. Nie chodzi o to, że poparł jednego z kandydatów, bo to jego sprawa.
Rzecz w jego wystąpieniach w dzień
po przegranych wyborach. Zaczął
narzekać na wszystko. Że zmarnował pół roku, wydał 200 tys. zł
prywatnych oszczędności i w dodatku nie wiadomo, czy po przygodzie
z polityką zechce go jakaś telewizja.
Wyszedł z niego typowy rozpieszczony jedynak i synalek mamusi.
Tylko ja, ja i ja… Krzywda mu się
stała, bo naród go zawiódł i wybrał
innych. Chcieliśmy w tym numerze
gazety opisać los rodziny, która z powodu koronawirusa straciła bliskie
osoby i w dodatku nie wypalił im
interes życia. Oburzyli się na pomysł
upublicznienia ich sytuacji, bo - jak
mówili - to ich brzemię i sami sobie
z tym poradzą. To twardzi ludzie,
którzy nie chcą innym zawracać
głowy swoim nieszczęściem. To są
bohaterowie naszych czasów. Kim
wobec nich jest pan Szymon, który
wymaga ogólnonarodowego przytulania i pocieszania, że wszystko
będzie dobrze. Każdy rasowy polityk
jest dobrym showmanem. Nie każdy
rasowy showman jest dobrym politykiem.
Beata

czy instynkt samozachowawczy?
Koronawirus nie ustępuje w powiecie mikołowskim, a my na to jak na lato.

W

skali kraju koronawirus ustępuje, ale w powiecie mikołowskim
sytuacja epidemiologiczna pogarsza
się w dramatycznym tempie. Niestety, nie robi to na nikim wrażenia.
Pamiętacie Państwo, jak wyglądał
nasz powiat na przełomie marca
i kwietnia? Opustoszałe ulice. Krążące samochody służb mundurowych
nadające przez megafony komunikaty o obowiązkowej izolacji spo-

wciąż obowiązuje nakaz zasłaniania
ust i nosa, „zamaskowani” pasażerowie stali się rzadkością, jak wycieczka
z Mongolii. Czyżby koronawirus nas
opuścił? Nie. To nas opuścił rozsądek
i instynkt samozachowawczy. Spójrzmy na statystyki z 6 lipca: 379 przypadków zachorowań, 457 ludzi na
kwarantannie, pięć osób zmarło.
Co najgorsze, sytuacja wcale się
nie poprawia i nie rokuje dobrze na
przyszłość. Zbierają żniwo najwięk-

KORONAWIRUS W POWIATOWEJ STATYSTYCE
6 kwietnia

6 lipca

Liczba zakażeń

3

379
(168 wyzdrowiało)

Osoby objęte kwarantanną

39

457

Zgony

0
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Jeszcze nie nadszedł czas, aby odwiesić maseczkę na hak.

łecznej. W sklepach ludzie z przerażeniem odskakiwali od siebie, jeśli
dochodziło do przypadkowego kontaktu. Generalnie panował strach,
jakbyśmy mieli wszyscy umrzeć od
zarazy. Statystyka z tamtego okresu,
a dokładnie z 6 kwietnia wyglądała
tak: trzy osoby chore, 39 na kwarantannie, zgonów brak. Od tamtego
czasu minęły dwa miesiące. Izolacja
społeczna stała się przykrym wspomnieniem. Życie towarzyskie wróciło do normy. Młodzież bryka w plenerze, pijaczkowie opanowali skwery
i ławki, w sklepach zakładamy maseczki, jeśli obsługa zwróci nam uwagę. W pociągach Kolei Śląskich, choć

sze ogniska zakażeń, czyli kopalnie Budryk i Bolesław Śmiały oraz
inne, jak choćby DPS w Orzeszu.
To prawda, że te źródła zakażeń są
zdiagnozowane i pod kontrolą, ale
nie zmienia to faktu, że nie należy
lekceważyć sytuacji. Nasz powiat jest
stosunkowo mały. Ludzie się znają,
spotykają, robią zakupy i załatwiają
sprawy na stosunkowo niewielkim
obszarze. Jednym słowem koronawirus ma u nas dobre warunki
do żerowania i rozwoju. Obyśmy
w przyszłym miesiącu nie mieli
jeszcze gorszych informacji, a na to
się zanosi patrząc na nasz zbiorowy
brak odpowiedzialności.
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Wszyscy chcą regionalnej spalarni śmieci

i dlatego jej nie będzie

Ta sprawa nie dotyczy
nas bezpośrednio,
bo w powiecie
mikołowskim na pewno
nie powstanie instalacja
do termicznego
przetwarzania odpadów.
Ale gdzieś na Śląsku
powstać musi, bo inaczej
wciąż będą rosły taryfy
za odbiór odpadów.
Wszystko byłoby dobrze,
gdyby w paradę nie
weszli sobie politycy
i samorządowcy.

N

ie mówi się już spalarnia śmieci, lecz instalacja termicznego
przetwarzania odpadów. Ta druga wersja jest bliższa prawdzie. Technika
poszła tak do przodu, że najtrafniejsze jest
porównanie do zakładu energetycznego,
gdzie produkuje się ciepło i prąd, a paliwo
stanowią odpady komunalne.

Brak takiego zakładu
doskwiera wszystkim
mieszkańcom regionu,
także nam w powiecie
mikołowskim.
Kiedy rosną ceny za śmieci obwiniamy
wójtów i burmistrzów, choć mają oni minimalny wpływ na taryfy. Mogą jedynie
usprawnić sam system odbioru na swoim
terenie i apelować o skuteczną segregację.
Prawdziwy zator tworzy się na poziomie

Spalarnia to zbyt uproszczone określenie dla takich instalacji. To zakłady
energetyczne, gdzie paliwem są odpady.
województwa, ponieważ zatykają się Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Produkujemy więcej
śmieci, niż RIPOK-i są w stanie przerobić.
Rozwiązaniem jest instalacja do termicznego przetwarzania odpadów.

W Polsce działa już osiem
takich fabryk ciepła ze
śmieci, ale na Śląsku to
się może nie udać.
Sytuacja jest kuriozalna, bo nasz region
był w pierwszych polskich przymiarkach
do budowy takiego zakładu. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej pojawiły się
pieniądze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Już
w 2008 roku zapowiadano, że jeśli powstanie w Polsce instalacja termicznego
przetwarzania odpadów to Śląsk będzie
pierwszy. Nic z tych planów nie wyszło,
ale na usprawiedliwienie regionalnych
decydentów można wskazać specyfikę
naszego województwa. W bezpośrednim

sąsiedztwie leży kilkadziesiąt miejscowości. Wiadomo, że instalacja będzie musiała
obsłużyć wiele miast. Od razu pojawiły się
pytania: kto za to zapłaci, a kto zarobi?

Nierozwiązywalne
problemy stały się
prostsze, kiedy
powstała GórnośląskoZagłębiowska Metropolia.
W jej ramach powołano spółkę Czysta
Energia, odpowiedzialną za wybudowanie
spalarni. Lokalizacja miała zostać wybrana spośród kilku propozycji, ale ze względów logistycznych w grę wchodzą tylko
Ruda Śląska i Mysłowice. Oba miasta
rozpoczęły nieformalny lobbing. Nieoficjalnie mówi się, że bliższe sukcesu są Mysłowice, bo przekonały do siebie Katowice
i Sosnowiec, a to miasta kluczowe. Optymiści prognozowali, że ten rok zostałby
poświęcony na papierkową robotę, a budowa ruszyłaby w 2021 r. I to tyle, jeśli chodzi
o dobre informacje. Dosyć nieoczekiwa-

nie nadzór prawny wojewody śląskiego
unieważnił uchwałę o powołaniu spółki
Czysta Energia. Powodem są wątpliwości interpretacyjne. Zdaniem wojewody,
w katalogu przedsięwzięć własnych GZM
nie ma przygotowania takiej inwestycji.
Metropolia odwołała się od tej decyzji do
Sądu Administracyjnego, ale droga prawna
zajmie co najmniej dwa lata i nie ma gwarancji, że przyniesie skutek. Co dało wojewodzie przyblokowanie planów GZM?

Nieoficjalnie mówi
się, że jest pomysł
zbudowania spalarni, ale
z wykorzystaniem spółek
skarbu państwa.
Nadawałby się do tego, m.in. Węglokoks, który stawia na inwestycje w nowoczesne technologie. Tymczasem pat
między GZM a wojewodą chce wykorzystać Ruda Śląska. Nieoficjalnie mówi się,
że miasto prowadzi rozmowy ze spółką
Remondis, która jest jednym z większym

graczy na polskim rynku odpadowym.
Teoretycznie jest to możliwe, choć może okazać się trudne. Grażyna Dziedzic,
obecna prezydent Rudy Śląskiej, pokonała w wyborach o fotel prezydenta miasta
w 2010 r. Andrzeja Stanię, m.in. rozpętując w mieście histerię wokół nowoczesnej spalarni, którą chciał wybudować jej
poprzednik. Politycznie była to skuteczna
strategia, co nie zmienia faktu, że wyrządziła sporo szkód w społecznej świadomości. Niezasłużenie zła opinia o spalarniach rozlała się z Rudy Śląskiej po całym
regionie i na lata zasiała niepokój. Nawet
dziś można spotkać się z opinią, że instalacje do termicznego przetwarzania odpadów są szkodliwe dla atmosfery i powodują choroby. To nieprawda. W Unii Europejskiej, czyli w Polsce też, obowiązują
tak wyśrubowane normy środowiskowe,
że nie ma się czego obawiać. Mieszkańcy Rudy Śląskiej, nawet jeśli pozbyli się
obaw, to mogą się mocno zdziwić, że ich
prezydent tak radykalnie zmieniła zdanie.

To nie jest jedyny powód,
dla którego instalacja
w tym mieście stoi pod
znakiem zapytania.
Takie rozwiązanie, w taki czy inny
sposób, mogą blokować inni członkowie
Metropolii, bo to już nie będzie wspólna
inwestycja, lecz „deal” jednego samorządu, który będzie stawiał swoje warunki.
Sytuacja jest rozwojowa. W grę wchodzą
gigantyczne pieniądze i nic dziwnego, że
w nieformalnym lobbingu uczestniczą politycy, samorządowcy, biznesmeni. Szkoda, że z tego zamieszania nie wynika nic
pozytywnego dla mieszkańców, którzy
z niepokoją czekają na informacje o kolejnych podwyżkach śmieciowej taryfy.
Jerzy Filar
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INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

ZBUDUJ WŁASNĄ ELEKTROWNIĘ SŁONECZNĄ

instalacja | montaż
uruchomienie | formalności

5000 zł dofinansowania

z rządowego programu Mój Prąd
i ulga podatkowa

tel. 602 11 47 28 | www.solargiro.pl
e-mail: biuro@solargiro.pl

POpisy „pani władzy”

Wiceminister spraw zagranicznych na długo zapamięta „gościnność” Mikołowa.

J

ak Polska długa i szeroka mnożą się wyborcze afery i aferki. Na prowincji podpity dresiarz groził spaleniem chałupy za plakat z Trzaskowskim. Z kolei w stolicy,
gdzie obowiązuje karta LGBT, wyraźnie pobudzony poseł Nitras ze sztabu kandydata PO, publicznie obmacywał przystojnego wiceministra Kaletę. Wyborcze awantury nie ominęły
Mikołowa. W pierwszej turze minimalną liczbą głosów wygrał tutaj Andrzej Duda, ale miasto zamieniło się
w „Festung Trzaskowski”. To zasługa, m.in. burmistrza Stanisława Piechuli, który zaangażował się w kampanię kandydata PO całym sercem
i wszelkimi możliwościami, jakie daje
mu stanowisko. Nawet jedyny ogródek piwny w Rynku wita klientów
wielkim banerem Trzaskowskiego.
W sumie nic dziwnego, bo tak intratnego interesu nie da się prowadzić, jeśli nie żyje się w zgodzie z władzami
miasta. I właśnie ten najbardziej reprezentacyjny plac Mikołowa stał się
celem desantu zwolenników Andrzeja Dudy. Ekipa była silna, z wiceministrem spraw zagranicznych - Pawłem Jabłońskim i europoseł Izabelą Kloc na czele. Uzbrojeni w gazetki,

Dzielna policjantka strofuje Adama Lewandowskiego (w białej koszuli) i innych
agitatorów Andrzeja Dudy. W tle baner z nowym patronem mikołowskiego Rynku.
ulotki i plakaty ruszyli w teren agitować, ale szybko się przekonali, że nie
grają na własnym podwórku. Na ich
drodze stanęła policjantka z powiatowej komendy. Zagroziła towarzystwu

mandatami w wysokości 500 zł, m.in.
za niezachowanie dystansu społecznego. Brzmi to trochę humorystycznie patrząc na tysięczne, niezamaskowane i niezdystansowane tłumy pod-

czas wieców z udziałem Dudy i Trzaskowskiego. Na szczęście policjantka
nikogo nie spałowała ani nie aresztowała. Poprzestała jedynie na spisaniu
Adama Lewandowskiego, powiatowe-

go pełnomocnika PiS oraz wiceprezesa WFOŚiGW w Katowicach. Z tego,
co wiemy, na tym sprawa się nie skończyła. O incydencie zostali powiadomieni przełożeni policjantki.

ADAM LEWANDOWSKI, pełnomocnik PiS w powiecie mikołowskim

- To nie pierwsze Pana spotkanie z interweniującą funkcjonariuszką?
- Po raz pierwszy rozmawialiśmy kilka tygodni temu, kiedy
w komendzie powiatowej poli-

cji zgłosiłem niszczenie materiałów wyborczych Andrzeja Dudy. Policjantka robiła wszystko,
aby odwieść mnie od zgłoszenia
skargi. Sugerowała na przykład
abym przyszedł za kilka godzin,
kiedy będzie w pracy jej zmiennik i znajdzie dla mnie więcej
czasu. Sugerowała też, że policja ma poważniejsze sprawy na
głowie.
- A tak nie jest?
- Jeżeli pozwalamy na niszczenie banerów, to z czasem damy przyzwolenie na fizyczną

agresję wobec samych kandydatów i ich sympatyków. Niszczenie banerów to atak na demokrację i pierwszy krok do anarchizacji życia w Polsce. To nie
jest poważna sprawa?
- Na jakim etapie jest śledztwo?
- Zapytaliśmy o to podczas
incydentu na Rynku. Jak łatwo
było przewidzieć: „sprawa jest
w toku”. Tymczasem ktoś dalej systematycznie niszczy banery Andrzeja Dudy w powiecie mikołowskim. Forma dewa-

stacji wskazuje, że jest to ta sama osoba lub grupa. Jeśli wandale są wciąż nieuchwytni, to jaki sygnał daje policja i mikołowska straż miejska? Można niszczyć i demolować mienie, bo
w powiecie mikołowskim nikt
tego nie pilnuje.
- W straży miejskiej też Pan
interweniował?
- Taka interwencja niczego
by nie wniosła, ponieważ straż
miejska podlega burmistrzowi, który mocno zaangażował
się w kampanię wyborczą Ra-

fała Trzaskowskiego. Burmistrz
chyba zapomniał, że w Mikołowie mieszka prawie 40 tys.
osób, a nie tylko 7,5 tys., które
w pierwszej turze głosowało na
wiceprzewodniczącego PO. Burmistrz powinien wykorzystać
autorytet swojego stanowiska,
aby zadbać o dobrą atmosferę
w mieście zwłaszcza w tak nerwowym czasie, jak kampania
wyborcza. Tymczasem w Mikołowie nie walczymy na argumenty polityczne, lecz na chuligańskie wybryki i policyjne,
wątpliwe interwencje.

- Co Pan zamierza zrobić dalej z tą sprawą?
- Na jednej z mikołowskich posesji, z której zerwany został baner z Andrzejem Dudą zrobiono
zdjęcie prawdopodobnym sprawcom. Widać na nim volskwagena passata z młodymi pasażerami
w środku. Samochód jest na mikołowskich numerach. Przekazałem fotografię policji. Po rejestracji na pewno uda się dotrzeć do ludzi, którzy mogą stać za serią niszczenia materiałów wyborczych.
Mam nadzieję, że mikołowska policja podejmie ten trop.
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Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss,
a także Sensoplastyki.
CODZIENNE ZAJĘCIA TEMATYCZNE
PRZEPROWADZANE SĄ WEDŁUG
INDYWIDUALNIE PRZYGOTOWANEGO
PLANU DYDAKTYCZNEGO TWORZONEGO
PRZEZ OPIEKUNKI.

- żłobek Twojego dziecka!
Wybór żłobka to ważny krok w życiu rodziców
i dziecka. Często to właśnie tam maluch stawia
pierwsze samodzielne kroki, uczy się mówić
i sygnalizować swoje potrzeby.

Tu

rozpoczyna się życie społeczne dziecka i rodzą się pierwsze
przyjaźnie. Mając to na uwa-

dze w Klubie Malucha Wesołe Misie zapewniamy dzieciom bezpieczny pobyt oraz
optymalne warunki do rozwoju i aktywności. Wszystko to w rodzinnej atmosferze, w małej grupie dzieci. Utrzymujemy wysoki poziom pracy, dzięki ustawicznemu kształceniu się kadry na
rozmaitych kursach. Dzięki nim opiekunki jeszcze lepiej rozumieją i zaspokajają potrzeby dzieci. Samorozwój kadry pozwolił na wzbogacenie
codziennych zajęć dydaktycznych
o zabawy sensoryczne, elementy
pedagogiki Marii Montessori, Programu Aktywności Knillów, Metody

Dostosowany jest on do wieku i poziomu
podopiecznych. Ale to nie wszystko. Rozwój
dzieci pobudzają także codzienne zabawy logopedyczne, matematyczno-logiczne, nauka liter oraz cyfr. Co rano na dzieci czeka Codzienny Krąg Języka Angielskiego, w czasie
którego uczą się nowych słów, nazywają części ciała, kolory, cyfry, zjawiska pogodowe.
WAŻNYM ELEMENTEM DNIA
PODOPIECZNYCH KLUBU MALUCHA
WESOŁE MISIE JEST RUCH. DZIECI
WESOŁO ĆWICZĄ MOTORYKĘ W CZASIE
ZABAW RYTMICZNO-RUCHOWYCH.
Nierzadko aktywność ta jest łączona z wyjściem na podwórko lub spacerem w pobliskich parkach. Dłuższa przechadzka możliwa jest dzięki nowoczesnemu sześcioosobowemu wózkowi. Klub Malucha Wesołe Misie współpracuje ze specjalistami w różnych
dziedzinach. Dzięki temu dzieci mogą brać
udział w profesjonalnych zajęciach z języka angielskiego dostosowanych do ich wieku
i możliwości. Nad ich prawidłowym rozwo-

jem ruchowym czuwa fizjoterapeutka. Służy
ona także pomocą w czasie indywidualnych
konsultacji. Na rozwój dziecka wpływa także dieta. Posiłki podawane w Klubie Malucha
Wesołe Misie są zbilansowane i dopasowane
do potrzeb dzieci. W razie potrzeby dieta dostosowywana jest także do alergików.
KOLEJNĄ INNOWACJĄ W KLUBIE
MALUCHA JEST PROGRAM LIVEKID.
Daje on rodzicom możliwość wglądu w życie Klubu i jeszcze lepszej komunikacji
z opiekunkami. Klub Malucha Wesołe Misie to miejsce otwarte na potrzeby rodzica
i dziecka. Priorytetem jest tu bezpieczeństwo i rozwój małych ludzi. Jednak najlepszym potwierdzeniem jakości pracy Klubu
jest radość jego podopiecznych.

ul. Górnicza 10a, Mikołów | tel: 534 92 55 03 | www.klubdlamalucha.pl

„House of Cards” po mikołowsku

Skarga skargę
skargą pogania

u W cieniu pandemii i wyborów,
w mikołowskim samorządzie dzieją się
rzeczy, jakich świat nie widział od sześciu
lat. Radni po raz pierwszy postawili się
burmistrzowi Stanisławowi Piechuli.

R

zecz jest niepojęta i niezrozumiała
dla najwytrwalszych
komentatorów mikołowskiej
rzeczywistości. Jak wiemy,
Stanisław Piechula i jego zastępca Mateusz Handel zrobili sprytną ustawkę. Każdy z nich ma swój klub radnych, choć wszyscy i tak grają do jednej bramki. Czwórka
radnych PiS, którym zdarza
się czasami być przeciw, wiosny nie czynią. Aż nadszedł
precedens, który do historii

przejdzie, jako nieudany, mikołowski przewrót majowy.

A było to tak...
Jak już wielokrotnie pisaliśmy, mikołowski magistrat kompletnie pogubił się
w kwestii stypendiów dla
uzdolnionej młodzieży. Nie
będziemy wracać do meritum sprawy, bo gazetowy papier zaczerwieni się ze wstydu. W każdym razie na burmistrza wpłynęła skarga. Rad-

ni powinni jak zawsze trzymać sztamę z burmistrzem
i petycję odrzucić. Tymczasem
uznali ją za zasadną. Stanisław
Piechula uniósł się słusznym
gniewem, bo nie po to hoduje sobie Radę Miasta, aby mu
teraz podskakiwała. Burmistrz
nie tylko pogroził palcem, ale
15 maja poskarżył się na radnych wojewodzie śląskiemu.
Gospodarz województwa nie
zna meandrów mikołowskiej
polityki i poprosił radnych,
aby ustosunkowali się do za-

rzutów burmistrza. W tej sytuacji Rada Miasta zwołała
w trybie nagłym specjalne posiedzenie. Rajcowie mieli na
nim uzgodnić, jak odeprzeć
katowicki atak burmistrza.

Tymczasem
Stanisław Piechula
uprzedził ich ruch
i wycofał skargę.

Dzięki temu radni po raz
pierwszy uczestniczyli w sesji, podczas której dosłownie
nic się nie działo. I to też przejdzie do historii mikołowskiego
samorządu. Ostatecznie wojewoda śląski zamknął postępowanie skargowe. Jak wytłumaczyć niespodziewany zwrot
akcji i wycofanie się burmistrza z połajanek pod adresem

radnych. Po Mikołowie krąży niesprawdzona plotka, że
tylu radnych oburzyło się postępowaniem burmistrza, że
pod znakiem zapytania stanęła
większość podczas głosowania
nad absolutorium. Na szczęście (dla burmistrza) wzajemne żale rozeszły się po kościach
i miłość oraz pokój wrócił
w samorządowe ławy.

REKLAMA

Przyjemnego wypoczynku życzy
zespół

Najlepszy internet w mieście!

32 779 77 77
www.multimetro.pl
facebook.com/multimetropl/
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Ze strony rządu brak konkretnych rozwiązań, które uczyniłyby
nasze życie wygodniejszym i bezpieczniejszym.
Rozmowa z MIROSŁAWEM DUŻYM, starostą powiatu mikołowskiego
- Cieszy się Pan z pieniędzy, które trafią do powiatu mikołowskiego w ramach
samorządowej tarczy inwestycyjnej?
- Będę się cieszył, o ile rzeczywiście te
pieniądze wpłyną. Przynajmniej w jakieś
części odbijemy sobie straty spowodowane koronawirusem. Już teraz jesteśmy na
minusie ponad 6 mln zł…
- Powiedział Pan „jeśli” te pieniądze
wpłyną. Ma Pan wątpliwości?
- Mam nadzieję, że rząd wywiąże się
z tych obietnic, ale pojawiają się one w gorącym okresie kampanii wyborczej, a wtedy składanie deklaracji przychodzi politykom wyjątkowo łatwo. Z realizacją bywa
później gorzej. Ostatnio rozmawialiśmy
o tym w gronie samorządowców w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Oni mówią w podobnym tonie: dobrze, że ktoś pomyślał o pieniądzach dla
samorządów, ale dziękować będziemy,
kiedy te środki wpłyną na konta.
- Szpital też ostatnio dostał pieniądze…
- To bardzo dobra informacja, ale takie
pojedyncze subwencje nie rozwiązują problemu służby zdrowia. Nasz szpital ma za
REKLAMA

niski kontrakt z NFZ, pogłębia się jego deficyt. Ta dotacja w zasadzie pokrywa stratę
z dwóch miesięcy, a gdzie reszta?
- Może jest coś nie tak z mikołowskim
szpitalem powiatowym?
- Nasz szpital, na tle innych podobnych
placówek i tak nie wypada źle. To nie jest
kwestia złego zarządzania, ale błąd systemowy. W kampanii wyborczej ze strony obozu rządowego pada wiele wielkich
słów i podniosłych deklaracji, ale brakuje
konkretnych rozwiązań, które uczyniłyby
nasze życie wygodniejszym i bezpieczniejszym. Niech powiedzą co konkretnie chcą
zrobić, aby służba zdrowia i inne dziedziny życia publicznego zaczęły funkcjonować normalnie. Nie chodzi tylko o szpitale, ale także o oświatę, gospodarkę odpadami, inwestycje lokalne. Przybywa dziedzin, gdzie piętrzą się problemy, ponieważ
brakuje dobrych rozwiązań prawnych, administracyjnych i finansowych. Samorządy dostają coraz więcej zadań do realizacji, ale w ślad za tym nie idą pieniądze. Jeśli nic się nie zmieni będziemy nadal skazani na żenujące spektakle, kiedy ktoś z jakiegoś ministerstwa rzuci w teren trochę
grosza, a samorządowcy muszą w podzię-

ce bić pokłony. Jako starosta, samorządowiec od (już!?) 26 lat chciałbym, aby
w Katowicach i Warszawie traktowano
nas po partnersku. Tymczasem samorządowcy są przez instytucje centralne traktowani, jak niewygodni petenci, którzy
tylko czegoś chcą.
- Jest Pan szefem powiatowym Platformy Obywatelskiej i członkiem władz
regionalnych. Zwłaszcza teraz, w czasie
kampanii wyborczej, nie ma Pan innego
wyjścia, jak krytykowanie rządu.
- Za jedne rzeczy PiS krytykuję, a za inne, rzadko, ale jednak chwalę... W polityce
nie chodzi tylko o plusy, ale mówiąc górnolotnie, o wolność, równość i braterstwo.
Jako obywatel obawiam się konfrontacyjnego podejścia obozu władzy do życia
publicznego. Odgrzewają stare konflikty,
tworzą nowe podziały, nadali plemienny
wymiar pojęciu wspólnota. To nie doprowadzi do niczego dobrego. Sondaże poparcia dla kandydatów rozkładają się po równo. Po niedzielnych wyborach połowa Polski zacznie świętować, a druga lamentować. Pamiętajmy jednak, że nadejdą kolejne dni
i trzeba będzie wrócić do normalności.

Jeśli mamy być wspólnotą musimy uniknąć sytuacji, gdzie jedni przez najbliższe lata będą żyć
w poczuciu tryumfu, a inni klęski.
Obawiam się, że zwycięstwo kandydata PiS tylko pogłębi takie podziały w Polsce.
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Mateusz Morawiecki:

GŁOS ŚLĄSKA JEST KLUCZOWY
DLA PRZYSZŁOŚCI POLSKI

- W jednym z wywiadów powiedział
Pan, że przez kryzys: „przejdziemy suchą
stopą, najwyżej trochę umoczoną”. Tymczasem na Śląsku sytuacja jest wyjątkowo trudna…
- Trzeba przyznać, że historia zawsze
stawiała wobec Śląska najtrudniejsze wyzwania, ale to właśnie dzięki temu Ślązacy są tak zahartowani. Epidemia uderzyła najmocniej tam, gdzie praktycznie nie
sposób było się przed nią obronić. W kopalniach, gdzie po prostu trzeba pracować ramię w ramię, koronawirus znalazł
warunki do wyjątkowo szybkiego rozwoju. Tym bardziej potrzebowaliśmy szybkich i zdecydowanych działań. To dzięki
nim, a także dzięki determinacji samych
górników, szefostwa kopalni, wojewody
i władz samorządowych, wszystkich służb
medycznych i sanitarnych na Śląsku dziś
udało się opanować wszystkie ogniska
choroby.
Wygaszamy skutecznie epidemię, zadbaliśmy o zabezpieczenie górniczych
pensji i jednocześnie cały czas pracujemy nad gospodarczą reaktywacją całego
regionu. Po uruchomieniu Tarczy Antykryzysowej, Tarczy Finansowej przyszedł
czas na Tarczę dla samorządów czyli Fundusz Inwestycji Samorządowych wart aż
6 mld zł…
- Zdaniem opozycji uruchamianie teraz programu wsparcia dla samorządów
to ruch podyktowany kampanią wyborczą.
- Polska gospodarka nie może czekać!
Samorządy nie mogą czekać! To wsparcie potrzebne jest tu i teraz. Od szybkości
reakcji na kryzys zależy jej skuteczność.
To właśnie dlatego, że nie zwlekaliśmy ze wsparciem dla pracowników
i przedsiębiorców polska gospodarka jest
dziś w zdecydowanie lepszej kondycji
niż największe potęgi na kontynencie,
a bezrobocie według Komisji Europejskiej wynosi zaledwie 3 procent i to drugi najlepszy wynik w Europie. Takiego
kryzysu świat nie widział być może od
100 lat, a opozycja chce odkładać ratowanie samorządów na potem? Wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski
mówi dzisiaj, że sporo nauczyli się przez
ostatnie 5 lat, ale tu widać, jak na dłoni,
że to puste słowa. Kiedy w 2008 roku
mieliśmy do czynienia z globalnym kryzysem finansowym rząd Donalda Tuska
zwlekał z pierwszą reakcją ponad 70
dni, a na ogłoszenie programu wsparcia,
który i tak bazował głównie na środkach
unijnych Polska czekała blisko 5 miesięcy. Gdyby dziś ci sami ludzie byli u władzy za taką bezczynność Polacy i cała
gospodarka zapłaciliby zapaścią, z której
nie podnieślibyśmy się latami.

- Co dzieje się z Programem dla Śląska, pańskim sztandarowym projektem
dla naszego regionu?
- Śląsk będzie kluczem do tego, jak
z odbudową gospodarczą poradzi sobie
cała Polska, dlatego Program dla Śląska
musi nabrać tempa. W czerwcu osobiście
objąłem przewodnictwo nad Radą Wykonawczą Programu. Nie tylko jako premier,
ale przede wszystkim poseł ziemi śląskiej
chcę dopilnować, by realizacja kluczowych
projektów odbywała się sprawnie, ale też
by pojawiły się w nim nowe przedsięwzięcia, które przyspieszą rozwój regionu.
- Ile jest wart Program dla Śląska?
- Środki zaangażowane w realizację
programu to już ponad 58 mld zł. Tylko
od października udało się się uruchomić
kolejne 10 mld zł. Śląsk potrzebuje skoku cywilizacyjnego i temu mają służyć
te środki. Całe województwo zbyt długo
było postawione same sobie, a przez wielu polityków po prostu spisane na straty.
Tymczasem Śląsk jest i musi pozostać
sercem przemysłowym Polski, ale jednocześnie stać się miejscem przyjaznym dla
mieszkańców. Ok. 7 procent powierzchni
województwa to tereny poprzemysłowe,
które wymagają rewitalizacji. Obecnie
otwieramy drogę by odzyskać te tereny dla
Śląska, doprowadzić je do porządku i wykorzystać jako bazę do nowych inwestycji,
zaprowadzić Śląski Ład…

- Śląski Ład w kontrze do Zielonego
Ładu?
- W żadnym wypadku! Polska nie jest
w kontrze do unijnej polityki klimatycznej. Troska o czyste środowisko i walka ze
smogiem to nasza wspólna sprawa. Takie
programy jak „Czyste Powietrze” albo
„Mój Prąd” to najlepsza odpowiedź na
dzisiejsze wyzwania klimatyczne. Troska
o środowisko ma służyć ludziom, a nie
odbywać się kosztem ludzi.
Transformacja energetyczna jest sprawą fundamentalnie ważną nie tylko dla
województwa śląskiego, ale też dla całej Polski. Musimy jednak pamiętać, że
nasz kraj jest w wyjątkowej sytuacji ze
względu na ogromne znaczenie węgla
w miksie energetycznym. Z kolei ze względów technologicznych i finansowych
nie da się od razu „przeskoczyć” z paliw
kopalnych na odnawialne źródła energii.
Potrzeba więc stopniowych zmian, które
nie obciążą Ślązaków, ale będą szansą na
rozwój regionu. To dlatego od początku
zabiegaliśmy w UE o sprawiedliwe warunki transformacji energetycznej. Wywalczyliśmy dla Polski i dla Śląska uczciwe
zasady dochodzenia do neutralności emisyjnej CO2, ale też zagwarantowaliśmy na
realizację tych celów dodatkowe środki.
Teraz ten proces będzie jeszcze łatwiejszy
dzięki dodatkowym 60 mld euro na walkę
ze skutkami kryzysu, z których znaczna
część trafi na Śląsk.

- W Unii Europejskiej trwa teraz bitwa o gaz…
- To prawda. Polska jest w tych zmaganiach jednym z kluczowych graczy. Dzięki
gazoportowi w Świnoujściu oraz rurociągowi Baltic Pipe, który ruszy w 2022 roku
możemy złamać rosyjski monopol na dostawy gazu, zagwarantować niezależność
energetyczną nie tylko sobie, ale również
naszym sąsiadom. Stawka jest niezwykle
wysoka, a już zabiegi o Baltic Pipe pokazały, jak ważne na poziomie międzynarodowym jest współdziałanie różnych organów władzy państwowej. Rząd robił swoje
w Brukseli, ale kluczowe było wsparcie
Prezydenta Andrzeja Dudy, który na poziomie głów państw zadbał o to, aby na tę
inwestycję zgodziły się kraje, przez które
przebiega trasa rurociągu. Bez zgodnego
współdziałania prezydenta i rządu o takich sukcesach możemy tylko pomarzyć.
Wybór Andrzeja Dudy gwarantuje, że ten
kurs zostanie utrzymany.
- Co do relacji rządu z prezydentem
są różne opinie. Pan jest zwolennikiem
ścisłej współpracy. Natomiast opozycja
skłania się raczej do modelu kontroli
sprawowanej przez prezydenta nad rządem.
- Dziś mamy w Polsce agresywną,
niekonstruktywną opozycję, która zawsze jest na „nie”, bez względu na to,
co robi rząd. „Weto dla weta”, a nawet

„im gorzej dla Polski tym lepiej dla nas”
- to są podstawy logiki naszych konkurentów. Możemy przekonać się o tym,
śledząc działania Senatu pod kierownictwem marszałka Grodzkiego. Nawet
w czasie koronawirusa Senat zdominowany przez PO nie potrafił wznieść się
ponad partyjne spory. Nawet w czasie
największego kryzysu od 30 lat Senat
w imię interesów politycznych zwleka
z przyjmowaniem kluczowych ustaw. Jeśli 12 lipca wiceprzewodniczący PO zostanie wybrany na prezydenta, nie mam
najmniejszych wątpliwości, że będzie to
model działania Rafała Trzaskowskiego
jako prezydenta. Najpierw interes partii,
dopiero potem interes Polaków. Najpierw posłucha Donalda Tuska i swoich
doradców.
Paraliż państwa, brak decyzji w kluczowych sprawach, polityczny chaos, blokada
inwestycji, kłótnie zamiast współpracy obawiam się, że właśnie tego możemy się
spodziewać po kandydacie PO na prezydenta. Ale ten czarny scenariusz nie musi
się ziścić. Wszystko zależy od naszej decyzji w wyborach 12 lipca. Wierzę, że to
ze Śląska popłynie głos rozwagi i zapewni
Polsce kolejne lata współpracy i rozwoju.
Wierzę, że 12 lipca razem wybierzemy
Prezydenta Andrzeja Dudę.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jerzy Filar
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CZEGO DOWIEDZIELIŚMY SIĘ DZIĘKI WYBOROM
PREZYDENCKIM O STANIE POLSKIEJ POLITYKI?
u Umocnił się partyjny duopol z konserwatywnym Prawem
i Sprawiedliwością oraz liberalno-lewicową Platformą Obywatelską.
u Nie ma niezależnych kandydatów, bo wcześniej czy później każdy
z nich podłoży się jakieś partii.
u Najmodniejszym trickiem wyborczym, a zarazem największą
bzdurą stało się nawoływanie do głosowania przeciwko komuś.
Stawiając krzyżyk zawsze opowiadamy się za kimś konkretnym.
Trzeba tylko mieć odwagę, aby się przed sobą do tego przyznać.

Z

Coś podobnego, tyle że na drugim
biegunie, dzieje się z lewicą. Katastrofal-

Wyniki pierwszej tury w powiecie mikołowskim
i Orzesza są najbardziej prawicowi. W tych miej
i Wyrach układ sił jest podobny choć mniej
mniejsza, niż średnia krajowa. W Mikołowie
Polityczne potrzeby tego
środowiska w wyborach
prezydenckich
z powodzeniem zaspokoił
Rafał Trzaskowski,
który nawet w swojej
partii uchodzi za
lewoskrzydłowego.

nacznie ciekawiej się robi przy
analizie wyników ogólnokrajowych. Pierwsza tura powiedziała
nam sporo nowego i ciekawego na temat
politycznych preferencji Polaków. Okazuje się, że w kraju gdzie prawie połowa ludności żyje na obszarach wiejskich, a rolnictwo jest w czołówce kluczowych branż
gospodarczych, nie ma miejsca na partię
ludową. O ile PSL - poza nazwą - mieści
się jeszcze w tej kategorii.

W każdym razie
widowiskowa porażka
Władysława Kosiniaka Kamysza dała ostateczny
dowód na to, że
polityczne oczekiwania
polskiej wsi zapewnia
obecnie Prawo
i Sprawiedliwość.

Decyd

Niewykluczone, że ten trend będzie
się pogłębiał. Z czasem PiS wchłonie
wszelkie ślady politycznej aktywności na
POLSKA

43,50

40,32

31,28

30,46

rych nawet rządzi. W Polsce weszła właśnie w fazę schyłkową. Być może liderzy
polskiej lewicy popełnili strategiczny błąd
koncentrując się na kwestiach mniejszości
seksualnych, a wystawienie Biedronia było koronnym dowodem, że właśnie na tym
zależy im najbardziej.

ŚLĄSK

41,22

Czy Rafał Trzaskowski dogoni na finiszu Andrzeja Dudę?
ny wynik Roberta Biedronia stawia pod
znakiem zapytania przyszłość tej formacji.
Co ciekawe, słabość polskiej lewicy nie
idzie w parze z zadyszką czerwonej ideologii na poziomie europejskim. W wielu
unijnych krajach lewica dysponuje silną
reprezentacją parlamentarną, a w niektó-

wsi, a PO „połknie” lewicę. Nie do skonsumowania - póki co - jest za to Konfederacja. Krzysztof Bosak osiągnął dobry
wynik. Nie udało się z niego zrobić faszystowskiego oszołoma, bo na tle innych
kandydatów wypadł zadziwiająco dobrze. Nie unosił się emocjami, nie krzyczał, nie płakał, nie groził. Był poukładany i wygadany, a poza tym miał program
wyborczy, czego nie można powiedzieć
o wszystkich pretendentach. Nadchodzące czasy będą sprzyjać Konfederacji.

30,42
15,39

13,87
6,78

2,36

2,22

n ANDRZEJ DUDA

7,08

2,29

1,92

n RAFAŁ TRZASKOWSKI

REKLAMA

najlepsze wózki i foteliki samochodowe w jednym miejscu!

Duży wybór produktów renomowanych marek.
Posiadamy w swojej ofercie ponad 70 modeli wózków
oraz szeroki wybór bezpiecznych fotelików samochodowych.
Salon BoboWózki Katowice
Katowice, Al. Roździeńskiego 93
Telefon: 798-049-077

katowice@salondzieciecy.pl
instagram.com/bobowozki_katowice
facebook.com/bobowozkikatowice
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ujące starcie
raczej nie powinny nikogo zaskoczyć. Od lat jest tak samo. Wyborcy z Ornontowic
scowościach Andrzej Duda zdominował resztę stawki. W Łaziskach Górnych
spolaryzowany. Przewaga Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim jest duża choć
jest remis, a głównych rywali po pierwszej turze dzielą ułamki procenta.
Świat pogrąża się w oparach ideowego
absurdu, którego kwintesencją jest akcja „black lives matter” (czarne życie ma
znaczenie) przyzwalająca na niszczenie
pomników i cenzurę treści w kulturze.
Większość ludzi nie godzi się z takim
ogłupianiem i dewastowaniem cywilizacyjnego dorobku, ale nie wszyscy mają
odwagę się temu publicznie przeciwstawić. Wcześniej czy później taki czas jednak nadejdzie. Jeśli w Europie pojawi się
sztandar „white lives matter” (białe życie
POWIAT

ma znaczenie), na polskim gruncie poniesie go właśnie Konfederacja.

Największym przegranym
tej kampanii okazał się
Szymon Hołownia.
Jako debiutant znalazł się na wyborczym podium, ale jest to nagroda pocieszenia, bo do finału wchodzi tylko
dwóch. Z drugiej strony trudno jego ruch
sklasyfikować, jako nowy byt polityczny.

MIKOŁÓW

40,66

35,69 35,47

Hołownia poparł przed drugą turą Rafała
Trzaskowskiego. Jego prawo, ale trudno
nie dostrzec w tym wyborczej manipulacji. Hołownia startując w wyborach
deklarował, że tworzy ruch obywatelski
anty PO-PiS, czyli któryś z rzędu pomysł na trzecią drogę w polskiej polityce.
Czar prysł po wyborach. Okazało się, że
Hołownia miał na myśli tylko anty-PiS.
Takie rzeczy dzieją się w polityce. Partie
chcąc poszerzyć elektorat często zakładają równoległe ugrupowania, które unikają
50,18

ŁAZISKA GÓRNE

ideologicznego zadęcia i kładą akcent na
społeczne tło ruchu. Nie ma nic w tym
złego, choć wyrobieni wyborcy łatwo dostrzegają w tym „ustawkę”. Z taktycznego
punktu widzenia celebryta z TVN powinien nie startować, co przełożyłoby się na
znacznie lepszy wynik Trzaskowskiego
w pierwszej turze. Różnica 13 punktów
procentowych działa na wyobraźnię wyborców i wielu ludzi może 12 lipca zostać
w domach uznając batalię za rozstrzygniętą na korzyść Dudy. Hołownia chciał
46,74

ORNONTOWICE

18,05
7,55
1,82

1,80

n SZYMON HOŁOWNIA
REKLAMA

20,24

17,30
6,39

1,74

16,59

Partia płaci i wymaga. Nasz klient - nasz
pan. Idąc 12 lipca na wybory warto o tym
pamiętać. Głosujemy nad dwoma kandydatami, ale z całym dobrodziejstwem ich
politycznego inwentarza. Krzyżyk postawimy przy Dudzie albo Trzaskowskim, ale
to jest wybór między PiS a PO.
Jerzy Filar
WYRY

1,91

n KRZYSZTOF BOSAK

1,69

29,40
17,31

15,13
9,04

7,83
1,83

Jeśli PiS wykłada grube
miliony na kampanię
Dudy, a PO robi to samo
z Trzaskowskim, to
gdzie tu jest choćby cień
niezależności?

ORZESZE

24,62

8,78
1,86

1,34

8,46
2,02

n WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ

1,66

9

ludziom wcisnąć kit, że można uprawiać
politykę bez polityki. Tak się nie da.
W tej zabawie można używać różnych
argumentów i uzasadnień, ale zawsze
chodzi o to samo. O zdobycie, a później
utrzymanie władzy. Warto też obalić mit
o „niezależności” kandydatów na prezydenta. Nie ma takiego tworu w polityce.
Każdy kto ubiega się o wybieralne stanowisko jest od czegoś zależny. Najczęściej
od ludzi i pieniędzy albo od obu tych
czynników jednocześnie.

39,53
29,47

17,12

www.naszagazeta.info

2,04

2,04

n ROBERT BIEDROŃ

10

www.naszagazeta.info
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Samorządy powiatu
mikołowskiego z tarczą

u Rząd uruchomił kolejną tarczę antykryzysową, tym razem dedykowaną samorządom.
W ramach funduszu inwestycyjnego powiat mikołowski otrzyma prawie 15 mln zł.

dowcom przekazali poseł Bolesław Piecha, senator
Wojciech Piecha oraz Adam Adam Lewandowski,
pełnomocnik PiS w powiecie mikołowskim.
- Pieniądze wpłyną do kasy miast oraz gmin, jak
tylko wójtowie i burmistrzowie zadeklarują na jaki
konkretny cel te środki chcą przeznaczyć - powiedział
poseł Piecha.
W uroczystości przekazania wzięli udział: Barbara Prasoł - wójt Gminy Wyry, Mirosław Blaski
- burmistrz Orzesza, Jan Ratka - wiceburmistrz
Łazisk Górnych, Dariusz Spyra - zastępca wójta Ornontowic i Tadeusz Marszolik - wicestarosta powiatu mikołowskiego. W imieniu Mikołowa czek odebrali radni Grażyna Ostafin i Adam Zawiszowski.
Wysokość dotacji dla poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego została wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym w Ministerstwie
Finansów.

- Miasta, gminy i powiaty mogą wydać te pieniądze tylko na inwestycje, a więc remonty dróg, szkół,
budowę żłobków i inne pilne samorządowe potrzeby.
W sumie, wartość tarczy inwestycyjnej dla samorząREKLAMA

dów wynosi 6 mld zł - mówi wicepremier Jadwiga
Emilewicz.
Na liście beneficjentów tarczy znalazł się także
powiat mikołowski. Symboliczne czeki samorzą-

STAROSTWO POWIATOWE 4 603 196 zł
MIKOŁÓW 
3 903 267 zł
ORZESZE 
3 044 423 zł
ŁAZISKA GÓRNE 
1 595 517 zł
GMINA WYRY 
1 127 457 zł
ORNONTOWICE 
531 342 zł
W SUMIE 
14 805 202 zł

547 000 zł

powiatowa spółka Centrum Zdrowia otrzymała
z Sejmiku Województwa Śląskiego

Czek dla zdrowia
Ś
rodki pochodzą z Solidarnościowego Programu
Wsparcia Powiatów Województwa Śląskiego w Zakresie
Ochrony Zdrowia. Pieniądze są
„znaczone”, czyli mogą być wydane na konkretny cel. W tym
wypadku jest to walka z koronawirusem.

- Zamierzamy z tych funduszy zmodernizować Szpital Powiatowy. Prace będą miały na celu przystosowanie oddziału ginekologiczno-położniczego, tworząc
trzy osobne sale porodowe z oddzielnymi węzłami sanitarnymi.
Dodatkowo planujemy przygotować cztery sale chorych na izolatki

Wirus zaniedbań?

O takim widoku można w tym roku zapomnieć.

L

ato zapowiada się upalnie, a najlepszą ochłodę - jeśli nie ma pod ręką

morza albo jeziora - daje basen.
W tym sezonie mikołowianie
mogą się poczuć rozczarowani.

szpitalne. Dwie stworzyć dla Oddziału Neurologicznego i dwie kolejne dla Oddziału Wewnętrznego.
Byłyby one dodatkowo wyposażone w niezbędną aparaturę i sprzęt
monitorujący chorych z niewydolnością krążeniowo-oddechową” wyjaśnia Cezary Tomiczek, prezes spółki Centrum Zdrowia.

Popularne otwarte kąpielisko na
terenie Ośrodka Rekreacyjnego
„Planty” przez wakacje zostanie
zamknięte. Oficjalnie, z powodu
pandemii. Na portalach społecznościowym mieszkańcy zadają
sobie jednak pytanie, czy prawdziwą przyczyną nie są, aby wieloletnie zaniedbania inwestycyjne? Pytanie pozostaje - póki co
- bez odpowiedzi, a mikołowianie mogą liczyć na braterską pomoc Łazisk Górnych, które zapraszają na „Żabkę”, koło stadionu Polonii.

www.naszagazeta.info
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Wywóz niebezpiecznych Rusza rozbudowa
odpadów z Kamionki SP 8 w Paniowach
u Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami mikołowskiego
magistratu z Kamionki zniknęły szkodliwe odpady, które
nielegalnie składowane były w rejonie ul. Kościuszki.
Wszystko wskazuje na to, że był to zorganizowany proceder,
a dotarcie do ich właścicieli było celowo utrudnione.

Ł

ącznie na Kamionce
składowanych było ponad 600 ton odpadów.
Zachodziło podejrzenie, że
część z nich była niebezpieczna.
Wszystkie zostały wywiezione
do Gliwic, gdzie utylizacją zajmie się specjalistyczna firma.
Teraz miasto będzie dochodziło zwrotu kosztów operacji, a te
są niemałe - ok. 1 mln zł.

Kolejne przypadki skuteczna policja
Niestety doszło już do kolejnych przypadków nielegal-

nego podrzucania odpadów
zarówno w Mikołowie, jak
i na terenie powiatu. 20 kolejnych beczek znaleziono
w lesie, w Borowej Wsi i jeszcze więcej na porzuconej
przyczepie przy stacji Orlenu - przygotowanych prawdopodobnie do podrzucenia
w innym miejscu. Jak się niebawem okazało dzięki mikołowskiej policji - której bardzo
serdecznie dziękuję za szybką
i sprawną akcję - był to dopiero początek wielkiej bomby
ekologicznej. Dwóch mieszkańców Mikołowa rozwoziło

Pierwszy wybieg dla psów
w Mikołowie otwarty

Na

zapleczu siedziby Instytutu Mikołowskiego przy
ul. Konstytucji 3 Maja (od strony Plant) otwarty został pierwszy wybieg dla psów. Jest bezpłatny i czynny całą dobę. Regulamin korzystania z miejsca przeczytać można
przy wejściu na ten ogrodzony i zielony teren. Już pierwszego dnia
zjawiła się tu spora grupa osób ze swymi podopiecznymi, czworonogi były zachwycone możliwością wspólnej zabawy.
Jedna z pań korzystających z nowego miejsca podzieliła się swoimi wrażeniami na facebooku: - Jest świetny, lokalizacja chyba najlepsza z możliwych, bezpieczeństwo psów zapewnione, a o resztę można zadbać w przyszłości.

i podrzucało niebezpieczne
odpady na terenie całego powiatu, głównie w terenach
leśnych. Na całe szczęście
prawie wszystkie wjazdy do
Mikołowa są monitorowane,
stosujemy także coraz więcej
foto-pułapek, co daje większe
szanse na złapanie sprawców.
Przy tej informacji zwracam
się z prośbą do wszystkich mieszkańców, by pilnie informowali
policję (tel. 32-737 72 55), straż
miejską (tel. 32-226 02 91),
czy centrum kryzysowe (tel.
32-326 04 30 lub 112), gdy
tylko Państwo widzicie podejrzane samochody wjeżdżające
do lasów, czy podrzucające
odpady.
Szczegóły oraz film z akcji
na stronie policji:
https://tiny.pl/7c3w6.

R

ozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej
to jeden z priorytetów rozwoju miasta tej kadencji.
Prace związane z budową nowego przedszkola przy
ul. Kownackiej są już mocno zaawansowane. Teraz rusza rozbudowa SP8 w Paniowach.

To druga co do wartości i rozmiarów
inwestycja w Mikołowie, jej koszt to
blisko 9 mln zł.
Wyzwaniem jest fakt, że będzie realizowana w trakcie trwania roku szkolnego. Powoduje to pewne niedogodności w organizacji i prowadzeniu zajęć, jednak efekt końcowy powinien
wszystkie trudy wynagrodzić z nawiązką. Całość powinna być
gotowa jesienią 2021.

MATEUSZ HANDEL,
zastępca burmistrza Mikołowa
Budynek zostanie rozbudowany.
Przybędzie 10 nowych sal lekcyjnych,
2 świetlice, jadalnia i kuchnia z zapleczem, do tego szkolna biblioteka. Dla
uczniów z niepełnosprawnościami zamontowana zostanie winda. Budynek
będzie służył także przedszkolakom,
bowiem powstaną tu sale dla 2 oddziałów przedszkolnych.

Wakacyjne propozycje biblioteki
u W tym roku z uwagi na sytuację pandemiczną Biblioteka przeorganizowała swoje
wakacyjne propozycje dla dzieci. Oczywiście będzie można odwiedzić bibliotekę
i wypożyczyć książki, będzie też można skorzystać z propozycji przygotowanych przez
Agnieszkę Wróbel (kierownika Oddziału dla Dzieci i Młodzieży). Oto niektóre z nich.

W

akacyjny Pożeracz
Książek - projekt adresowany do dzieci w wieku do 15 lat. Zadanie
„pożeraczy” polegać będzie na
zdobywaniu specjalnych naklejek i umieszczaniu ich na odwrocie otrzymanej legitymacji.
Naklejkę uzyskać będzie można
za wypożyczenie przynajmniej
trzech książek. Zabawa potrwa
całe wakacje. Po zdobyciu siedmiu naklejek, uczestnik otrzyma Dyplom Wakacyjnego Pożeracza Książek oraz nagrodę niespodziankę.
Wakacyjne Czytelnicze Wyzwanie - to zabawa polegająca na realizacji określonych wyzwań czytelniczych np. przeczytaniu książki autora, o nazwisku na literę K albo przeczytaniu książki, której akcja rozgrywa się nad morzem itp.
Moja pocztówka z wymarzonych wakacji - to konkurs plastyczny adresowany do przedszkolaków i uczniów młodszych
klas szkoły podstawowej. Zadaniem będzie wykonanie kartki
pocztowej formatu A4 zgodnej

się naklejki, które później można zamienić na nagrodę.
Szczegóły wakacyjnych atrakcji w bibliotece znaleźć będzie
można na facebooku biblioteki.

z tematem konkursu. Technika
dowolna. Wykonaną pracę należy sfotografować i przesłać na
adres mailowy: agulencjabibliotencja@interia.pl.
Niezbędnik wakacyjny, czyli lista ulubionych książek na
wakacje. Biblioteka zachęca
do stworzenia listy z tytułami
książek, które koniecznie należy przeczytać w trakcie wakacji
bądź urlopu. Listy będą publikowane na facebooku MBP.

Z książką na start. Cały czas
trwa akcja czytelnicza „Mała książka - wielki człowiek”. To
ogólnopolska inicjatywa Instytutu Książki, która ma zachęcić rodziców do odwiedzania
bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy maluch
z roczników 2013-2017, które
przyjdzie i zostanie zapisane do
biblioteki, otrzyma w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą. W ramach tej akcji, również zbiera

IWONA SPYCHAŁA-DŁUGOSZ
zastępca burmistrza.
Wakacyjne propozycje Miejskiej Biblioteki Publicznej na
pewno pomogą zabić nudę, jeśli
w czasie wolnym pogoda nie
dopisze. Oczywiście na słoneczne dni również polecam leżakowanie z książką. Sama już nie
mogę się doczekać czasu, kiedy
będę mogła wrócić do zaplanowanych bestsellerów, które ze
względu na obowiązki chwilowo musiałam odłożyć. Zawsze
warto sięgnąć po książkę.
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ABSOLUTORIUM

dla burmistrza
Ostatnia sesja Rady Miejskiej z kilku powodów miała znaczenie szczególne. Przede wszystkim podczas
spotkania głosowano nad dwoma kluczowymi dokumentami. Była to również sesja, która po raz pierwszy od
dłuższego czasu odbyła się w tradycyjnym, a nie zdalnym trybie spowodowanym epidemią koronawirusa.
Raport o stanie
Mikołowa
Pierwszym z dokumentów był „Raport
o stanie Mikołowa za rok 2019”. To podsumowanie działań burmistrza i samorządu za zeszły rok. Skupiono się w nim na

ki do mieszkania, pracy i nauki, nowe inwestycje, wysoki poziom edukacji, zieleń
i stan środowiska, bezpieczeństwo oraz
wiele innych.
Na stronach raportu przeczytać można
także o konkretnych działaniach podejmowanych przez mikołowski samorząd. Spora

Burmistrz Stanisław Piechula
Dziękuję Radnym za zaufanie oraz wspólną pracę na rzecz miasta.
Dziękuję również tym, którzy sprawy Mikołowa widzą inaczej, uważam
bowiem, że odmienne punkty widzenia i późniejsze owoce naszych
dyskusji - czasem nawet zażartych - koniec końców przynoszą pożytek
mieszkańcom, a na tym najbardziej mi zależy.
działaniach, które w największym stopniu
oddziałują na jakość życia mieszkańców,
a ta niewątpliwie wyróżnia Mikołów wśród
miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nasze miasto jest często wybierane
jako dobre miejsce do życia, o czym świadczy stale rosnąca liczba mieszkańców. Na
tę jakość wpływa bardzo wiele czynników,
to pojęcie wielowymiarowe: dobre warun-

część opracowania poświęcona jest finansom
miasta. To właśnie stabilny budżet pozawala
nam na realizowanie wielu inwestycji i programów dla mieszkańców.
Jednym z priorytetów tej kadencji są działania ekologiczne - zarówno duże inwestycje
(jak termo-modernizacje), jak i działania
edukacyjne oraz akcje społeczne mające na
celu uświadomienie, że dbanie o zieleń i śro-

dowisko w naszym mieście jest najważniejszym obowiązkiem nas wszystkich.
Zachęcamy do lektury Raportu, to dobre
kompendium wiedzy o dzisiejszym Mikołowie. Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.mikolow.eu/?a=13503

Absolutorium
dla burmistrza
Podczas Sesji omówiono także wykonanie budżetu za 2019 rok. Dochody Mikołowa
wyniosły 251 mln zł, a wydatki 248,5 mln zł.
W czasie dyskusji nad tematem Radni zgłaszali
swoje uwagi co do tego jakie inwestycje powinny być wykonane w przyszłości lub co ich
zdaniem powinno być realizowane inaczej. Po
ustosunkowaniu się burmistrza do uwag odbyło się głosowanie nad wykonaniem budżetu.
Wcześniej sprawozdanie z wykonania budżetu
pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także komisje stałe Rady Miejskiej. Większością głosów Radni zatwierdzili
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta, udzielając
tym samym burmistrzowi absolutorium.

REKLAMA

PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.mikolow.spolem.org.pl
PROMOCJA WAŻNA DO 31 LIPCA LUB WYCZERPANIA ZAPASÓW

Oferta ważna od 1-15.07.2020 r.

Szynka szefa 1kg

Bułka grahamka
90gr

30,99

0,85

1,29
Knorr gorący kubek w asortymencie
od 12-22g

3,59
Herbata
Lipton
25
torebek
50 gr

6,99

Herbata
Lipton
50
torebek
100 gr

Tortex
pikantny/łagodny
470gr

24,99

Oferta ważna od 16-31.07.2020 r.

0,85

Kiełbasa ołwaska
1kg

Chleb orkiszony
Św.Hildegardy
450gr

Bułka żytnia
mieszana
70gr

3,19
Dane kontaktowe:
PSS Społem „ZGODA”
43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 11

3,49

Chleb Fitnes
100% Zytni
300gr

4,39

Kiełbasa
mysłowicka
sucha
1kg

27,99
Krupniok
1kg

9,99

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”

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 Miasta Łaziska Górne

Miasta
Bowling i Żabka otwarte! Burmistrz
z absolutorium

Na

u Od środy 1 lipca uruchomiony został łaziski bowling. Na miejscu będą obowiązywały specjalne
procedury i obostrzenia sanitarne. Na jednym torze grać mogą 4 osoby, a na dwóch
sąsiednich nie więcej niż 6 osób. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod
nr tel. 514 234 300 - z podaniem terminu, godziny i rozmiaru butów grających.

D

odatkowa dobra informacja, na którą
w wakacyjną, letnią porę czekaliśmy
w sposób szczególny. Od soboty 4 lipca
ruszyła łaziska „Żabka”. Na terenie kąpieliska będzie
mogło przebywać do 1000 osób, co stanowi 50%
maksymalnego obłożenia. Obowiązywać będzie zachowanie 2-metrowego dystansu społecznego
UWAGA! Z użytkowania jest wyłączona część
szafek w szatniach, w łazienkach umieszczono mydło antybakteryjne, a przy wejściu na obiekt konieczna jest dezynfekcja rąk.
Wypożyczalnia leżaków i sprzętu pozostaje nieczynna.
Wszystkie procedury i wytyczne dotyczące korzystania z bowlingu i kąpieliska „Żabka” można
znaleźć na stronie: www.mosir.laziska.pl.

R

Tym razem do wszystkich szkół podstawowych w Łaziskach Górnych trafi
30 laptopów.

tłownia. Budynek wyposażony będzie w instalację
fotowoltaiczną i pompę ciepła. Świetlica powstanie
do końca bieżącego roku.

Wakacje 2020
Ubiegłoroczna edycja nauki jazdy na rolkach
cieszyła się ogromną popularnością.

W

iele wakacyjnych
atrakcji przygotował łaziski Miejski Dom Kultury. Zapisy już
trwają!

Dodatkowe komputery
M
iasto Łaziska Górne po raz
kolejny zakupi sprzęt dla
uczniów łaziskich szkół
w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”
- pozyskano na ten cel 75 000 zł.

Ruszyła budowa świetlicy

uszyła budowa świetlicy edukacyjnej w Łaziskach Dolnych. Ten nowy budynek powstaje przy placu zabaw, a w jego skład
wejdą: wiatrołap, hall, filia biblioteki, sala wielofunkcyjna, kuchnia, 2 pomieszczenia wc, w tym
jeden dla osób z niepełnosprawnościami oraz ko-

zdalnej sesji Rady
Miejskiej w dniu
25 czerwca 2020
roku radni udzielili burmistrzowi
Miasta Łaziska Górne wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
Na posiedzeniu, przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Burmistrz przedstawił „Raport o stanie gminy - Łaziska Górne 2019”. Raport jest dostępny na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

Przewidziano organizację 11 wycieczek w miesiącu sierpniu (poniedziałki, środy i piątki), dla dzieci od
6 roku życia, w tym między innymi:
do Parku Leśnych Niespodzianek

w Ustroniu, do ekologicznego parku rozrywki i edukacji W DECHĘ
w Bielsku-Białej, do Osikowej
Doliny w Koziegłowach, do Dream Parku w Ochabach. Ponadto
zaplanowano wycieczkę do parku rozrywki pod zamkiem Ogrodzieniec, Parku Miniatur oraz
Warowni w Inwałdzie oraz wyjazd do agrogospodarstwa Pod
Skałką w Przybynowie, do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego,
do miasteczka westernowego
Twinpigs oraz Muzeum Ognia
w Żorach, a także do Parku Jurajskiego w Krasiejowie i ZOO
w Opolu. Szczegóły na stronie:
www.mdk.laziska.pl

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.
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Orzesze to dobre miejsce

DO ZAMIESZKANIA

u Podczas czerwcowej Sesji Rady Miejskiej Orzesza burmistrz
MIROSŁAW BLASKI otrzymał jednogłośnie absolutorium.
- Wynik głosowania nad absolutorium był dla Pana zaskoczeniem?
- Chciałem podziękować wszystkim
radnym za votum zaufania oraz udzielone absolutorium za rok 2019. Często
z radnymi dyskutuję i wzajemnie się
przekonujemy do swoich racji - nie zawsze nasze stanowiska w konkretnych
tematach są takie same. Udaje nam się
jednak dzięki dialogowi wypracować
stanowisko, które przede wszystkim jest
korzystne dla miasta. Jednogłośne głosowanie za udzieleniem absolutorium
na pewno było miłym zaskoczeniem.
- Podczas sesji stwierdził Pan m.in.,
że Orzesze to dobre miejsce do zamieszkania…
- Tak. Proszę spojrzeć na liczby od kilku lat mamy w gminie stałą tendencję wzrostową liczby mieszkańców.
W minionym roku przybyło ich aż
269. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz przedsiębiorców weryfikujemy i tworzymy nowe
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Zweryfikowano plany
w sołectwie Zawiść, Mościska, Zazdrość oraz w Centrum Orzesza,
przystąpiono do sporządzenia nowych
w sołectwie Zawada i Zazdrość. Planami objętych jest już 84% powierzchni gminy. Mam nadzieję, że zmienione plany ułatwią rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej na
terenie miasta. Urząd wydał 92 decyzje
o warunkach zabudowy oraz 449 wypisów i wyrysów z miejscowych planów.
Mam nadzieję, że w Orzeszu zamieszkają kolejne osoby.
- Zmniejszyło się także zadłużenie
gminy…
- Racjonalne gospodarowanie finansami gminy pozwoliło na ograniczenie zadłużenia do poziomu 1,8 mln zł najniższego w ostatniej dekadzie. Przypomnę, że oddłużanie miasta rozpoczęliśmy 5 lat temu z poziomu ponad
9 mln zł. W 2019 roku uzyskaliśmy dochody w wysokości prawie 99 milionów,
a wydatkowaliśmy 95,5 mln zł.
- Jakie były najważniejsze inwestycje w 2019 roku?
- Wydatki na inwestycje wyniosły
ponad sześć milionów złotych. Wśród
ważniejszych warto wymienić wspólne
finansowanie z Powiatem Mikołowskim
przebudowy ulicy Żorskiej w kwocie
prawie miliona złotych. Ponad milion
kosztowała także przebudowa i modernizacja ulic gminnych. Poważniejszymi
zadaniami była także rozbudowa Szko-

w 40% umożona. Warto dodać, że nastąpi nie tylko modernizacja tych budynków, ale także powstanie kotłownia
gazowa w miejsce do tej pory użytkowanych kotłów węglowych.
- Panie Burmistrzu jak wygląda aktualnie sytuacja finansowa miasta?
- Cały czas monitorujemy wpływy jakie gmina otrzymuje z podatków przekazywanych przez państwo. Są one
mniejsze niż w minionym roku. Zresztą sytuacja związana z pandemią stanowi dodatkowe wyzwanie dla wszystkich
samorządów.

ły Podstawowej numer 4 w Jaśkowicach,
kontynuacja projektu unijnego „Orzeskie Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności
Punktu Aktywności Społeczno-Zawo-

z planem. Mam nadzieję, że we wrześniu będzie się już odbywała stacjonarna nauka i przedszkole będzie już mogło przyjąć dzieci oraz normalnie funkcjonować.

we to zakładam, że realizacja zadań nastąpi dopiero w przyszłym roku.
- Wróćmy więc do sesji i Raportu o stanie Miasta Orzesze za 2019,

Od kilku lat mamy w gminie stałą tendencję wzrostową
liczby mieszkańców. W minionym roku przybyło ich aż
269. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
oraz przedsiębiorców weryfikujemy i tworzymy nowe
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
dowej i Przystani dla Młodych. Udzieliliśmy 143 dotacji mieszkańcom na wymianę źródeł ciepła. Oczywiście najważniejsze inwestycje, które są w trakcie realizacji dotyczą gospodarki ściekowej - trwa budowa oczyszczalni raz
rozpoczęły się prace związane z budową kolektora tłocznego.
- Przy okazji inwestycji warto zapytać czy sytuacja związana z koronawirusem ma wpływ na główne inwestycje tegoroczne?
- Chciałem uspokoić mieszkańców,
że zarówno budowa oczyszczalni ścieków jak również dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej numer 4 o oddziały przedszkolne przebiega zgodnie

- W minionym roku istotną pozycją
w budżecie był także Fundusz Sołecki.
- W 2019 roku ponad 260 tys. zł
przeznaczyliśmy na inwestycje w poszczególnych sołectwach, do tego należy jeszcze doliczyć 85 tys. zł na zadania w Jaśkowicach i Centrum Orzesza.
W tym roku zadania z Funduszu Sołeckiego zrealizowaliśmy zgodnie z planem, natomiast nie będziemy w stanie
zrealizować inwestycji, które zostaną
przesunięte na przyszły rok - w marcu
mieszkańcy Jaśkowic i Orzesza Centrum
mieli wybrać swoje projekty - pandemia
to uniemożliwiła. Być może do głosowania mieszkańców dojdzie np. we wrześniu o ile będzie taka możliwość. Jednak
biorąc pod uwagę procedury przetargo-

który był procedowany na czerwcowej sesji.
- Warto jeszcze wymienić środki
przeznaczone na inwestycje i remonty drogowe - łącznie ponad 1,6 mln zł.
Natomiast na remonty w placówkach
oświatowych przeznaczyliśmy ponad
milion złotych. Pod koniec 2019 roku
otrzymaliśmy środki na termomodernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Grzegorzka i Gliwickiej. Czas pandemii wykorzystaliśmy na procedury
przetargowe i wyłonienie wykonawcy
prac. Na czerwcowej sesji Rada Miejska
podjęła uchwałę o zaciągnięciu preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na realizację tego zadania. Pożyczka może zostać

- Czy Orzesze otrzymało wsparcie
z tzw. tarczy samorządowej, czyli Funduszu Inicjatyw Samorządowych?
- Tak pod koniec czerwca otrzymaliśmy informację, że z budżetu państwa
możemy liczyć na dodatkowe środki otrzymamy 3 mln zł. Fizycznie środki
mamy otrzymać we wrześniu. Aktualnie analizujemy na co możemy środki
przeznaczyć, a następnie wyślemy nasze propozycje zadań, które chcemy
zrealizować. Możliwości jest kilka - od
remontów drogowych po inwestycje
w placówkach oświatowych. Póki co,
nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Rozważamy np. możliwość przeznaczenia
części środków na dofinansowanie do
wymiany kotłów. Kolejka wniosków do
realizacji jest dość długa - na realizację czekają wnioski, które były złożone jeszcze w minionym roku. Na pewno to wsparcie finansowe Orzeszu się
przyda i spożytkujemy je z korzyścią
dla mieszkańców.
- Skoro rozmawiamy o wymianie kotłów to nie udało się do tej pory zrealizować pomysłu związanego z powstaniem punktu przyjmowania wniosków do programu „Czyste powietrze”, z którego można uzyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- Tak jak wspomniałem obostrzenia
związane z kwarantanną spowodowały wiele zmian czy przesunięć planów,
które mieliśmy. Liczę, że do realizacji
pomysłu stworzenia w Orzeszu punktu przyjmowania wniosków z programu
„Czyste powietrze” jeszcze dojdzie. Póki co nie było możliwości przeszkolenia
osób obsługujących projekt. Temat jest
dalej aktualny, bo dla mieszkańców byłaby to bardzo istotna pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania.
- Dziękuję za rozmowę.
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Kampania „STOP HEJTOWI! „Ornontowickie Bzy” 2020 wręczone!
Nie oczerniaj górnika”

W

ójt Gminy Ornontowice przyłączył się do kampanii Jastrzębskiej Spółki
Węglowej i Fundacji JSW pod hasłem
„STOP HEJTOWI! Nie oczerniaj górnika!”.
Głównym zadaniem kampanii jest
zmiana postaw społeczeństwa wobec
mieszkańców Górnego Śląska, a w szczególności górników.
Ambasadorem kampanii jest m.in.
znany piłkarz, rodowity jastrzębianin Kamil Glik.
Kampania jest odpowiedzią na negatywne emocje, które pojawiły się podczas pandemii koronawirusa i są wynikiem różnych czynników, m.in. obaw
o przyszłość i zdrowie najbliższych. Negatywne emocje znalazły ujście głównie
w Internecie, ale również przypadki dyskryminacji i agresji zagościły na ulicach polskich miast.
Mimo apelu różnych śląskich instytucji i organizacji oraz śląskich mediów, hejt nie
ustaje. Szczegóły kampanii dostępne na www.nieoczerniaj.pl.

Zakończenie roku szkolnego

u W sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji odbyło się uroczyste
wręczenie Statuetek „Ornontowickie Bzy”. Po wnikliwej
analizie zgłoszonych wniosków kapituła jednogłośnie
zdecydowała o przyznaniu w 2020 roku czterech wyróżnień.

Laureaci Ornontowickich Bzów 2020. Od lewej Krzysztof Smerczek, Iwona Woźniak, Agnieszka Wojtaś, Krzysztof Zdrzałek

Do zacnego grona laureatów dołączyli:
Agnieszka Wojtaś - „Działalność społeczna”,
Iwona Woźniak - „Dla Ornontowic”,
Krzysztof Zdrzałek - „Dla Ornontowic”,
PTS PLAST Smerczek Sp. J. - „Przedsiębiorczy i operatywni”.
Uroczystość prowadziła Kierownik Referatu Promocji i Informacji - Iwona Skrzypczyk, a statuetki, dyplomy oraz kwiaty
wręczali: wójt gminy - Marcin Kotyczka, zastępca wójta - Dariusz
Spyra, przewodniczący Rady Gminy - Henryk Nieużyła, wiceprzewodniczący Rady Gminy - Ryszard Milanowski, przewodni-

W

Zespole Szkolno-Przedszkolnym uroczyście zakończono
rok szkolny 2019/2020. Stosując się do aktualnych obostrzeń sanitarnych wręczenie świadectw odbyło się indywidualnie, w klasach.
Wyjątkiem były trzy klasy ósme, które świadectwa odebrały (każda klasa
osobno) w sali gimnastycznej. W jednej
z uroczystości, którą prowadziły dyrektor ZS-P - Monika Orłowska-Przybyła oraz wicedyrektor ZS-P - Bożena Kubica udział wzięli przedstawiciele władz

samorządowych Gminy Ornontowice:
wójt gminy - Marcin Kotyczka, zastępca
wójta gminy - Dariusz Spyra oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy - Ryszard
Milanowski.
Po wręczeniu świadectw i nagród za
wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe przyszła pora na pożegnanie
ósmoklasistów przez ich o rok młodszych kolegów, które w tym roku odbyło
się za pomocą specjalnie przygotowanego na tę okazję filmu. Nie zabrakło radości i wzruszeń. Teraz pora na upragnione wakacje.

czący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy - Sebastian Spyra,
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Katarzyna Walczak, prezes
OSP - Sławomir Bijak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
- Monika Orłowska-Przybyła, dyrektor ARTerii CKiP - Aleksandra Malczyk.
Część artystyczną w postaci utworów wykonywanych na wiolonczeli i saksofonie zapewnili: Katarzyna Kotyczka, Michalina
Graczek, uczeń drugiej klasy ZS-P w Gminie Ornontowice i drugiej klasy wiolonczeli - Jakub Kotyczka oraz uczennica szóstej klasy ZS-P w Gminie Ornontowice i trzeciej klasy saksofonu Szkoły
Muzycznej w Rudzie Śląskiej - Anna Kotyczka.

TAK dla nas, NIE dla kolei
dużych prędkości!

u Pod takim hasłem w sali ARTerii odbyło się spotkanie zespołu
roboczego oraz osób przeciwnych planom Centralnego Portu
Komunikacyjnego związanym z budową kolei dużych prędkości.

#GaszynChallenge
dotarł do Ornontowic

S

łynna już w całej Polsce akcja
#GaszynChallenge dotarła również do Ornontowic.

Film z wyzwania Urzędu Gminy
Ornontowice można obejrzeć na:
www.facebook.com/Ornontowice/
Oprócz pracowników Urzędu Gminy wyzwanie przyjęli i wykonali, m.in.
strażacy OSP Ornontowice, pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu
Gminy oraz przedstawiciele prywatnych firm.
Pomaganie jest fajne!

I

nicjatorem i organizatorem spotkania był mieszkaniec Ornontowic, Grzegorz Zdrzałek, który wspólnie z zaproszoną mikołowską radną, Ewą Chmielorz przedstawił zgromadzonym zagrożenia związane z budową kolei dużych prędkości,
których plany na tym etapie konsultacji dot. m.in. Ornontowic.
Omówiono także działania związane z akcjami protestacyjnymi przeciwko planom CPK, które w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone w powiecie mikołowskim oraz rozdano ulotki informacyjne.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy do śledzenia dedykowanej grupy na portalu Facebook: „TAK dla Ornontowic”. Grupa przeznaczona jest dla
mieszkańców Ornontowic, ale także dla mieszkańców innych gmin w Polsce niegodzących się z planami CPK oraz
budową szybkich kolei.
Przypominamy, że Wójt Gminy oraz Rada Gminy Ornontowice wyrażają stanowczy sprzeciw wobec planów budowy
wszystkich linii przebiegających przez Gminę Ornontowice.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku
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Absolutorium dla Wójta VII Bieg Wyrski 2020
R
odbył się... online!
O
adni gminy Wyry, w czerwcu uchwalili absolutorium dla Barbary Prasoł, wójta gminy Wyry, za wykonanie budżetu na 2019
rok. Absolutorium to najważniejsze głosowanie dla
wójta, ponieważ przekonuje się on wtedy, czy jego
działania są akceptowane przez radnych - przedstawicieli mieszkańców - czy nie.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry, Joanna Pasierbek-Konieczny pogratulowała wójt Barbarze Prasoł,
która z kolei podziękowała Radzie Gminy za owocną
współpracę, a także podkreśliła zasługi wszystkich

pracowników Urzędu Gminy. Podziękowała także mieszkańcom za ich zaufanie oraz kierownikom
i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych
gminy Wyry, bez których gmina nie działałaby tak jak
należy.
Absolutorium jest potwierdzeniem przez radę, że
wójt prawidłowo zrealizowała budżet gminy, mówiąc
inaczej - wydała publiczne pieniądze w sposób zgodny z prawem. Jest to forma kontroli rady w zakresie
wykonania budżetu przez wójta i stanowi ocenę całej
jego działalności.
Karolina Kopacz

Przyłapani Na Czytaniu
G
minna Biblioteka w Wyrach zaprasza wszystkich mieszkańców naszego regionu: dzieci i młodzież oraz dorosłych do
udziału w wakacyjnym
konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i przesłaniu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach
jednej fotografii, na której autor zaprezentuje, iż czytanie w domu, a także w miejscach publicznych, to niewątpliwie przyjemny i atrakcyjny sposób spędzania
wolnego czasu. Zgodnie z hasłem promującym nasz
konkurs #ZaczytaneWakacje: „Na leżaku, na hamaku,

nad morzem i na szlaku”,
czytać i „przyłapywać” innych na czytaniu można
naprawdę wszędzie!
Prace
konkursowe
w formacie jpg można
przesyłać w postaci cyfrowej drogą elektroniczną na adres: gostyn@gbp.
wyry.pl, do 31 sierpnia.
Każda fotografia powinna
zawierać dane osobowe autora, wiek oraz miejsce zamieszkania. Szczegółowe informacje oraz Regulamin
konkursu są dostępne na stronie internetowej biblioteki: http://gbp.wyry.pl/.
Zachęcamy do kreatywności i rozwijania twórczej
wyobraźni!
Anna Lanuszny

rganizatorzy z klubu Inception.life Sport&Rehabilitacja donoszą, że
wirtualną metę Biegu Wyrskiego od 1 do 14 czerwca pokonało ponad 50 zawodników. Cel był
szczytny - wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Aby wziąć udział w biegu, wystarczyło opłacić pakiet, a także
w dniach 1-14 czerwca, gdziekolwiek na świecie, przebiec, przejechać, bądź przejść 10 kilometrów
i na Facebooku Biegu Wyrskiego
opublikować swoje zdjęcie wraz
z trasą, którą udało się pokonać.
Uczestnikom już wkrótce zostaną przesłane pamiątkowe koszul-

ki oraz medale VII edycji Biegu
Wyrskiego.
Ogromne podziękowania dla
sponsorów, dzięki którym mimo
wyjątkowej, bardzo trudnej sytuacji
epidemiologicznej w naszym kraju,
Bieg Wyrski 2020 mógł się odbyć:
• LOTTO. Radość wygrywania
• Master - Odpady i Energia
Sp z o.o.
• GrupaOak - agencja reklamowa
• ADW Izoplast
• Salmax Hair Again
• Grupa Oak
Do zobaczenia za rok, mamy
nadzieję, że już na wyrskich ścieżkach!
Karolina Kopacz

Ogłoszenie o przetargu

Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele
i Pracownicy oraz Kochani Uczniowie!
Macie za sobą wiele miesięcy wytężonej pracy. Był to wyjątkowo
trudny rok, w kt�rym nieraz trzeba było stawi� czoła r�żnym
przeszkodom i wyzwaniom. Jednak mimo trwającej epidemii,
walczyli�cie o zdobycie wiedzy i osiągali�cie sukcesy. Gratuluję Wam
wszystkim wynik�w w nauce, jeste�my z Was bardzo dumni!
Podziękowania kierujemy r�wnież do Rady Rodzic�w oraz do
wszystkich rodzic�w, kt�rym zależy na dobru swoich dzieci, a naszych
uczni�w i mieszka�c�w. Dziękujemy za Waszą pomoc, wsparcie, pracę i
zaangażowanie w ich rozw�j, a także za trud włożony w domową
edukację.
Dyrekcji oraz całemu gronu pedagogicznemu naszych plac�wek
dziękujemy za ciężką i rzetelną pracę włożoną w wychowanie młodego
pokolenia. Dziękuję wszystkim za sumienno�� na każdym stanowisku, a
w tym trudnym dla wszystkich roku, za odwagę i determinację, za
otwarto�� na zmiany oraz za wszelkie inspiracje i kreatywno�� w
działaniach, kt�re pomogły naszym młodym mieszka�com w
zdobywaniu wiedzy i umiejętno�ci. Mimo utrudnionego dostępu do
edukacji – poradzili�cie sobie.
Życzymy wszystkim udanych wakacji! Wypoczywajcie i gromad�cie
siły na następny rok szkolny. Nigdy jednak nie zapominajcie o
bezpiecze�stwie. Bąd�cie rado�ni i swobodni, ale jednocze�nie rozważni,
przewidujący i ostrożni. Wszyscy pragniemy spotka� się we wrze�niu
zdrowi i szczę�liwi, mamy nadzieję, że już w normalnej, a nie „zdalnej”
rzeczywisto�ci.
Do zobaczenia!
Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

W�jt Gminy Wyry

Joanna Pasierbek-Konieczny

Barbara Prasoł

Wójt Gminy Wyry ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych - działek przy ul. Migdałowej w Gostyni. Trzeci przetarg odbędzie się
23 lipca 2020 r. o godz. 10:00
w Pawilonie Usługowo - Handlowym w Wyrach przy ul. Głównej 58,
na pierwszym piętrze (sala naprzeciwko biblioteki).
Przedmiotem przetargu są dwie
działki o powierzchni 888 m2. Ich cena wywoławcza wynosi 85 000 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5000 zł na każdą nieruchomość, do dnia 17 lipca 2020 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym),
w formie Obligacji Skarbu Państwa
lub w formie przelewu bankowego. Wadium należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy Tychy Nr
69 8435 0004 0000 0000 6145 0023.
Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium
dotyczy. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%.

W przetargu mogą wziąć udział
osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą
komisji przetargowej w dniu przetargu:
n dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla
danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
n oświadczenie o zapoznaniu się ze
stanem prawnym i technicznym
nieruchomości,
n pełnomocnicy osób fizycznych
oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób
prawnych winne przedstawić
pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu
osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.
Działki są niezabudowane, nieogrodzone, w kształcie zbliżonym
do prostokąta. Jest to grunt z infrastrukturą techniczną usytuowaną na
niej oraz w sąsiedztwie o umiarkowanie korzystnej szerokości (około
16 m) i korzystnym ukształtowaniu
(teren płaski). Działki są oparte od
strony wschodniej o drogę publicz-

ną, utwardzoną, ul. Migdałową połączoną z drogą publiczną, asfaltową,
ul. Rybnicką. Mając na uwadze charakter nieruchomości jako nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową, jej lokalizację ocenia
się jako dobrą.
Stan prawny, w szczególności obciążenia nieruchomości jak w księdze wieczystej KA1M/00054000/7.
Dostępna na: https://ekw.ms.gov.pl/
eukw_ogol/menu.do.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Gostyń, przeznaczeniem podstawowym terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty
i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę
komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem
masztów telefonii komórkowej.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: tel. 32 325-68-41
i 32 325-68-43, e-mail grunty@
wyry.pl.
W związku z wystąpieniem stanu epidemii, w trosce o mieszkańców oraz o pracowników urzędu, informujemy iż przetarg odbędzie się
w reżimie sanitarnym. Po wpłacie
wadium uprasza się o kontakt telefoniczny z tutejszym Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-43
celem ustalenia ilości osób, które będą uczestniczyć w przetargu.
UG Wyry

FEDRUJEMY

Czy węgiel koksowy zostanie na
liście surowców krytycznych?
u Do producentów tego cennego i strategicznego
surowca należy kopalnia Budryk w Ornontowicach.
53 mln ton

węgla koksowego
rocznie zużywają unijne
huty stali

17 mln ton
pochodzi z krajów
UE w tym
11,6 mln ton
z Polski,

36 mln ton

NAJWIĘKSI PRODUCENCI WĘGLA KOKSOWEGO
Inni 3%

portowych, a tym samym zagwarantować mniejsze zużycie paliwa.

Polska (JSW) 1%
Indie 2%
Mongolia 2%
Kanada 3%
USA 6%
Chiny 61%

W

drugiej połowie tego roku
powinna być znana nowa
lista surowców krytycznych Unii Europejskiej. Trwają zabiegi, aby znalazł się na niej także węgiel
koksowy. Dzięki Jastrzębskiej Spółce Węglowej Polska jest największym
producentem tego surowca w Europie.
Obecność na liście ułatwia możliwość
uzyskania zewnętrznego finansowania
dla górniczych inwestycji.
Ogłoszenie listy surowców krytycznych to jedna z najbardziej wyczekiwanych decyzji w Unii Europejskiej. Musimy ją poznać jeszcze w tym roku. Lista
aktualizowana jest co trzy lata, począwszy od 2011 r. W tym roku plany pokrzyżował koronawirus. Eksperci spodziewali się, że decyzja zapadnie w marcu, ale
jej ogłoszenie przesunięto na drugą połowę roku. Czy na liście znajdzie się węgiel koksowy? Podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii Parlamentu Europejskiego, do
Komisarza Tierrego Bretona odpowiedzialnego za unijny rynek wewnętrzny, zaapelowali o to polscy eruroposłowie. Nie wiadomo czy te zabiegi odniosą skutek.

Rosja 7%

Pełna plotek Bruksela,
akurat w tym wypadku
okazała się wyjątkowo
odporna na „przecieki”.
Zresztą trudno się dziwić, bo wcześniejsze ujawnienie informacji miałoby ogromny wpływ na giełdowe notowania spółek
zajmujących się produkcją surowców krytycznych. Listę przygotowuje Komisja Europejska. Głównym celem tego wykazu
jest określenie surowców, do których swobodny i nieograniczony dostęp ma kluczowe znaczenie dla europejskiego przemysłu. Węgiel koksowy uznany został za jeden
z 20 surowców krytycznych w 2014 r. Podczas aktualizacji w 2017 r. jego miejsce było zagrożone, ale dzięki interwencji JSW
oraz wstawiennictwu polskich europosłów
i przedstawicieli Komisji Europejskiej, został warunkowo wpisany na listę. W tym
roku na pewno trudno będzie obronić pozycję, ponieważ zaostrza się unijna polityka klimatyczna zmierzająca do wyeliminowania węgla z gospodarki. Sytuacja jest
paradoksalna. Zieloni radykałowie, którzy
mają coraz więcej do powiedzenia w unijnych instytucjach, najchętniej zamknęliby
wszystkie kopalnie i natychmiast przesta-

SUROWCE KRYTYCZNE (lista z 2017 r.)
Antymon, baryt, beryl, bizmut, boran, kobalt, węgiel koksowy, fluoryt, gal,
german, hafn, hel, inf, magnez, grafit naturalny, kauczuk naturalny, niob, fosforyt, fosfor, skand, krzem metaliczny, tantal, wolfram, wanad, metale z grupy
platynowców, metale ciężkie ziem rzadkich, metale lekkie ziem rzadkich.

Australia 15%

wili się na Odnawialne Źródła Energii. Nie
da się jednak tego zrobić bez... węgla koksowego. Instalacje OZE muszą być odporne
na warunki atmosferyczne.

Do ich produkcji
potrzebna jest
wysokogatunkowa stal,
a do jej wytworzenia
potrzebny jest koks,
który powstaje z węgla
koksowego.
W ubiegłym roku Brukseli ogłosiła
tempo i kierunek Zielonego Ładu. Unijna gospodarka do 2050 roku ma osiągnąć
neutralność klimatyczną. To ogromne wyzwanie, któremu zostały podporządkowane wszystkie plany i strategie Unii Europejskiej. Z roku na rok w miksie energetycznym wzrastać będzie udział OZE, a to
oznacza powstawanie kolejnych farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.
Potrzebne będą ogromne ilości stali, a tym
samym węgla koksowego. Teoretycznie,
takie spółki jak JSW nie powinny się martwić, ponieważ popyt na ich surowiec może tylko rosnąć w najbliższych latach. Niepokój o przyszłość jednak pozostaje.

Unia Europejska
sprowadza z Australii,
USA, Kanady
i Mozambiku.

Wiele wpływowych
środowisk w Unii
Europejskiej wydało
wojnę węglowi i nie
powstrzyma ich nawet
świadomość, że pośrednio
utrudniają wprowadzenie
niskoemisyjnej
gospodarki.
Co prawda trwają prace nad zastąpieniem węgla koksowego innym surowcem przy produkcji stali. Najbardziej
obiecująco wyglądają technologie wodorowe, ale znajdują się w fazie badań
i ze względu na ogromne koszty ich droga do gotowości produkcyjnej jest daleka i niepewna. Globalna produkcja stali
w najbliższych dziesięcioleciach wciąż
będzie zależała od węgla koksowego. Rola tego surowca dla gospodarki niskoemisyjnej jest nieoceniona także z innych powodów. Przy wytwarzaniu koksu powstaje wiele produktów ubocznych
niezbędnych przy produkcji, m.in. włókien węglowych. To wyjątkowo trwały i lekki materiał mający zastosowanie
w lotnictwie i motoryzacji. Dzięki niemu można obniżyć wagę maszyn trans-

Na początku tego
łańcucha produkcyjnego
jest pogardzany przez
wielu węgiel, a na końcu
materiały przyszłości,
które pozwolą gospodarce
szybciej przestawić się na
niskoemisyjne tory.
Nawet gdyby Bruksela przykręciła „zieloną” śrubę unijnym producentom węgla
koksowego, w żaden sposób nie wpłynie
to na jakość globalnego klimatu. Jedyną
„korzyścią” będzie ograniczenie konkurencyjności unijnej gospodarki. Całkowita podaż węgla koksowego na świecie wyniosła w 2018 r. 987 megaton. Chiny zapewniają ponad połowę światowych dostaw. Inni wielcy producenci to Australia
(15%), Rosja (7%) i USA (6%). Całkowita europejska produkcja węgla koksowego odpowiada tylko za 1% światowej produkcji (Polska jest głównym producentem w UE i ma ponad 12,3 Mt oraz Czechy z 3,9 Mt). W ostatnich latach obserwuje się silny wzrost światowej produkcji
węgla koksowego, głównie za sprawą Chin
(od 280 ton w 2005 r. do ponad 600 ton
w 2018 r.) i Stanów Zjednoczonych (od 45
do 62 ton Mt).
Wkrótce poznamy aktualną listę surowców krytycznych. Jeśli nie znajdzie się
na niej węgiel koksujący nie będzie tragedii, ponieważ nie wiąże się to z organizacyjnymi utrudnieniami i ograniczeniami. Sprawa ma jednak ogromne znaczenie
prestiżowe i biznesowe. W czasach, kiedy
spółki górnicze mają ogromne problemy
z pozyskaniem zewnętrznego finansowania, status producenta surowca krytycznego w UE, otwiera drzwi wielu banków
i pozwala na długoterminowe inwestycje.
Jerzy Filar

KARBON 2

REKLAMA

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

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

Ostatni moment na termomodernizację!

u Tylko do 29 lipca gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski
w konkursie o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych
budynków mieszkaniowych w województwie śląskim. Na ten cel Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy 50 mln zł.

Ś

rodki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
województwa śląskiego”, poddziałanie 1.7.1. „Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Za jego
wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Maksymalna wysokość dofinansowania
na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkaniowych może wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Do rozdysponowania Fundusz ma 50 mln zł!
Termin składania wniosków upływa 29 lipca
2020 r. o godz. 15:30. Rozstrzygnięcie konkursu
zaplanowano na luty 2021 r.
W poprzedniej edycji konkursu dotacje uzyskało 71 projektów zgłoszonych przez 51 gmin województwa śląskiego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ
2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną,
ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport
i bezpieczeństwo energetyczne.
Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: www.wfosigw.katowice.pl.

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW w Katowicach:
To już druga edycja konkursu, w którym o dofinansowanie na termomodernizację budynków wielorodzinnych mogą starać się również samorządy. Dla
nich to jest ogromne wsparcie, bo wiele
gmin nie byłoby w stanie udźwignąć
finansowo kompleksowej modernizacji
starych budynków. Nic dziwnego, że
zainteresowanie jest spore, nie wykluczamy więc podwyższenia ogólnej puli
dofinansowania.

Woda źródłem życia, Zielony Zakątek i Eko? Logicznie!
u Konkurs „Zielona Pracownia” rozstrzygnięty! Z powiatu mikołowskiego
na dofinansowanie mogą liczyć trzy projekty zielonych pracowni z:
SP Nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu - Jaśkowicach, SP Nr 4 im. Marii
Konopnickiej w Mikołowie oraz SP Nr 12 w Mikołowie.

58

Zielonych Pracowni powstanie w placówkach
oświatowych województwa śląskiego dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To
efekt rozstrzygniętego konkursu „Zielona Pracownia’ 2020”. Na konkurs wpłynęły 104 wnioski. Na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca nauki
w placówce oświatowej, można było
uzyskać do 30 tys. zł dotacji. Łączna suma dofinansowania na budowę wszystkich pracowni wynosi ponad 1,7 mln zł.
W powiecie mikołowskim wsparcie
powędruje do SP Nr 4 im. Franciszka
Stuska w Orzeszu - Jaśkowicach na
realizację projektu zatytułowanego
„Zielony zakątek”, w kwocie 30 tys. zł
oraz do dwóch szkół w Mikołowie.
I tak SP Nr 4 im. Marii Konopnickiej - na powstanie pracowni „Woda
źródłem życia” otrzyma 25 129,30 zł,
a SP Nr 12 na „Szkolne laboratorium
bioróżnorodności Eko? Logicznie!” 29 968,40 zł.
Celem konkursu jest utworzenie
szkolnej pracowni na potrzeby nauk

Wizualizacja orzeskiego
„Zielonego zakątku”.
przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W konkursie mogły wziąć udział placówki
oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te, nagrodzone we wcze-

śniejszym konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2020”.
Przypomnijmy, że w konkursie
„Zielona Pracownia_Projekt’2020”
z 206 zgłoszeń, które w tym roku
nadesłano, Jury wyłoniło 43 najbar-

dziej atrakcyjne i proedukacyjne
projekty zielonych pracowni. Na ich
realizację szkoły otrzymają łącznie
320 tys. zł. Wśród nagrodzonych znalazły się wówczas dwa projekty z naszego powiatu. Szkoła Podstawowa nr 4

im. Marii Konopnickiej w Mikołowie
została doceniona za projekt ekopracowni zatytułowany „Woda źródłem
życia” i otrzymała wsparcie w wysokości 6876 zł. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska
w Orzeszu zyskała uznanie Jury za projekt „Zielony zakątek”, który nagrodzono kwotą 7,5 tys. zł.
- Pomysł, wykorzystanie przestrzeni,
funkcjonalność, estetyka, kreatywność,
innowacyjność rozwiązań, różnorodność
pomocy dydaktycznych, wyposażenia
i sprzętu - to główne elementy, które
ocenialiśmy przy wyborze Zielonych
Pracowni - wyjaśnia Tomasz Bednarek,
prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Podsumowując 6 edycji konkursów
- „Zielona Pracownia_Projekt” oraz
„Zielona Pracownia” - Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 10,2 mln zł na utworzenie
308 zielonych pracowni w województwie śląskim.
Pełna lista placówek z oświatowych:
www.wfosigw.katowice.pl.

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

Łapiemy

WODĘ!

u WFOŚiGW w Katowicach rozpoczął nabór wniosków!

G

romadzenie w przydomowych zbiornikach wody opadowej i roztopowej oraz późniejsze jej wykorzystywanie to główny
cel Programu „Moja Woda”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
rozpoczął 1 lipca nabór wniosków. Na
przydomową instalację można otrzymać do 5 tys. zł dotacji. Łączny budżet
programu, przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW wynosi 100 mln zł.
- Musimy zrobić wszystko, żeby w jak
największym stopniu chronić nas przed
skutkami zmian klimatycznych. To jest
oferta dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą stworzyć na swojej

posesji przydomowe instalacje, pozwalające na wyłapywanie i wykorzystywanie
deszczówki, którą później będzie można
wykorzystać np. do podlewania ogródka. Chodzi o to żeby nie trafiała ona do
kanalizacji czy do rowów odwadniających - mówi Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Dofinansowanie można uzyskać na
zakup, montaż, budowę i uruchomienie
instalacji, pozwalającej na zagospodarowanie deszczówki i wód roztopowych
na terenie nieruchomości. Są to m.in.
przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do
zbiornika nadziemnego i podziemnego,
otwartego lub zamkniętego, szczelnego
lub infiltracyjnego.

- Dofinansowanie sięgać będzie do
5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji - dodaje
Tomasz Bednarek.
Przygotowany przez Ministerstwo
Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Program „Moja Woda” będzie realizowany
w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano
do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie
środków do końca 2024 r. Budżet całego
Programu to 100 mln zł co pozwoli na
sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji i zatrzymanie 1 mln
metrów sześciennych wody rocznie.
Szczegóły: https://www.wfosigw.katowice.
pl/ogloszenie-o-naborze-01-07-2020.html

Zielona Tarcza: Fundusze wspierają
przedsiębiorców w czasie pandemii

u Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu,
reagując na pandemię koronawirusa, przygotowały ofertę preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności
finansowej. Wojewódzkie Fundusze mają w dyspozycji na ten cel ponad 300 milionów złotych. To część rządowego
programu Tarczy Antykryzysowej, który ma pomóc przedsiębiorcom, korzystającym z oferty Funduszy.
- Pandemia COVID-19 wywiera istotny negatywny wpływ na
całą gospodarkę i poszczególne jej
branże. Dlatego poszukujemy rozwiązań, które umożliwią przedsiębiorcom kontynuowanie realizacji proekologicznych inwestycji.
Jestem przekonany, że zaproponowana przez wojewódzkie fundusze oferta preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej, pozwoli wielu firmom
przetrwać ten trudny czas i utrzymać miejsca pracy - mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

Zachowanie
płynności
finansowej, a co za
tym idzie utrzymanie
miejsc pracy jest
szczególnie istotne
podczas kryzysu
spowodowanego
przez pandemię
COViD-19.

To jedna z najważniejszych
kwestii, która ma bezpośrednie
przełożenie na bezpieczeństwo
prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań finansowych może nieść ze sobą zagrożenie niewypłacalności, a co
za tym idzie bankructwa firmy.
Przedsiębiorcy to ważna grupa
Beneficjentów, korzystających
ze wsparcia finansowego wszystkich 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W całym kraju realizowanych jest wiele inwestycji dotyczących, m.in. Odnawialnych Źródeł Energii, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych czy też związanych
z gospodarką odpadami. To potężny rynek zielonych miejsc
pracy, z którego korzystają także podwykonawcy, którzy często
są niewielkimi firmami miejsco-

wymi, zatrudniający mieszkańców danego regionu.
W sytuacji kryzysowej Fundusze oferują pomoc firmom,
które złożyły wnioski o dofinansowanie na realizację inwestycji, m.in. poprzez możliwość
udzielania dodatkowych pożyczek na zachowanie płynności
finansowej.
- By ułatwić funkcjonowanie Beneficjentom, którzy realizują inwestycje proekologiczne, WFOŚiGW wprowadziły do
oferty możliwość skorzystania
z pożyczki na zachowanie płynności finansowej i zapewnienie dostępu do finansowania
w związku z nagłym niedoborem
środków wynikających z epidemii
COVID-19. Fundusze, uruchamiając takie mechanizmy, wspierają Beneficjentów w realizacji
zaplanowanych i realizowanych
zadań proekologicznych - mówi
Paweł Mirowski, Przewodniczą-

cy Konwentu Prezesów Zarządów WFOŚiGW.
Warunki udzielania takich
pożyczek różnią się w poszczególnych Funduszach, jednak dla
potencjalnego pożyczkobiorcy
są niezwykle atrakcyjne, ponieważ cechuje je preferencyjne
oprocentowanie, brak opłat dodatkowych oraz elastyczne podejście do zabezpieczeń. Oprocentowanie pożyczek w funduszach rozpoczyna się już od
1,5 procenta. Wymagane zabezpieczenia udzielanego wsparcia
są najczęściej ustalane w toku
indywidualnych negocjacji pomiędzy danym Funduszem a pożyczkobiorcą, tak, aby udzielana
pożyczka stanowiła realną pomoc w trudnym dla firmy czasie.
- To kolejny element wsparcia
przedsiębiorców w tej skomplikowanej sytuacji, w jakiej znalazł
się świat. Chcemy pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu reali-

zacji ekologicznych inwestycji.
W województwie śląskim na preferencyjne pożyczki przeznaczymy łącznie 50 mln zł - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Wsparcie na zachowanie płynności finansowej może maksymalnie sięgać nawet 100 proc.
kosztów całkowitych realizowanej proekologicznej inwestycji.

Fundusze działają
w systemie
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Bankiem Ochrony Środowiska
tworzą unikalny w skali Europy system finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Każdy Fundusz
wspiera działania proekologicz-

ne w swoim regionie, udzielając
atrakcyjnego dofinansowania
na inwestycje dotyczące ochrony powietrza, gospodarki wodnej czy edukacji ekologicznej
i ochrony przyrody. Fundusze są
zaangażowane także we wspólne
ogólnopolskie programy, w tym
rządowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze, Program
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie i wsparcia Państwowej i Ochotniczych
Straży Pożarnych, a także ogólnopolski Projekt Doradztwa
Energetycznego, umożliwiający
uzyskanie bezpłatnego wsparcia w zakresie inwestycji dotyczących poprawy efektywności
energetycznej i odnawialnych
źródeł energii.
Więcej informacji na stronie: www.wfosigw.katowice.pl.
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Dorosła piłka
wraca do Wyr

Pol Arena szczęśliwa
dla Goczałkowic

Na

popularnej Pol Arenie
w Łaziskach Górnych rozegrano mecz barażowy
o wejście do III ligi, pomiędzy mistrzami grupy I i II czwartej ligi śląskiej Szombierkami Bytom i LKS-em Goczałkowice Zdrój. Stadion w Łaziskach okazał się szczęśliwy dla Goczałkowic, które
po dogrywce pokonały ekipę z Bytomia
i w sezonie 2020/21 zagrają w III lidze.

To miało być piłkarskie widowisko.
Nie było, bo storpedowała je pogoda.
Padający od rana deszcz sprawił, że
murawa była jak gąbka, utrudniając
obu zespołom zademonstrowanie pełni
swoich umiejętności. Żadnej z drużyn
nie można odmówić waleczności ani
zaangażowania, ale ich zamysły spalały
na panewce. W pierwszej chwili musieli
walczyć o utrzymanie równowagi, potem
o opanowaniu piłki, która albo stawała
w miejscu, albo dostawała poślizgu, po

którym nie dopędziłby jej nawet sprinter. Stąd też było dużo walki i biegania,
mniej piłkarskich akcji.
Szombierki Bytom - LKS Goczałkowice 0:2 (0:0; 0:1, 0:1)
Szombierki: Latka - Cichecki, Balul
(114 Szubert), Wagner, Curyło, Moritz
(97 Terbalyan), Pietrycha (71 Pstuś),
Gwiaździński, Kaiser, Hołoś (97 Malicki), Rybak (83 Juraszczyk).
Trener Janusz Kluge.
LKS: Kubina - Dragon, Baron (87
Maroszek), Zięba, Łączek (98 Jendryczko), Ogrocki (73 Matuszczyk), Jonda (62
Rączka), Hanzel, Furczyk (113 Grygier),
Ćwielong, Marchewka (70 Kiełbasa).
Trener Damian Baron.
Bramki: Ćwielong 2 - 93 i 120 min.
Sędziował Leszek Lewandowski (Zabrze).
Żółte kartki: Moritz, Pstuś - Jonda,
Łączek, Dragon, Maroszek.
Tadeusz Piątkowski

D

wa lata temu Fortuna
Wyry wywalczyła historyczny
awans do ligi okręgowej. Jako
beniaminek, w tej klasie rozgrywkowej
się utrzymała, ale w następnym sezonie
próżno jej było szukać w jakiejkolwiek
lidze. Exodus zawodników do innych
klubów oraz wygórowane żądania tych,
którzy mogliby grać sprawiły, że zarząd
klubu postanowił wycofać zespół seniorów z rozgrywek. Nieobecność Fortuny
w dorosłej piłce trwała tylko rok.

Zawodnicy związani
z Fortuną i Wyrami oraz
kibice zaczęli pytać, czy
nie można przywrócić
drużyny seniorów.
- Zacząłem się rozglądać za kimś, kto
by podołał zadaniu reaktywacji drużyny
seniorów. Padło na Rafała Franke, zawodnika Polonii Łaziska i mieszkańca
Wyr. Zna środowisko, jest pasjonatem
futbolu. Zgodził się i zaczęliśmy działać.

Mając poparcie i wsparcie gminy, budujemy drużynę na zdrowych, amatorskich
zasadach. Chcemy stworzyć zespół bę-

dący konglomeratem zawodników doświadczonych i naszej młodzieży. Mamy
dobrą bazę, dobre warunki do treningu
oraz „czystą głowę” odnośnie klubowych
finansów. Zgłaszamy zespół do klasy „B”
i czekamy na rozgrywki - mówi prezes
Fortuny, Jarosław Góralczyk
- Na dziś mam 20 zawodników. Trenujemy dwa razy w tygodniu, traktując
te zajęcia, jako okres przygotowawczy.
Biorąc pod uwagę to, że budujemy drużynę od podstaw, nie mamy zbyt dużo
czasu. Doszły do mnie sygnały, że na dziś
w tyskiej klasie „B” chce grać 13 drużyn
(a może być i więcej), zapowiadają się
ciekawe rozgrywki. Z niecierpliwością
czekam na pierwszą grę kontrolną z zespołem U-19 GKS-u Tychy, prowadzoną przez trenera Idczaka. Rozgrywki
prawdopodobnie rozpoczną się w sierpniu, więc pracujemy pełną parą. Mam
nadzieję, że ta praca przyniesie efekty
- mówi o początkach swojej przygody
z Fortuną, trener - Rafał Franke.
Tadeusz Piątkowski

Piłkarskie czwartki z AKS-em

Już byli w ogródku...

Na

Stadionie Miejskim
w Łaziskach rozegrano
finał Pucharu Polski
edycji 2021 na szczeblu podokręgu Tychy, pomiędzy Polonią Łaziska
i trzecioligowym Pniówkiem Pawłowice. Był to pierwszy i jedyny oficjalny
mecz drużyny powiatu mikołowskiego
w tym półroczu. Więcej nie będzie, jako że zwycięzcą tej konfrontacji został
Pniówek. Po upływie regulaminowego czasu gry, Polonia prowadziła 1:0
i prezes Podokręgu, Piotr Swoboda już
przygotowywał się do wręczenia pucharu gospodarzom. Tymczasem arbiter doliczył cztery minuty gry, podczas
których Pniówek zdołał wyrównać.
Lepiej też wykonywał rzuty karne i to

jemu przypadło to trofeum oraz czek
na dwa tysiące złotych.
Polonia Łaziska - Pniówek Pawłowice 1:1 (0:0) k. 2:4.
Polonia: Topór - Gersok, Widuch,
Fabisiak, Hewlik (88 Prochownik), Just,
Smyla, Nowak, Wolny, Unijewski, Badura.
Trener: Marek Mazur.
Bramka: Badura - 60 min.
Pniówek: Świerczek - Lewandowski
(46 Trąd), Glenc, Morcinek (78 Semeniuk), Szatkowski, Łukasik (55 Zajączkowski), Płowucha (75 Weis), Mazurkiewicz, Musioł, Adamek, Zalewski.
Trener: Grzegorz Łukasik
Bramka: Szatkowski - 90 min.
Tadeusz Piątkowski

W

latach świetności naszego lekkoatletycznego „Wunderteamu”, większość zawodników tej ekipy w szeregi „królowej sportu” trafiała z popularnej do
dziś akcji „czwartków lekkoatletycznych”. Tym
tropem, choć w małej części podążają na niwie
piłkarskiej działacze mikołowskiego AKS-u.
W ramach akcji „lato w mieście”, dla tych, którzy
w lipcu pozostają w domach, zorganizowali akcję
pod nazwą „Lipcowe czwartki z AKS-ą”. W jej ramach w każdy czwartek o godzinie 17.00 na płytę
główną stadionu miejskiego przy ul. Zawilców
8 mogą przychodzić dzieci i młodzież szkolna,
by pod okiem trenera pograć w piłkę nożną na
płycie trawiastej głównego boiska. Nie muszą być
zawodnikami AKS.
Pierwsza edycja „lipcowych czwartków”
odbyła się 2 lipca. Terminy kolejnych to: 9, 16,
23 i 30 lipca w godzinach 17.00 - 18.30.
Tadeusz Piątkowski
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Podium Sebastiana Bojdoła

u „Pandemiczną bezczynność” zakończył mikołowski automobilista,
Sebastian Bojdoł, który w poprzednim wydaniu „Naszej Gazety” mówił
o tęsknocie za „rykiem silników samochodowych” i rywalizacji. Doczekał
się, gdyż w czerwcu wraz z Andrzejem Mrowczykiem wystartował
w Samochodowych Mistrzostwach Tychów, które były pierwszą imprezą
motosportową na Śląsku, po przerwie spowodowanej korona wirusem.

W

yścig na torze FCA w Bieruniu, obwarowany obostrzeniami i ograniczeniami epidemiologicznymi, rozegrany
został przy ograniczonej liczbie załóg
oraz bez udziału publiczności. Przyniósł
jednak sporo oczekiwanych emocji.
Team Sebastian Bojdoł - Andrzej
Mrowczyk został przydzielony do startującej po południu grupy „B”, w której
rywalizowały załogi z klas 3, 4 i RWD,
Open i Gość.
Kiedy z toru zjechały samochody słabsze, do boju ruszyły teamy klas mocniejszych, a w tym gronie ekipa mikołowska.
W klasie „3” na dwóch pierwszych miejscach uplasowały się Hondy Civic Dawida Tomali i Pauliny Kempki oraz Dawida
i Grzebinogi i Kamila Gamży. Najniższy
stopień podium dla zwycięzców uzupełniła załoga Renaulta Clio - Sebastiana
Bojdoła i Andrzeja Mrowczyka.
- Po ponad trzech miesiącach zamrożenia motosportu przez Covid-19,

z mocno odświeżonym wyglądem naszego Clio niezmiernie, miło było powrócić do sportowej rywalizacji. Wśród
14 szybkich kierowców w klasie 3, kolejny raz nasza jazda pozwoliła stanąć
na podium. Następna III runda Samochodowych Mistrzostw Tychów już
5 lipca. Pozdrawiamy serdecznie kibi-

ców sportów motorowych - powiedzieli
po tym wyścigu członkowie Bojdoł
Rally Team, Sebastian Bojdoł i Andrzej Mrowczyk.
W klasyfikacji klasy „3” Samochodowych Mistrzów Tychów, Sebastian Bojdoł plasuje się na drugim miejscu.
Tadeusz Piątkowski

Trzy razy derby w IV lidze
Po
przeciągającym się zamieszaniu z systemem
rozgrywek i składami
grup w czwartej lidze, spowodowanym wycofaniem się kilku zespołów,
dokonano wreszcie ostatecznego
podziału grup w tej klasie rozgrywkowej.

Zgodnie z uchwałą Komisji do
spraw Nagłych Śląskiego Związku Piłki Nożnej w grupie I w rozgrywkach
IV ligi w sezonie 2020/2021 grać będą:
Szombierki Bytom, Unia Kosztowy,
Znicz Kłobuck, Warta Zawiercie, Ruch
Radzionków, AKS Mikołów, Przemsza
Siewierz, Raków II Częstochowa, Sarmacja Będzin, Unia Dąbrowa Górnicza, Śląsk Świętochłowice, Gwarek
Ornontowice, RKS Grodziec, Drama
Zbrosławice, Polonia Łaziska Górne,
MKS Myszków i JSP Szczakowianka.
Natomiast w grupie II wystąpią: GKS
II Tychy, Odra Wodzisław Śląski, Unia
Książenice, Drzewiarz Jasienica, LKS
Czaniec, MRKS Czechowice-Dziedzice, Decor Bełk, Kuźnia Ustroń, Podbeskidzie II Bielsko-Biała, Spójnia
Landek, Odra Centrum Wodzisław
Śląski, GKS Radziechowy-Wieprz oraz
drużyny beniaminków: Unia Turza
Śląska, Iskra Pszczyna, Orzeł Łękawica, Jedność 32 Przyszowice i Rozwój
Katowice.
Dla kibiców powiatu mikołowskiego, taki podział grup, to dobra wiadomość. AKS Mikołów, Polonia Łaziska
i Gwarek Ornontowice znalazły się
w jednej grupie, co oznacza, że w rundzie jesiennej będziemy mogli oglądać
trzy mecze derbowe. A jak wiadomo,

derby zawsze wywołują dodatkowe
emocje i przyciągają na trybuny większą liczbę kibiców z obu grających klubów. A przecież o to w futbolu chodzi.
W tym wydaniu „Naszej Gazety” nie

możemy podać terminarzu gier i daty
spotkań derbowych, ponieważ losowanie odbędzie się już po oddaniu gazety
do druku. Początek rozgrywek przewidziany jest na 25 lipca.
Tapi

Sprintem przez sportowe areny
PIŁKA NOŻNA
W rozegranych meczach kontrolnych
w ramach przygotowań do sezonu 2020/21
drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały
rezultaty:
Gwarek Ornontowice przegrał z Unią
Książenice 0:2, Drzewiarzem Jasienica 0:1,
pokonał drugi zespół Podbeskidzia Bielsko
3:2. AKS Mikołów uległ Iskrze Pszczyna
3:4, Orłowi Miedary 1:2, pokonał Spartę
Katowice 5:0. Polonia Łaziska przegrała
z Cyklonem Rogoźnik 0:1, pokonała Piasta
Bieruń Nowy 3:0. Burza Borowa Wieś uległa
MKS-owi Lędziny 0:6, Szombierkom Bytom
1:7. LKS Gardawice pokonał LKS Bujaków
5:2, zremisował z Fortuną Wyry 0:0. Orzeł
Mokre pokonał Piasta Bieruń Nowy 6:1. LKS
Woszczyce uległ MKS-owi Żory 1:6. LKS Bujaków przegrał z rezerwami Gwarka Ornontowice 2:3. AKS i Polonia bez „rezerw”
20 czerwca minął termin zgłaszania
drużyn do rozgrywek w sezonie 2020/2021.
W poprzednich sezonach mikołowscy czwartoligowcy posiadali drużyny rezerw, które
grały na niższych szczeblach rozgrywek.
Drugie drużyny AKS-u i Polonii grały w klasie „A”, natomiast rezerwy Gwarka Ornontowice - w klasie „C”. „Rezerwy” miały służyć
tzw. „ogrywaniu się” w „dorosłej” piłce
uzdolnionym juniorom oraz dawać możliwość gry tym, którzy nie występowali w meczu pierwszego zespołu. W tym roku takich
drużyn „rezerw” do rozgrywek nie zgłosiły
AKS i Polonia. Przyczyną najprawdopodobniej było poszukiwanie oszczędności. Jedynym czwartoligowcem z zespołem rezerw
będzie Gwarek Ornontowice, którego drugi
zespół zagra w zarzańskiej klasie „C”.
SPEEDROWERY
Czerwiec był pracowitym miesiącem
dla sekcje speedrowerowej mikołowskiego
Strażaka. Podopieczni Kazimierza Kuchty
„odjechali” kilka zawodów w ramach imprez
Okręgu Południowego PFKS. I tak:
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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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W rozegranym w Świętochłowicach Turnieju o Puchar Koordynatora Okręgu Południowego, Kamil Bielaczek zajął drugie
miejsce (17 pkt.), a Mateusz Pacek - trzecie
(również 17 pkt.). Pozostali zawodnicy sklasyfikowani zostali na miejscach: 8 - Kamil
Niemiec, 11 - Tomasz Grzybek, 13 - Dominik
Rzepka, 17 - Sławomir Pawliczek.
***
Z kolei w Mistrzostwach Par Klubowych
Okręgu Południowego Młodzieżowców Strażak okazał się teamem nr 1. Kamil Niemiec,
Mateusz Pacek i Dawid Żaba zdobyli 31 pkt.,
wyprzedzając Lwy Częstochowa i Śląsk Świętochłowice.
***
W rozegranych w Kaletach Indywidualnych Mistrzostwach Okręgu Kamil Bielaczek
był drugi, Dominik Rzepka - trzeci, Mateusz
Pacek - piąty, a Dawid Żaba - 11.
W Drużynowym Pucharze Okręgu, Strażak sklasyfikowany został na drugim miejscu z 39 punktami na koncie. Przegrał tylko
z TPD Kalety - 42 pkt. Punkty dla Strażaka
zdobyli: Dawid Pacek 11, Mateusz Pacek 16
i Kamil Bielaczek 12. W zawodach tych jechał również drugi zespół Strażaka, plasując się na piątym miejscu (Dawid Żaba 9,
Dominik Rzepka 8).
***
Mikołowianie rozegrali również dwie
rundy Drużynowych Mistrzostw I Ligi Południowej. W I rundzie (Świętochłowice) uplasowali się na miejscu trzecim z 52 punktami
(Mateusz Pacek 12, Kamil Niemiec 11, Kamil
Bielaczek 9 i Dawid Żaba 8).
W II rundzie (Częstochowa) przegrali tylko z gospodarzami SPC Lwy AVIA II - 59 pkt.
Jadąc w składzie Kamil Bielaczek (14) Dawid
Pacek (7), Mateusz Pacek (12), Dawid Żaba
(12) i Dominik Rzepka (9), zdobyli 54 punkty
i pozostawili za plecami drugi zespół Victorii
Poczesna, TPD Kalety oraz SFC Lwy Krasnale III Częstochowa. 
Tapi
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Nadchodzą elektryzujące
nowości Hyundai.

KONA już od

68 200 zł

MMCars Kościuszki Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 253
tel. 32 793 73 00
hyundai.salon.katowice@mmcars.pl

KONA

KONA Hybrid

KONA Electric

5-letnia Gwarancja Bez Limitu Kilometrów Hyundai i 8-letnia gwarancja na akumulator wysokiego napięcia (ograniczona przebiegiem 160 000 km) dotyczy jedynie tych samochodów Hyundai, które były sprzedane Klientowi końcowemu
przez Autoryzowanego Dealera Hyundai na warunkach opisanych w książce gwarancyjnej. Szczegóły dot. propozycji cenowej i programu gwarancyjnego, w tym wyłączeń gwarancji, dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.
Prezentowana cena jest rekomendowaną, promocyjną ceną detaliczną brutto i dotyczy modelu KONA 1.0 T-GDI 6MT 2WD (120 KM) Classic Plus z roku produkcji 2020 o zużyciu paliwa od 6,2-6,6 l/100 km średnio we wszystkich fazach i emisji
CO2 od 142 do 149 g/km i nie wyklucza wprowadzenia promocji dealera. Promocja obowiązuje od 01.01.2020 do odwołania lub wyczerpania zapasów. Samochody prezentowane w reklamie to: KONA 1.0 T-GDI 6MT 2WD (120 KM) Premium
o zużyciu paliwa i emisji CO2 jak wymienione powyżej, KONA Hybrid 1.6 GDI 6DCT 2WD (141 KM) Premium o zużyciu paliwa 5,0 do 5,4 l/100 km średnio we wszystkich fazach i emisji CO2 od 90 do 99 g/km oraz Kona Electric 64 kWh w wersji
Platinum o zużyciu energii 15,4 kWh / 100 km i zerowej emisji CO2.

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
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, 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
• 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
• 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, 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

