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Nie ma ważniejszych spraw, niż
bezpieczeństwo energetyczne.

REKLAMA

Odbyła się trzecia konferencja z cyklu „Śląski Ład”.
Debatę z udziałem m.in. premiera Mateusza
Morawieckiego i unijnej komisarz Kadri Simson
zorganizowała Izabela Kloc, poseł do Parlamentu
Europejskiego z Mikołowa. 
str. 10-11
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KOSTKA
ORZECH
EKOGROSZEK
PELLET
WYRY (TEREN GIGU)

UL. PSZCZYŃSKA 48 A
ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 17.00
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00
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ie liczyłem na sukces polskich piłkarzy podczas Mistrzostw Europy. Obstawiałem, że odpadną w fazie grupowej i pod tym względem biało-czerwoni mnie nie zawiedli. Jest to - rzecz
jasna - ironiczny komentarz. Natomiast całkiem bez żartów trzeba pochylić czoła przed polskimi piłkarzami (i kilkoma innymi reprezentacjami) za cywilną odwagę. Świat pogrąża się w szaleństwie poprawności politycznej, które niestety nie omija sportowych aren. Futbolowa murawa zaczyna zamieniać się w masowy klęcznik. Padanie na kolana przez piłkarzy,
przed pierwszym gwizdkiem, stało się
ponurym przykładem skrajnego, zbiorowego zidiocenia. Klęczący solidaryzują się z ruchem black liver matter.
W „postępowej” propagandzie jest on
symbolem walki z rasizmem, choć wielu Amerykanom kojarzy się z demolowaniem przestrzeni publicznej, rozróbami, podpaleniami, jednym słowem
chuliganerią ocierającą się o uliczny
terror. Może piłkarze klęczą ze strachu, a nie z szacunku? Zawodnicy Niemiec przeszli samych siebie klękając
w dniu, kiedy syryjski bandyta zasztyletował ich trzech rodaków. Dlaczego
takim ofiarom nie oddaje się hołdu na
boiskach? Nie zasługują nawet na jedno, małe klęknięcie? Szkoda, że piłkarze
zamiast dawać przykład młodym pokoleniom dali się uwikłać się w kulturową wojnę. Ciekawe czym to się skończy? Klękanie już się opatrzyło. Bardziej
widowiskowe jest leżenie plackiem choć
łatwo je pomylić z wymuszaniem faulu.

otacja się nie należy na
stary piec w nowym domu!
Ostatnio, moja znajoma
bardzo niemile się zdziwiła, że nie
może otrzymać dotacji do wymiany
pieca węglowego w Mikołowie, bo
zwlekała z oddaniem domu do użytku. Sytuacja jest dość kuriozalna,
bo nie liczy się, ile piec jest użytkowany - tylko ile lat ma dom. Można
zapytać co to ma do rzeczy? Przecież
w idei wymiany ogrzewania chodzi
o to, by maksymalnie szybko wyeliminować z systemu ogrzewania
domów jednorodzinnych węgiel, jako główne źródło tzw. niskiej emisji
i piece, które mają powyżej 10 lat.
W Mikołowie radni jednak byli innego zdania, to nie ważne, że piec
w pięcioletnim domu ma lat 15, bo
jest z tzw. odzysku? Przecież przez
to, że dom jest kilkuletni nie wpływa na zakres zanieczyszczenia powietrza przez stary piec. No, widać
radni uznali, że jak kogoś stać na
wybudowanie domu, to musi być
go stać na wymianę ogrzewania na
ekologiczne. Tu chciałabym zaznaczyć, że koleżanka bardzo liczyła
na dopłatę z gminy do pompy ciepła
i w tej sytuacji pieca jeszcze nie wymieni przez trzy lata. No, cóż panie
i panowie radni, tak więc utylizacja
jednego, a może dużo większej liczby „kopciuchów” została odsunięta
w czasie i nadal będą dymić zatruwając powietrze w Mikołowie. A może
w końcu miasto postawi na ekologię
(nie tylko w nazwie) i przyjmie dobry
proekologiczne program?

Jerzy

Beata

www.naszagazeta.info

lipiec 2021 r.

Pierwszy ranking finansów
samorządowych
po wybuchu pandemii
u Epidemia koronowirusa odbiła się na każdej sferze
życia społecznego, w tym na funkcjonowaniu
samorządów. To był swojego rodzaju test na ich
wytrzymałość i adaptacyjność do trudnych warunków.
Jak poszło gminom powiatu mikołowskiego?
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych
w dochodach bieżących.

„Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego w Polsce 2020” przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Daje to gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego. Zestawienie
przygotowano w oparciu o siedem
wskaźników:
1. Udział dochodów własnych
w dochodach ogółem.
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do
dochodów ogółem.
3. Udział wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem.
4. Obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia.
5. Udział środków europejskich
w wydatkach ogółem.
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.

Sposób oceny
jest dosyć
skomplikowany,
ale naukowcy
przełożyli
wszystkie zmienne
na jeden czytelny
wskaźnik cyfrowy, który
pozwolił sklasyfikować
samorządy.
Wszystkie miejscowości sklasyfikowano w kilku kategoriach,
według struktury administracyjnej
i liczby ludności. Mikołów, Orzesze
i Łaziska Górne znalazły się w gronie gmin miejskich. W skali kraju
jest ich 236, w tym 29 z naszego województwa. W tabeli prezentujemy,
jak spisały się śląskie miejscowości.

MIEJSCE W RANKINGU
MIEJSCOWOŚĆ

INDEKS

8 Imielin 

3,526

12 Lubliniec 

3,386

15 Wojkowice 

3,306

18 Knurów 

3,244

21 Czeladź 

3,231

37 Orzesze 

3,062

42 Kalety 

3,027

51 Tarnowskie Góry 2,982
60 Miasteczko Śl. 

2,909

61 Mikołów 

2,898

68 Racibórz 

2,864

69 Szczyrk 

2 862

74 Radzionków 

2,823

81 Poręba 

2,804

83 Zawiercie 

2,782

99 Bieruń 

2,691

100 Wisła 

2,685

109 Będzin 

2,637

116 Lędziny 

2,609

130 Żywiec 

2,569

135 Sławków 

2,545

142 Wodzisław Śl.  2,515
159 Pyskowice

2,444

165 Łaziska Górne  2,400
172 Pszów 

2,356

182 Rydułtowy 

2,299

183 Myszków 

2,290

187 Cieszyn 

2,269

232 Radlin 

1,717

ORNONTOWICE I WYRY
Dwie z gmin powiatu mikołowskiego sklasyfikowano w kategorii gminy wiejskie. W sumie jest ich
1533. Wyry zajęły 499 miejsce z indeksem 2,376.
Ornontowice uplasowały się na 738 miejscu
z punktacją 2,228.
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Nie ma wolności
bez odporności

u Szczepienia przeciwko koronawirusowi budzą
ogromne emocje. Jedni widzą w nich zbawienie, inni
niebezpieczną ingerencję w kod genetyczny. Nie
zmienia to faktu, że zaświadczenie o szczepieniu staje
się przepustką do powrotu do normalnego życia.

W

czasie tegorocznych wakacji najważniejszymi problemami nie są jak zawsze - pogoda, ceny i jakość
usług turystycznych. Te dyżurne letnie tematy
zostały zepchnięte przez szczepionki na koronawirusa. To jest przepustka do wakacji i dobrej zabawy. W poszczególnych krajach bywa różnie z interpretowaniem i stosowaniem
unijnego przepisu o paszporcie covidowym,
ale generalnie zwalnia on z uciążliwego wykonywania testów i obowiązku ewentualnej kwarantanny. W Polsce nie ma podstawy prawnej,
aby żądać od ludzi informacji o szczepieniu.
Wciąż obowiązują limity,
ale nie dotyczą one osób
zaszczepionych.
Zgodnie z wytycznymi obłożenie w miejscach noclegowych może wynosić 75 proc.

REKLAMA
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pokoi. Nie muszą się tym martwić osoby
w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19.
Wielu gości na wszelki wypadek już podczas rezerwacji zgłasza, że ma certyfikat.
Jeśli zaś chodzi o koncerty plenerowe, to
generalnie osoby niezaszczepione nie mają na nie wstępu.
Rząd wydał rozporządzenie, że imprezy
masowe na świeżym powietrzu mogą się
odbywać w limicie tylko 250 osób, ale nie
wlicza się do tego ludzi zaszczepionych.
W praktyce wygląda to tak, że
przed wejściem na festiwal każdy
uczestnik jest proszony o okazanie
Unijnego Certyfikatu Covid.
Zgodnie z prawem jest to dobrowolne,
ale nieokazanie tego dokumentu spowoduje brak możliwości wejścia na impre-

FIRMA

SP. Z O.O.

PRZETWÓRNIA W BUJAKOWIE, UL.SPÓŁDZIELCZA 1A

ZATRUDNI
PRACOWNIKÓW
PRODUKCJI

Praca polega głównie na wkładaniu surowca do słoików.
Kontakt:

(32) 232 77 06, (32) 232 77 01

zę. Z przyczyn organizacyjno-logistycznych inaczej nie da się przeprowadzić
koncertu na tysiące osób. Nawet antyrządowy Jurek Owsiak nie widzi w tym
przeciwskazań. Przepustką na organizowany przez niego Poland Rock Festival jest certyfikat potwierdzający pełne
szczepienie. To samo dotyczy olsztyńskiego Green Festivalu. Organizatorzy
poinformowali, że jeszcze nie podjęli decyzji o zagospodarowaniu puli 250 bile-

Polska 38,76 %
Mikołów (62) 46,0 %
Wyry (194) 42,0%
Łaziska Górne (237) 41,3%
Ornontowice (321) 40,1%
Orzesze (620) 36,9%

tów dla osób niezaszczepionych, ale apelują wprost, że jeśli ktoś chce przyjść na
koncert to niech się po prostu zaszczepi.
Z kolei w sierpniu, w Chorzowie odbędzie się popularny Fest Festival. To też
impreza dla zaszczepionych, a na zarzuty o segregację fanów organizatorzy odpowiedzieli tak: Nie ma wolności bez
odporności.
Koronawirus tak łatwo
i szybko nas nie opuści.
Epidemiolodzy przestrzegają przed kolejnymi falami i mutacjami. Wszystko
wskazuje na to, że po prostu będziemy musieli się przyzwyczaić do Covid-19. Oznacza to, że korzystając z furtek prawnych
kolejne dziedziny życia zostaną udostępnione tylko osobom zaszczepionym. Na
szczęście z każdym dniem ich przybywa.
Na stronie Ministerstwa Zdrowia można
śledzić statystki dotyczące poziomu szczepień. W powiecie mikołowskim nie wygląda to źle.

Poziom pełnego zaszczepienia (w nawiasie pozycja w ogólnopolskim rankingu). Dane z 10 lipca.
REKLAMA

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

TWÓJ SKŁAD
OPAŁU

NOWOŚĆ

KONKURENCYJNE CENY, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ: Ã orzech Ã ekogroszek Ã ekomiał Ã węgle konfekcjonowane

www.besttrans.pl

tel. 500 106 698 | 32 322 73 70

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

best_trans@vp.pl

Autoryzowany sprzedawca:
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BIEG PRZEZ
W ubiegłym roku było 103 - teraz jest 115

MILIONERZY
powiatu mikołowskiego
O

milionerach w powiecie mikołowskim pisaliśmy latem ubiegłego roku. Jest to czas, kiedy Izba Administracji Skarbowej publikuje podsumowania poprzedniego roku podatkowego. Jest się z czego cieszyć.
Nawet, jeśli nie we wszystkich statystykach powiat mikołowski przoduje albo poprawia swoje notowania, to w jednej kategorii jest progres, przybywa lokalnych krezusów.
W ubiegłym roku skarbówka odnotowała w powiecie mikołowskim
103 osoby osiągające roczny dochód
powyżej miliona złotych. Teraz jest
ich aż 115. Niestety, dane osobowe
są tajne. Nie wiemy, na czyim koncie kwota zaczyna się od siedmiu
cyfr. Ocenianie po zewnętrznych
atrybutach bogactwa może okazać
się mylące. Mark Zuckerberg, założyciel facebooka i jeden z najbogatREKLAMA

Zarabiają tyle, jakby co roku wygrywali w totka

szych ludzi świata wygląda tak, że
w Polsce miałby problem z wejściem do eleganckiej restauracji.
Jak wynika ze statystyk,
milionerów przybywa
nie tylko w powiecie
mikołowskim, ale na
całym Śląsku.
Mieszka ich tu ponad 3800,
o czterystu więcej niż w 2019 r. Socjologowie i ekonomiści próbują teraz wyciągnąć jakieś wnioski z tych
statystyk, ale jedno rzuca się od razu
w oczy. Pandemia nie wszystkim dała po kieszeni. Bogatsi nie zbiednieli, a jeszcze powiększyli swoje grono.
- Śląscy milionerzy to w zdecydowanej większości przedsiębiorcy. To
osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (blisko 90 proc. mi-

lionerów). Drugie miejsce zajmują osoby osiągające przychód ze stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście (4 proc.). W grupie osób zarabiających powyżej miliona złotych znaleźli się również podatnicy uzyskujący dochody z obrotu papierami wartościowymi (ponad
3,5 proc.) - mówi Michał Kasprzak,
rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
Pod względem liczby
milionerów powiat
mikołowski bardzo
dobrze wypada na
tle porównywalnych
jednostek
administracyjnych.
Zobaczmy ilu jest krezusów w innych miastach: Bielsko-Biała (396),
Będzin (123), Bytom (63), Cho-

TEMAT
Z OKŁADKI

rzów (95), Cieszyn (137), Czechowice-Dziedzice (56), Częstochowa
(409), Dąbrowa Górnicza (86), Gliwice (278), Jastrzębie-Zdrój (30),
Jaworzno (70), Katowice (373), Kłobuck (125), Lubliniec (78), Mysłowice (52), Myszków (78), Piekary
Śląskie (23), Pszczyna (114), Racibórz (60), Ruda Śląska (66), Rybnik
(145), Siemianowice Śląskie (33),

Sosnowiec (127), Tarnowskie Góry (162), Tychy (175), Wodzisław
Śląski ( 83), Zabrze (93), Zawiercie
(71), Żory (51), Żywiec (85).

Burmistrz odpuścił walkowerem
u W czerwcu w Mikołowie pojawił się premier Mateusz
Morawiecki. Niestety, burmistrz Stanisław Piechula
złamał mikołowską tradycję i nie pikietował.

P

isaliśmy o tym wielokrotnie, ale często będziemy wracać, bo to
prawdziwa sól współczesnych
dziejów Mikołowa. W lipcu
ubiegłego roku przyjechał premier Mateusz Morawiecki. Jak
powszechnie wiadomo, obecna władza wsadza do więzień
swoich przeciwników i tłumi wszelkie przejawy opozycyjnej działalności. Tym bardziej należy docenić odwagę
burmistrza Stanisława Piechu-

li. Nie bojąc się, że go aresztuje policja albo zastrzeli Służba
Ochrony Państwa, ruszył odważnie na mikołowskim Rynku naprzeciw premiera, uzbrojony jedynie w kawałek tektury. Wiele by jeszcze pisać o tym
wydarzeniu. W każdym razie
od tamtego czasu Mikołów
czekał na kolejne zwarcie obu
polityków. Okazja nadarzyła
się w czerwcu. Premier Morawiecki sprytnie wybrał miejsce
konfrontacji. Zamiast Rynku,

który jest łatwy do oskrzydlenia i przeprowadzenia ataku
z wąskich uliczek, wybrał siedzibę firmy Rolnik. Jest to teren otwarty i lepiej umocniony na przedpolach. Burmistrz
Piechula przejrzał jednak taktykę premiera i tym razem nie
podjął rękawicy. Mateusz Morawiecki musiał być rozczarowany takim obrotem sprawy, bo mikołowskie spotkanie
przeszło bez większego, medialnego echa.

www.naszagazeta.info
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Ulica rządzi Sezon barszczowy

u W dogadzaniu związkowcom obecny rząd zbliża się do niebezpiecznej granicy,
poza którą jest oddanie władzy w spółkach skarbu państwa wiecowym liderom.

Martę Lempart. Jak na ironię w tym
samym czasie Izabela Kloc apelowała
w Parlamencie Europejskim, aby nie
zmieniać zasad oceniania surowców
krytycznych. Chodzi o to, że radykalni
ekolodzy, których nie brakuje w unijnych instytucjach, chcą wyrzucić węgiel koksowy z zestawu uprzywilejowanych surowców. Oznaczać to będzie
ogromne problemy dla JSW.

u Temat barszczu Sosnowskiego wraca każdego lata.
Niestety, ta trująca roślina rośnie też w naszym powiecie.

S

ezon ogórkowy w mediach
oznacza, że są wakacje i nie
ma o czym pisać, bo nic się
nie dzieje. Nawet największa bzdura
jest wtedy na wagę tematu. Niestety,
barszcz Sosnowskiego bzdurą nie jest.
Na profilu „Mikołów obywatelski”

i poważne problemy zdrowotne. Jego największa aktywność przypada
na drugą połowę lipca. Pojawieniu
się barszczu Sosnowskiego w Polsce od początku towarzyszy pytanie:
kto i jak ma z tym zrobić porządek?
Roślina jest trudna w zwalczaniu.

pojawiło się zdjęcie okazałej plantacji
tej rośliny. Na wszelki wypadek nie
piszemy gdzie to jest, bo jeszcze ktoś
z ciekawości się skusi i podejdzie.
W każdym razie jest to gdzieś w Mikołowie. Ten chwast wygląda niewinnie, ale jest bardzo groźny. Kontakt
z nim może powodować oparzenia

Rozprzestrzenia się szybko i łatwo.
Samorządy wybierają zazwyczaj dwie
drogi. Nie informują, gdzie rośnie
barszcz licząc, że mieszkańcy się tam
nie zapuszczą albo ostrzegają, wierząc
w ludzki rozsądek. Jest też trzeci, mało popularny sposób. Można chwast
wytruć albo wykopać.

Ciekawe, czy związkowcy
pojadą wtedy z trąbkami
i racami do Brukseli?

Z

daniem części związkowców
mikołowska europoseł Izabela Kloc „ustawia” zarządy
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jest
to dla niej trochę niezasłużona nobilitacja. Europosłowie mogą dużo, lecz
nie wszystko. Z całym szacunkiem dla
Izabeli Kloc, ale to nie w jej biurze
odbywa się typowanie prezesów do
jednej z największych spółek w Polsce. Takie decyzje zapadają na szczeblu rządowym i to w pierwszym kręgu
władzy, czyli na poziomie premiera.

Związkowcy wiedzą
jednak swoje.
W lutym pikietowali pod mikołowskim biurem poseł Kloc domagając się, aby nie mianowano na prezesa JSW Barbary Piontek. Nie wymusili tej decyzji. Barbara Piontek została
prezesem, a związkowcy od razu rozpoczęli kampanię, aby ją odwołać. Na
początku lipca ponownie pojawili się
w Mikołowie. Narobili hałasu i dymu, a „kulturą” języka przebili nawet

W każdym razie, w tydzień po ich
proteście Barbara Piontek została odwołana ze stanowiska, a wraz z nią poleciało trzech wiceprezesów. Oficjalnie nie podano przyczyn dymisji. Bez
względu na to, co się naprawdę wydarzyło za kulisami władzy, związkowcy odtrąbili swój sukces. Dostali głowę nielubianej prezes i trzech zastępców na dokładkę. A może lepiej od razu oddać władzę w JSW w ręce związkowców? Szef „Solidarności” zostanie
prezesem, a liderzy „Kadry” i OPZZ
jego zastępcami.

REKLAMA

OFERUJEMY:
Fotowoltaiczne dachy i wiaty
samochodowe

Systemy dociepleń
budynków

Nowość!!
Nowość

prawie wszystkich znanych
i uznanych producentów!
SZEROKA I BOGATA OFERTA
W DOSKONAŁYCH CENACH!
Najnowsza technologia
, wykorzystująca całą
powierzchnię dachu do produkcji prądu, maksymalizuje korzyści
z inwestycji w energię odnawialną.
Uzyskujesz 100% darmowego prądu do urządzeń elektrycznych,
ogrzewania domu i ładowania samochodu elektrycznego.
SunRoof to najbardziej ekologiczny dach na świecie. O najmniejszej
emisji CO2 i całkowicie biodegradowalnej konstrukcji.

Pergole
i zadaszenia
tarasów

Orzesze-Gardawice, ul. Katowicka 3 | tel. 32 44 19 920, 507 724 350, 516 559 189 | www.dax-firma.pl
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Będą derby

W

sezonie 2021/22 w rozgrywkach IV ligi powiat
mikołowski reprezentowany będzie przez dwa zespoły: Polonię Łaziska oraz Gwarka Ornontowice. Obie drużyny znalazły się
w grupie I.
Oprócz nich w tej grupie zagrają: RKS Raków II Częstochowa, Znicz
Kłobuck, Unia Dąbrowa Górnicza,

REKLAMA

lipiec 2021 r.

Ruch Radzionków, Warta Zawiercie, MKS Myszków, Unia Kosztowy,
Szombierki Bytom, JSP Szczakowianka, Przemsza Siewierz, Śląsk Demarko
Świętochłowice, Unia Rędziny, LGKS
38 Podlesianka Katowice i Rozwój Katowice. Inauguracja nastąpi 14 sierpnia, a terminarz przewiduje 15 kolejek. Kolejki rozgrywane będą w weekendy plus jedna w środę 25 sierpnia.

Zakończenie rundy jesiennej przewidziane jest na 13 listopada.
8 lipca odbyło się losowanie.
W pierwszej kolejce, 14 i 15 sierpnia
zagrają: Znicz Kłobuck - Przemsza Siewierz, Warta Zawiercie - Unia Kosztowy, JSP Szczakowianka - Rozwój Katowice, LKS 38 Podlesianka Katowice Gwarek Ornontowice, Raków II Częstochowa - Szombierki Bytom, Unia
Dąbrowa Górnicza - MKS Myszków,
Ruch Radzionków - Polonia Łaziska
Górne i Unia Rędziny - Śląsk Demarko Katowice. Jesienne derby Polonia Gwarek rozegrane zostaną w siódmej
kolejce (18-19 września) w Łaziskach.
W sezonie 2021/22 mistrzowie
grupy I i II rozegrają mecze barażowe o awans do III ligi. Z czwartej ligi spadną zespoły z miejsc 15 i 16,
a drużyny z miejsc 14 zagrają baraże o utrzymanie. W przypadku degradacji z III ligi drużyn ze struktur
Śląskiego Związku Piłki Nożnej, obydwie drużyny z miejsc 14 automatycznie spadną do klasy okręgowej.
Jeżeli degradacja z III ligi dotknęłaby dwóch śląskich drużyn, to zespoły z 13 miejsc zagrają baraże. Póki co, przed czwartoligowcami okres
przygotowawczy i gry kontrolne oraz
runda jesienna.

BIURO NIERUCHOMOŚCI
FUMDUS CERTUS Katowice
Poszukujemy mieszkań, domów, działek,
kamienic dla naszych Klientów.
Pomagamy uregulować stan prawny
nieruchomości (spadki, zadłużenia, podziały).
KUPNO, SPRZEDAŻ,
WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
Pełen zakres usług notarialnych.

793 747 447

Letnia aura niestety nie sprzyja
rozsądkowi na drodze. Kierowco,
szanuj życie swoje i innych!

Prędkość nie popłaca
Na

policyjny radar mikołowskiej drogówki wpadł
kierujący audi Q7, który jechał z prędkością
101 kilometrów na godzinę. Mieszkaniec Orzesza miał świadomość, że przemieszcza się w obszarze zabudowanym, jednak jak tłumaczył mundurowym, spieszył się do
pracy. Przykład orzeszanina pokazuje jak (nie)wiele trzeba
mieć na liczniku, by stracić uprawnienia do kierowania. Policja
apeluje, by rozsądek na drodze zawsze kojarzyć z bezpieczeństwem, nie zaś z obawą o karne restrykcje.
To właśnie w Orzeszu na ulicy Żorskiej, tuż przed godziną
08.00 policyjny radar namierzył kierującego suwem orzeszanina, który z nadmierną prędkością jechał w kierunku dzielnicy
Woszczyce. Niewiele mniej, a spotkanie z Policją mogłoby zakończyć się tylko mandatem i punktami karnymi. Mężczyzna
stracił jednak prawo jazdy i najbliższe 3 miesiące będzie musiał
podróżować w inny sposób.

Naprawimy twój dach!

REKLAMA

u Płyty warstwowe STYROPAPY przeznaczone są do wykonywania termoizolacji
cieplnej dachów płaskich, użytkowych i nieużytkowych.
Firma „WIS" wykonuje:
n pokrycia papą termozgrzewalną o bardzo wysokiej
wytrzymałości bez dodatkowej konserwacji
n pokrywanie dachówką
n obróbki blacharskie dachów i kominów
n rynny (plastikowe, metalowe)
n krycie gontem
n murowanie kominów
n montaż blachodachówki
n docieplanie stropodachów
(styropianem, wełną, styropapą)

- Przy naprawie lub wymianie dachu ważne jest, by zadbać o wszystkie elementy. Dlatego wybieramy materiały najwyższej jakości, m.in.
dachówki, gonty, papy termozgrzewalne czy blachodachówki. Do tego dochodzą wysokiej jakości rynny z PCV, stali, tytanowo-cynkowe mówi właściciel firmy.

Firma „WIS" dzięki swojej wiedzy i umiejętnością gwarantuje wykonanie prac kompleksowo,na najwyższym poziomie.

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

www.naszagazeta.info

lipiec 2021 r.

REKLAMA

7

Wojownicy o dobrych sercach
u Dzięki kickbokserom z Mikołowa chore dzieci pojadą
na wypoczynek do Zakopanego.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

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

Jak na szachy to do Ustronia
u Szkoda, że w naszym powiecie nie
ma takich imprez

U
Od

22 do 29 sierpnia potrwa
w Zakopanem otwarte zgrupowanie kadry
światowej federacji Kickboxingu (WKF
- Poland). Tradycyjnie, wyjazd przygotowuje prezes tej organizacji Dariusz Zając, organizator cieszącej się coraz więk-

szą popularnością charytatywnej gali
sportów walki w Mikołowie. Zgrupowanie nie jest dedykowane jedynie zawodnikom. Do Zakopanego pojedzie także
grupa chorych dzieci. Oprócz treningów
czekają ich wycieczki krajoznawcze oraz
typowa wakacyjna rekreacja. W organi-

zację wyjazdu zaangażowało się Stowarzyszenie Flash K1 Mikołów, ale każdy
może pomóc. Firmy i osoby prywatne,
które chcą wesprzeć letni wypoczynek
dla chorych dzieci mogą kontaktować się
z Dariuszem Zającem za pośrednictwem
jego profilu na facebooku.

REKLAMA

Dealer Hyundai Witpol
Salon Pszczyna / Studzienice, ul. Jaskółek 21, tel. 32 326 39 90
Salon Tychy, ul. Katowicka 35, tel. 32 326 22 80
www.witpol.hyundai.pl

stroń, od 13 do
20 sierpnia, stanie
szachową
stolicą
Polski. Z naszego powiatu
to przysłowiowy „rzut beretem”. Wiślanką dojedziemy
tam w kilkadziesiąt minut.
Gorącą namawiamy Państwa,
aby odwiedzić ten górski kurort i wziąć udział w święcie
szachów. W ubiegłym roku
gwiazdą imprezy był Anatolij
Karpow. Teraz organizatorzy
imprezy powiesili poprzeczkę

równie wysoko, a może wyżej. W świecie szachów tylko
jeden człowiek dorównuje
sławą i umiejętnościami Karpowowi. Mowa - rzecz jasna
- o Garri Kasparowie, którego zobaczymy w sierpniu
w Ustroniu! Poza tym, można
się spodziewać wielu atrakcji nie tylko dla miłośników
królewskiej gry. Odbędą się
turnieje sportowe, występy
artystyczne, projekcje filmów,
wycieczki w góry itp.

ANDRZEJ MATUSIAK, prezes Śląskiego Związku Szachowego
Mam nadzieję, że tegoroczny tydzień szachów w Ustroniu będzie
jeszcze atrakcyjniejszy, niż w ubiegłym roku. Wtedy plany pokrzyżowała nam pandemia. Teraz wszystko wskazuje na to, że nie będzie
już takich obostrzeń, choć przygotowujemy się na każdy scenariusz.
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Dwugłos w sprawie budowy wiaduktu w Mikołowie. Na str. 13 prezentujemy stanowisko miasta, poniżej opinia ARTURA WNUKA, mikołowskiego społecznika.

Remont za remontem, czyli utrudnień ciąg dalszy
jezdnia o szerokości około
7 metrów i oddzielony balustradą jednostronny chodnik.
Wiadukt to wąskie gardło całego układu drogowego w centrum Mikołowa.

ARTUR WNUK

Stowarzyszenie Reta

T

rwa postępowanie przetargowe na przebudowę wiaduktu w Mikołowie nad ulicą Prusa. Ledwo
zakończyły się utrudnienia
związane z przebudową dworca, a mieszkańców znów czekają korki.
Nikt chyba nie ma wątpliwości, że wiadukt w ciągu ulicy Prusa wymaga przebudowy.
Wąski, niski, stary. To jedno
z najbardziej ruchliwych
miejsc w Mikołowie. Tu spotyka się ruch od strony ulic Rybnickiej i Wyzwolenia z ruchem
od strony dworca, ulic Miarki
i Prusa. Obecnie pod wiaduktem jest jedynie dwupasmowa
REKLAMA

Zwłaszcza teraz po
przebudowie dworca
autobusowego
i budowie nowego
ronda widać,
że remont jest
konieczny.
Projekt nowego wiaduktu
prezentuje się bardzo ładnie. Widoczny z daleka łuk
Langera z pewnością będzie
robił duże wrażenie. Mikołów otrzyma swego rodzaju
prezent, gdyż prace w całości
sfinansuje PKP PLK. Dokumentacja projektowa nowego wiaduktu była gotowa
już wiosną ubiegłego roku,
a 31 lipca 2020 roku wojewoda śląski udzielił pozwolenia
na budowę. W tej sytuacji
dziwi fakt, że burmistrz Mikołowa nie skoordynował
prac z planami inwestora

i wkrótce niczym serial w odcinkach do centrum miasta
wrócą utrudnienia. Oczywiście można tłumaczyć ten
brak koordynacji zewnętrznym dofinansowaniem lub
setką innych powodów, ale
czy za brak porozumienia
mikołowskich władz z inwestorem fundującym miastu
nowy ładny wiadukt trzeba
karać mieszkańców? Dodatkowy rok w korkach to dość
wysoka cena.
Lektura dokumentów
przetargowych PKP
budzi zdziwienie.
Po remoncie, to decyzja
Gminy Mikołów, pod wiaduktem mają powstać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda
i obustronne chodniki. Co ciekawe mimo, że nowy wiadukt
będzie miał blisko 30 metrów
szerokości - Urząd Miasta Mikołów nie przewidział pod nim
np. drogi dla rowerów. O przyczyny takiej decyzji zapytałem
mailowo burmistrza Mikołowa, jednak mimo upływu po-

nad tygodnia nikt z urzędu nie
odpowiedział na trzy krótkie
pytania. Szkoda. Miejmy nadzieję, że jednak ktoś pójdzie
po rozum do głowy i plany
zostaną zmienione. Podobnie
jak organizacja ruchu rowerowego na nowym dworcu, która
nie wiedzieć dlaczego zabrania
jazdy rowerem od budynku
dworca bezpośrednio pod wiadukt - czy to kontrapasem, czy
wydzielonym wjazdem na rondo. Wnioski o zmiany są już
w Urzędzie, czekamy na decyzję burmistrza.

Wracając do
planowanych
utrudnień.
W czasie prac zakłada się
utrzymanie ruchu drogowego co najmniej wahadłowego
jednym pasem. Droga będzie
zamykana jedynie do rozbiórki
starej konstrukcji oraz montażu stalowych elementów nowej
konstrukcji. Prace budowlane będą podzielone na etapy.
W pierwszym, planowanym
do marca 2022 roku zostanie
rozebrany fragment wiaduktu

i zbudowane tory 1 i 3, pół roku później, we wrześniu 2022
roku zakończy się rozbiórka
kolejnego fragmentu wiaduktu
i budowa toru nr 2. Czy to zakończy utrudnienia drogowe
w centrum Mikołowa? Nieoficjalnie mówi się o kolejnym
dużym rondzie, tym razem
po drugiej stronie wiaduktu,
w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Rybnickiej, Wyzwolenia i Towarowej. Miejmy
nadzieję, że urzędnicy nie rozpoczną prac chwilę po zakończeniu przebudowy przez PKP.
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Gołębie pofrunęły z Barcelony na Śląsk
u Siedziba Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych znajduje się
w Orzeszu, ale to nie jest jedyny powód, dla którego piszemy o tym fascynującym hobby. W tym
miesiącu obchodzimy 30-lecie jednego z najbardziej niezwykłych lotów polskich gołębi w historii.
bi pocztowych z czterech okręgów: Katowice, Opole, Kraków i Częstochowa.
Łącznie wystartowało
18 980 ptaków z Polski,
Niemiec, Anglii, Francji,
Belgii, Czechosłowacji
i Luksemburga.

J

ak wiadomo, kolebką hodowli gołębi pocztowych w Polsce jest
Górny Śląsk. Ta tradycja sięga lat
1919-1920 ubiegłego wieku. Pionierskie hodowle zakładali ludzie ciężkiej
pracy, głównie górnicy i hutnicy. To
oni zorganizowali pierwsze loty konkursowe w Polsce w 1923 r. Wojna nie
zniszczyła tej tradycji. Stolicą polskiego gołębia pocztowego zostały Katowice, gdzie odbywały się olimpiady oraz
spartakiady krajów socjalistycznych.
Jednak najbardziej
spektakularnym
wydarzeniem był lot
gołębi z Barcelony.

Jego organizacją zajął się ówczesny prezes katowickiego okręgu Paweł
Stencel. To były pierwsze lata demokratycznej Polski. Także przed hodowcami gołębi otwarły się nowe możliwości działania i wymiany doświadczeń
z kolegami z krajów Europy Zachodniej. O lotach z mitycznej Barcelony
dowiadywali się dotychczas z zagranicznych fachowych czasopism, a teraz mieli sami przeżyć ten dreszcz niebywałych emocji. Było to ogromne
wyzwanie, szczególnie pod względem logistycznym. Punkt zborny dla
polskich gołębi wyznaczono w
domu związkowym w Tychach.
29 czerwca 1991 roku przetrans-

portowano je do Belgii, gdzie zostały
dołączone do międzynarodowego
pociągu towarowego, który ruszył
do Hiszpanii. W jednym wagonie
przewożono piętnaście koszy gołębi, do pielęgnacji których wyznaczono specjalnego konwojenta. Polskę reprezentowało 479 gołę-

Wyruszyły 5 lipca o godzinie 8.00.
Pierwszy z polskich gołębi zameldował się w domu, w BytomiuRadzionkowie, 16 lipca
o godz. 11:29:37. Drugi,
w godzinę później przyleciał do Katowic. Trzeci gołąb
dotarł do Tychów 17 lipca.
Był to wyczyn niebywały. Trzeba pamiętać, że ptaki wystartowały do lotu po
tygodniowej, męczącej podróży. W środku lata, przy
upalnej pogodzie. Wystarczy
spojrzeć też na mapę, aby docenić z czym musiały się zmierzyć gołębie. Odległość z Barcelony na Śląsk
wynosi ponad dwa tysiące kilometrów, a po drodze są masy-

wy Pirenejów i Alp. Po tym historycznym locie na Śląsku i nie tylko, zaczęły powstawać kluby hodowców gołębi
dalekodystansowych. Radzionków był
pierwszym oddziałem, którego członkowie zaczęli organizować loty powyżej tysiąca kilometrów, jak Ostenda,
Bruksela, czy Amsterdam.
Wiosną ubiegłego roku
w pszczyńskim starostwie
zarejestrowano Klub
Hodowców Gołębi
Pocztowych Ziemi Śląskiej.
Jego prezesem został Jarosław Wowra. Pomimo, że klub działa krótko, jego
członkowie już osiągają wspaniałe wyniki. Jednym z najlepszych hodowców
jest Piotr Gawłowski ze Świerklan. Jego gołębie zdobywają czołowe miejsca
w konkursach organizowanych w Belgii, Holandii, Niemczech, Francji czy
Włoszech. W zeszłym roku jako jedyny hodowca zdobył serię trzech gołębi
z Paryża oraz czołową nagrodę z lotu
międzynarodowego z Watykanu.
Józef Szołtysek

REKLAMA

PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.mikolow.spolem.org.pl
Oferta ważna 1-15.07.2021 r.

19,99

Bułka Hot-Dog
90gr

Kiełbasa grilllowa
biała 1kg

0,89
Kiełbasa grillowa
1kg
Chleb
tygrysi
500gr

4,59

22,99

Kiełbaski drobiowe
z dod. wp 1kg

Oferta ważna 16-31.07.2021 r.

9,99
Coccolino
(blue, orange, sunfresh)
1.8 l

Bułka
Tygryska
70gr

21,99

0,85
Chleb
niedzwiedzi
czosnek
300gr

4,99

Producent „PSS Zgoda” Mikołów

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

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

Polędwica sopocka
1kg

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

Kiełbasa
żywiecka
1kg

25,99

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

ZAPRASZAMY NA SUPER PROMOCJE

Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK - DZIAŁ OWOCE-WARZYWA | W KAŻDĄ SOBOTĘ - DZIAŁ MIĘSNY
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Nie ma ważniejszych spraw niż
IZABELA KLOC,

poseł do Parlamentu Europejskiego (EKR),
organizator i pomysłodawca cyklu
konferencji Śląski Ład

Apeluję do europosłów z innych
grup, aby oceniali przydatność węgla
koksowego w szerszym, globalnym
kontekście. Coraz więcej krajów na
świecie ogłasza swoje programy
klimatyczne i kładzie nacisk na rozwój
energetyki odnawialnej. Oznacza to
wzrost popytu na surowce krytyczne.
Na węglu koksowym Polska i cała
Unia może zrobić świetny interes
spełniając przy tym dobry uczynek
wobec środowiska. Trzeba tylko trochę
otwartości i rozsądku, aby to zrozumieć.

MATEUSZ MORAWIECKI
Prezes Rady Ministrów
Miną jeszcze długie lata, zanim górnicze windy przestaną zjeżdżać pod ziemię, bo wiemy, że to
proces rozłożony na dziesięciolecia. Ale właśnie te lata, te dekady są po to, żeby na Śląsku pojawiła się nowa infrastruktura przemysłowa i energetyczna. Pewnie kolejne pokolenia Ślązaków będą częściej wjeżdżać windami do góry na wysokie wieżowce.

PROF. RYSZARD LEGUTKO
Przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
w Parlamencie Europejskim
Unijna polityka klimatyczna budzi sporo nadziei i oczekiwań, ale także coraz więcej obaw. Najmocniej słychać je właśnie na Górnym Śląsku. Koszty modernizacji energetycznej są tutaj ogromne i trudne do policzenia, ponieważ proces ten obejmie wszystkie dziedziny życia i gospodarki.
W każdym razie mówimy o setkach miliardach złotych. Odpowiedź Unii Europejskiej powinna
być co najmniej adekwatna do ceny, jaką Śląsk zapłaci za Zielony Ład.

KADRI SIMSON
Komisarz Unii Europejskiej ds. Energii
Regiony o kręgosłupie przemysłowym, takie jak Śląsk, są dobrze przygotowane do wykorzystania swojej wiedzy, gospodarki i potencjału, aby przejść z tradycyjnej energii na czystą. Śląsk
to jeden z najbardziej przedsiębiorczych regionów w Polsce i Unii Europejskiej. Ma ogromny potencjał, by ewoluować od gospodarki opartej na węglu do gospodarki o nieskończonym potencjale czystej energii.

JACEK SASIN
Wicepremier i minister aktywów państwowych
Kolejne decyzje zapadające w Unii Europejskiej przyspieszają proces Zielonego Ładu. Stawia to
przed nami ogromne wyzwania. W Ministerstwie Aktywów Państwowych przygotowaliśmy cały
plan transformacji energetycznej. Rząd jest zdeterminowany, aby uruchomić programy inwestycyjne nie tylko w obszarze energetyki. To jest wielkie wyzwanie dla MAP, by umiejętnie wykorzystać spółki Skarbu Państwa dla wzmocnienia procesów inwestycyjnych na Śląsku.
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bezpieczeństwo energetyczne
Premier Mateusz Morawiecki podczas III konferencji
Śląski Ład zapowiedział utworzenie w naszym
regionie doliny wodorowej. Debata koncentrowała się
wokół bezpieczeństwa energetyczno-surowcowego
w kontekście unijnej polityki klimatycznej.
Konferencje pod marką Śląski Ład są gwarancją
wysokiego poziomu merytorycznego i ciekawych
gości. Tym razem Izabela Kloc, poseł do Parlamentu
Europejskiego ze Śląska, organizatorka
i pomysłodawczyni całego cyklu, zaprosiła ważnych
polityków z Warszawy i Brukseli, doświadczonych
managerów oraz naukowców, którzy nie boją się
głosić odważnych poglądów.

P

remier Mateusz Morawiecki wlał w serca uczestników
konferencji sporo optymizmu. Na pytanie, czy Śląsk zostanie
energetycznym zagłębiem Polski
odpowiedział twierdząco i zapowiedział, że nasz region czeka prawdziwy gospodarczy przełom związany
z wdrażaniem nowoczesnych technologii w energetyce i innych gałęziach przemysłu.
Kadri Simson, unijna komisarz
ds. Energii także przekonywała, że
Zielony Ład nie będzie miał negatywnego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne Polski i Śląska.
Co nie oznacza, że nie czeka nas
ogromny wysiłek organizacyjny
i gigantyczne wydatki, w których
poniesieniu - jak deklarowała komisarz Simson - pomoże nam Unia
Europejska.
Przed nadmiernym optymizmem przestrzegała moderatorka konferencji europoseł Izabela
Kloc z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jej
zdaniem rosnące w siłę „zielone”
lobby w instytucjach unijnych dąży do rozszerzenia i przyspieszenia Zielonego Ładu. Podała przykład ze swojego „podwórka”. Jako kontrsprawozdawca z ramienia
EKR uczestniczy w pracach nad
raportem o surowcach krytycznych dla Unii Europejskiej. Czarne chmury zbierają się nad węglem
koksowym.
- Dla zielonych i ich sojuszników
węgiel koksowy to wciąż węgiel, czy-

li - ich zdaniem - główny winowajca zmian klimatycznych. Ostatnia
aktualizacja listy surowców krytycznych odbyła się w ubiegłym roku. Już
wtedy nie było łatwo obronić sztandarowy produkt Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Teraz będzie jeszcze gorzej. Część unijnych polityków chce,
aby zmienić metodologię oceny surowców. Domagają się wprowadzenia nowych kryteriów, opartych na
założeniach Zielonego Ładu. Oznacza to, że wciąż musimy walczyć
o węgiel koksowy, a wpis na listę surowców krytycznych w 2023 roku
wcale nie jest pewny - mówiła Izabela Kloc.
Podczas konferencji wystąpił też
Camille Veyres, członek Rady Naukowej francuskiej organizacji Climate Realists (realiści klimatyczni).
Wygłosił ciekawy, a dla niektórych
zapewne kontrowersyjny wykład na
temat efektu cieplarnianego, którego głównym winowajcą - zdaniem
naukowca - wcale nie jest działalność człowieka.
- Racjonalnie myślący ludzie muszą przeciwstawić się fanatyzmowi
klimatycznemu, który nie jest oparty na nauce - powiedział Camille
Veyres.
Możemy spodziewać się kolejnych konferencji z cyklu Śląski Ład,
ponieważ dzięki nim transformacja energetyczna staje się procesem
bardziej zrozumiałym, a potrzeby
naszego regionu są mocniej akcentowane i dostrzegane w Warszawie
oraz Brukseli.

cyjną Fundusz koncentruje na trzech
obszarach: transport, infrastruktura
transportowa i energetyczna.

CHRISTOPHER TODD,
dyrektor Wydziału ds. Polski
w DG Regio (Dyrekcja Generalna
ds. Polityki Regionalnej Komisji
Europejskiej)
Budżet Unii Europejskiej będzie
faworyzował inwestycje, które wpisują się w Zielony Ład, ale trzeba
pamiętać, że sprawiedliwa transformacja to nie tylko energia. Jej
głównym celem jest wyrównywanie różnic społecznych i gospodarczych. Służą temu środki unijne
skierowane, m.in. na zmianę profilu zawodowego pracowników
dotkniętych transformacją. Jestem
przekonany, że jednym z największych beneficjentów tych środków
będzie Górny Śląsk.

ADAM GUIBOURGÉCZETWERTYŃSKI,
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
i Środowiska
Podstawą polskiego miksu energetycznego w przyszłości będzie
energia jądrowa, która zapewni
bezpieczny, stabilny, przewidywalny
cenowo prąd dla naszej gospodarki.

KRZYSZTOF SENGER,
członek Zarządu Funduszu
Inwestycyjnego Inicjatywy
Trójmorza, dyrektor
zarządzający BGK
Trójmorze jest obecnie najszybciej
rozwijającym się regionem na świecie i musimy dobrze wykorzystać ten
potencjał. Swoją aktywność inwesty-

Partnerzy konferencji

ADAM GAWĘDA,
poseł na Sejm RP
Podpisanie umowy społecznej
w sprawie transformacji górnictwa
jest historycznym wydarzeniem.
Dysponując czasem do roku 2049
i środkami finansowym na ogromna skalę, płynącymi z funduszu odbudowy, możemy przeprowadzić
w sposób odpowiedzialny proces
transformacji energetycznej.

TOMASZ HERYSZEK,
prezes Węglokoksu S.A.
Produkcja stali w Unii Europejskiej wyniosła w ubiegłym roku
około 150 mln ton, a w Chinach
przekroczyła miliard. Do grona poważnych graczy na rynku stalowym
dołączają także Indie, Białoruś,
Iran, czyli kraje o mniejszych rygorach klimatycznych. Myśląc jedynie
o czystej energii i redukcji emisji
dwutlenku węgla umyka nam poważny problem słabnącej konkurencyjności unijnej gospodarki.

ADAM GORSZANÓW,
manager, ekspert ds.
energetyczno-surowcowych
Należy wdrożyć model zarządzania transformacją w zakresie
odzyskiwania terenów poprzemysłowych. Wykorzystajmy w tym zakresie przykłady z krajów unijnych,
gdzie powołano instytucje, których

zadaniem było kompleksowe zagospodarowanie tychże terenów.

SEBASTIAN GOLA,
prezes Tauron Wytwarzanie S.A.
Pomimo rozwoju energetyki odnawialnej i technologii bardzo nisko
emisyjnych musimy pamiętać, że
nadal gwarancją, swego rodzaju
kręgosłupem, będą duże elektrownie opalane węglem kamiennym
bądź to - w okresie przejściowym gazem ziemnym.

MARIUSZ WIELKOPOLAN,
wiceprezes JSW Innowacje S.A.
Chcemy i potrafimy wykorzystać tereny pogórnicze w rozwoju
gospodarki. Przykładem może być
wdrożeniowa koncepcja zagospodarowania hałd, opracowana, m.in.
przez JSW Innowacje. Jednym z jej
elementów jest budowa na hałdach
wielkich farm fotowoltaicznych.

CAMILLE VEYRES,
członek Rady Naukowej
francuskiej organizacji Climate
Realists
Rosnący poziom dwutlenku
węgla nie powoduje zagrożenia
klimatycznego. Co więcej, CO2 jest
korzystny i nieodzowny dla życia na
ziemi ze względu na jego wartość
dla leśnictwa, rolnictwa i fotosyntezy. Po 10-20 latach Zielonego Ładu
Europa stanie się chińską kolonią.
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Między zdrowym rozsądkiem,
obowiązkiem a dobrą zabawą
u Okres wakacyjny - tak bardzo przez wszystkich wyczekiwany, zwłaszcza z racji pandemii - to
czas kiedy nasze myśli i działania skupiają się na organizacji zasłużonego wypoczynku. To
również czas, w którym powinniśmy poświęcić kilka chwil dwóm sprawom (o ile nie zrobiliśmy
tego wcześniej). Jednej wynikającej z obywatelskiego obowiązku, drugiej z dbałości o zdrowie.
Chroniąc siebie,
chronisz innych
Pragmatyzm w przypadku szczepień przeciwko COVID- 19 jest oczywisty. Szczepionka jest jedynym, skutecznym rozwiązaniem, aby przerwać
transmisję koronawirusa. Według danych na stronie gov.pl (z 6.07) obecnie
w Mikołowie 52,3 % mieszkańców
jest już po pierwszej dawce, a 42,6 %
w pełni zaczepionych. Choć na tle
pozostałych miast naszego powiatu
wiedziemy prym, to wciąż za mało
by nabyć wspólnie coś co naukowcy
i lekarze określają mianem odporności stadnej.
Dużym ułatwieniem dla mieszkańców jest możliwość skorzystania
z powszechnych punktów szczepień.
W naszym powiecie działają od maja, w dwóch lokalizacjach. W Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie
(ul. Konstytucji 3 maja 20) oraz w hali
MOSiR w Łaziskach Górnych (punkt
drive thru i punkt stacjonarny).
Samo zapisanie się na szczepienie
jest banalnie proste. Można skorzystać z całodobowej infolinii (nr 989),
wysłać sms o treści „SzczepimySie”
(na nr 664 908 556 lub 880 333 333),
skontaktować się z pracownikami Starostwa, którzy pomogą umówić wizytę (nr 32 32 48 188, w godz. 9:0016:00). Można również zarejestrować
się elektronicznie poprzez e-rejestrację na stronie www.pacjent.gov.pl.
Szczepieniami przeciw COVID-19

zostały już objęte dzieci powyżej
12 roku życia.
Co istotne, drugą dawkę (w przypadku szczepionki innej niż Johnson&Johnson) można będzie już
przyjąć w dowolnym punkcie w kraju.
Osobom chcącym zaszczepić się jeszcze w lipcu nie skomplikuje to planów
na sierpniowy urlop.
Narodowy Spis
Powszechny - nasz
ustawowy obowiązek

Do 30 września br. Główny Urząd
Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań. Tradycyjnie - raz na dekadę - GUS pyta mieszkańców Polski
„ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak
żyjemy”. W pytaniach poruszane są
również inne, istotne kwestie związane z funkcjonowaniem naszego społe-

czeństwa. Spisem objęci są mieszkańcy Polski (również cudzoziemcy) jak
i Polacy przebywający w czasie spisu
za granicami kraju.
Podstawową formą jest
samospis internetowy.
W niespełna kwadrans
można dokonać tego
wchodząc na stronę
spis.gov.pl i wypełniając
zawarty tam formularz
spisowy.

odbywać się będzie Letnie Grania,
czyli cykl koncertów promujący lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich artystów. Muzyczne popisy
można śledzić w każdy piątek do
końca wakacji (szczegóły na plakacie). Na rynek wraca również kino!
Seanse filmowe odbędą się w każdą
niedzielę po zmroku.
- Serdecznie zapraszam do udziału zachęca Stanisław Piechula, burmistrz
Mikołowa.

STANISŁAW PIECHULA,
burmistrz Mikołowa
Jeśli chcemy, aby powrót do rzeczywistości
sprzed pandemii był możliwy, konieczne
jest zaczepienie się. Osoby zaszczepione
oraz te, które odporność nabyły po
przebytej chorobie wspólnie zwiększają
szansę na odporność stadną naszych
mieszkańców. Dzięki niej chronimy nie
tylko siebie, ale również wszystkich tych,
którzy zaszczepić się nie mogą, ze względu
na przeciwwskazania, zbyt młody wiek
czy przewlekłe choroby. Gorąco zachęcam
do zaszczepienia się przeciw COVID-19,
dbając o własne zdrowie dbamy również
o pozostałych.

Pracownicy urzędu miasta pomogą
w dokonaniu spisu jeśli tylko zachodzi taka potrzeba. W miejskim ratuszu (Rynek 16) przygotowane jest specjalne stanowisko, przy którym korzystając z pomocy urzędnika można
wypełnić badania ankietowe. Dzwoniąc pod numer 32 32 484 13 możemy umówić rozmowę telefoniczną
z rachmistrzem, który przeprowadzi
z nami wywiad na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.
Udział w spisie jest obowiązkowy,
odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny.
Letnie imprezy po raz
kolejny na rynku
Wakacje to czas, w którym staramy się urozmaicić weekendowe
wieczory naszym mieszkańcom
proponując im udział w wydarzeniach kulturalnych. Po raz siódmy

ZGUBNE SKUTKI ZDALNEGO

u Mikołowska młodzież podsumowała trudny rok zdalnego nauczania podczas I Mikołowskiego Forum Samorządów Uczniowskich.
Zorganizowano je z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej i przewodniczącej Rady Miejskiej Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej. Uczestniczyli
w nim uczniowie wszystkich mikołowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły.

C

elem spotkania było rozwijanie współpracy międzyszkolnej oraz integracja samorządów uczniowskich, a tematem, który młodzież poruszała podczas warsztatów
była „PANDEMICZNA RZECZYWISTOŚĆ. Jak powinna wyglądać edukacja”.
Depresja, samookaleczanie, stany lękowe

foto: Waldemar Kazubek - Gazeta Mikołowska

Młodzież podczas warsztatów zwróciła uwagę na zaburzenia
w komunikacji oraz brak relacji związany z przedłużającym się
nauczaniem zdalnym i co za tym idzie wynikające z nich zgubne
efekty dla kondycji psychicznej młodego człowieka.
Podkreślali, że stereotypy, uprzedzenia, hejt, brak tolerancji, brak otwartości, ocenianie, odrzucenie mogą prowadzić do
przykrych zdarzeń i dużych problemów co obserwują u swoich
koleżanek i kolegów. Dodatkowo wskazywali, że brak realnego
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W połowie drogi do celu
Ruch samochodowy w rejonie dworca autobusowego ponownie odzyskał płynność. Z ulic zniknęła tymczasowa
sygnalizacja świetlna sterująca ruchem wahadłowym. W ciągu ostatnich miesięcy większość mieszkańców Mikołowa,
a także osoby przejeżdżające przez nasze miasto niejednokrotnie musiała w tym miejscu „odczekać swoje”. Na szczęście
prace związane z przebudową płyty dworca jak i przylegającą do niego siecią dróg zostały zakończone.
my w postaci niewybuchów z czasów
II wojny światowej, czy napotkane pod ziemią piaskowce utrudniające prace instalacyjne - nieco ponad
1,5 roku jakie potrzebne było na wykonanie tego etapu, mając na względzie złożoność całej operacji, nie było
czasem zmarnowanym.
Zbliżamy się do
kolejnej, istotnej dla
całego projektu, części
inwestycji.

B

udowa łącznika ulic Waryńskiego z Kolejową wraz
z chodnikami i ścieżką rowerową. Parking przeznaczony dla użytkowników Centrum Przesiadkowego oraz miejsca postojowe dla autobusów.
Przebudowa płyty dworca autobusowego. Perony, na których znajdują
się jedne z najnowocześniejszych wiat
autobusowych w Europie, z wyposażeniem na miarę XXI wieku. Podróżni będą mogli skorzystać z infokiosku, 55-calowych dotykowych ekranów wewnątrz wiat - umożliwiających
m.in. zaplanowanie swojej podróży,
dynamicznej informacji pasażerskiej
informującej o rzeczywistym czasie przyjazdu oczekiwanego autobusu. Zimą względny komfort powinny
zapewnić ogrzewane ławki wewnątrz
wiat. Dach każdej z nich pokryty jest

panelami fotowoltaicznymi, w praktyce oznacza to autonomiczne zasilanie
w okresie letnim i hybrydowe w pozostałym czasie. Poza tym niezbędna infrastruktura zapewniająca bezpieczne
przemieszczanie się w obrębie dworca w postaci chodników i ścieżki rowerowej. Miejsca postojowe dla taksówek, rowerzystów oraz punkt ładowania samochodów elektrycznych.
O nasze bezpieczeństwo w tym rejonie już teraz dba 58 kamer. Gruntownej przebudowie uległ również cały
układ drogowy w tej części centrum
miasta. Rondo u zbiegu ulic Kolejowej i Prusa, dodatkowe pasy ruchu
prowadzące do i z ronda turbinowego na rogu Prusa i Miarki.
Po wakacjach Zakład Usług Komunalnych zajmie się zielenią i nowymi
nasadzeniami, na nowo gospodarując
ten teren.

NAUCZANIA

Operacja trwa
Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej elementy, do tego pandemię, która rozstroiła grafiki
i czas pracy w niejednej firmie, fakt,
że dworzec autobusowy i kolejowy
działał w przez cały okres remontu,
a nawet trudne do przewidzenia
(choć zakładane wcześniej) proble-

Rozmowy z PKP PLK, spółką Skarbu Państwa, na temat przebudowy
wiaduktu trwały niemal od samego
początku działań mających przygotować miejski urząd do tego ogromnego, na skalę miasta, remontu. Negocjacje prowadzone w zasadzie od 4 lat.
Rozmowy zakończyły się sukcesem, bo nie tylko ich istotą była realizacja samej inwestycji, ale przeprowadzenie jej w taki sposób i w takim czasie, aby prace nad wiaduktem prowadzone przez PKP PLK były dokładnie zsynchronizowane z harmonogramem prac nad układem drogowym
prowadzonym przez urząd miasta.

Wizualizacja wiaduktu po remoncie.

kontaktu z rówieśnikami oraz nauczycielami miał wpływ na ich
psychikę, przez co pojawiały się problemy z samotnością, zamykaniem się w sobie, samookaleczeniem się, depresją i stanami
lękowymi.
Młodzież mocno akcentowała, że czuje się niezrozumiana, że
brakuje im ludzkiego podejścia do drugiej osoby.

Zmiana jakościowa jakiej należy spodziewać się na finale całej przebudowy będzie znacząca. Prześwit wiaduktu zostanie poszerzony z obecnych
9 do 28 metrów. Na skrzyżowaniu ulic
Rybnickiej i Wyzwolenia powstanie
kolejne, trzecie rondo. Po obu stronach jezdni znajdować będą się chodniki i ścieżka rowerowa. Ta ostatnia
docelowo prowadzić będzie aż do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Równocześnie powstawać będzie nowy
wiadukt, tak aby możliwie zminimalizować utrudnienia dla kierowców, rowerzystów i pieszych w tym rejonie.
Prace drogowe oraz
modernizacja wiaduktu
PKP rozpoczną się na
jesieni i mają potrwać rok.

Niemiarodajne oceny, brak relacji
W kwestii edukacji podczas zdalnego nauczania jako minusy
młodzież wskazywała na brak kontaktu z kolegami i koleżankami,
nauczycielem, brak zaangażowania uczniów, niemiarodajne oceny,
mało zrozumiałe lekcje, stres, problemy techniczne, mniejszą prywatność. Jednak z drugiej strony wymieniano, że platformy edukacyjne usprawniły komunikację w grupie, pozwoliły na szybszy
kontakt z nauczycielem oraz że zdalne lekcje pozwoliły na rozwój
hobby i zainteresowań.
Forum spotkało się z bardzo dobrym
przyjęciem zarówno wśród uczniów jak
i opiekunów samorządów szkolnych.

foto: Waldemar Kazubek - Gazeta Mikołowska

MATEUSZ HANDEL,
zastępca burmistrza Mikołowa
Najistotniejszą sprawą, z punktu
widzenia miasta i komfortu
mieszkańców, było zsynchronizowanie
i koordynacja prac związanych
z remontem, a w zasadzie wymianą
wiaduktu (zadanie PKP PLK)
z przebudową dróg i budową ronda pod
wiaduktem, u zbiegu ulic Rybnickiej
i Wyzwolenia. Negocjacje ze PKP
trwały długo, na szczęście udało nam
się dojść do porozumienia i pogodzić
obie operacje rozpoczynając je
niemal równocześnie. Ten etap będzie
zwieńczeniem pięcioletniego procesu
inwestycyjnego. Po jego zakończeniu
mieszkańcy Mikołowa odczują nową
jakość podróżując przez centrum miasta.

- To świetna inicjatywa, która powinna być kontynuowana. Bardzo dobrym pomysłem jest forma warsztatów dla młodzieży, w której chętnie uczestniczyli i wypracowali bardzo trafne i dojrzałe wnioski - mówi Marta Walczak opiekunka samorządu uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.
Wśród zaproszonych gości, którzy przysłuchiwali się dyskusji
młodych, ale również podsumowali ten trudny rok szkolny byli:
burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, jego pierwszy zastępca
Mateusz Handel, członkini Zarządu Powiatu Mikołowskiego Gra-

KATARZYNA SYRYJCZYK-SŁOMSKA,
przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mikołowie
Cieszę się, że forum spotkało się z tak dobrym przyjęciem
zarówno wśród uczniów, nauczycieli i osób odpowiedzialnych za
oświatę w naszym mieście i powiecie. Młodzież bardzo dojrzale
podeszła do tematu poruszanego podczas forum. Wypracowane
podczas warsztatów wnioski, wskazówki i rekomendacje
zostaną przesłane do dyrektorów mikołowskich szkół, władz
miasta, powiatu, tak by stworzyć szkołę miejscem jak
najbardziej przyjaznym i otwartym dla ucznia oraz usprawnić
edukację zorientowaną na potrzeby młodzieży.
żyna Nazar, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Mikołowskiego Iwona Smorz, przewodnicząca Komisji ds Społecznych RM Ewelina Kukla oraz gość specjalny współpracujący
z Młodzieżową Radą Miejską prezes Fundacja Europejski Instytut
Outsourcingu Magdalena Foltys.
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Sfinansowano ze środków Miasta Łaziska Górne

BURMISTRZ
z absolutorium

Atrakcyjne działki na sprzedaż
ULICA WIEŻOWA

Dwie działki o łącznej powierzchni 1,7094 ha położone w Łaziskach
Górnych przy ulicy Wieżowej.
Działki mają kształt nieregularny
zbliżony do prostokątnego, są nieogrodzone, z pełną infrastrukturą
(prąd, woda, gaz, kanalizacja) założoną na lub w sąsiedztwie działek.
W sąsiedztwie dominuje zabudowa domów wolnostojących. Działki porośnięte są samosiewem liściastym,
kilkuletnim, głównie brzozowym.
Wartość netto zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez
rzeczoznawcę majątkowego z dnia 06 kwietnia 2021 roku dla obu działek
łącznie wynosi 1 846 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2021 roku o godz. 10:00
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.
ULICA SŁOWACKIEGO

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,2406 ha, cena wywoławcza netto 197 300,00 zł
Nieruchomość położona jest
w południowej części miasta,
w pobliżu granicy administracyjnej Łazisk Górnych i Wyr, w odległości około 1,5 km od centrum
obrębu Łazisk Średnich oraz w odległości około 5 km od ścisłego centrum miasta, gdzie zlokalizowana jest
infrastruktura administracyjna miasta.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 roku o godzinie: 10:00
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

Na

zdalnej sesji Rady Miejskiej w dniu
21 czerwca 2021 roku radni udzielili burmistrzowi
Miasta Łaziska Górne wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Na posiedzeniu, przed głosowaniem
nad udzieleniem absolutorium Burmistrz przedstawił „Raport o stanie
gminy - Łaziska Górne 2020”. Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Łaziskach Górnych.

Dzienny Dom

Są jeszcze wolne miejsca w Dziennym Domu Senior +
w Łaziskach Górnych. Organizowane zajęcia skierowane są
do łaziszczan powyżej 60. roku życia i odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Proponowane są

zajęcia z fizjoterapeutą, opieka pielęgniarki, wycieczki, pikniki, muzykoterapia, zajęcia manualne. Oferowane są 3 posiłki. Zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych: 32 72189 10 (wew. 690 lub 696).

Wakacje na „Żabce”

Spisz się!

Szczegółowe informacje: Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5 w Łaziskach Górnych,
tel. 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu.

Odbierz kartę PSZOK

W

Urzędzie Miejskim
w Łaziskach Górnych
(siedziba przy Placu
Ratuszowym 1) wydawane są karty,
umożliwiające korzystanie z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
Zapraszamy właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta po odbiór kart.
Aby otrzymać kartę na PSZOK, właściciel nieruchomości
musi złożyć do Urzędu Miejskiego wniosek (dostępny w siedzibie Urzędu oraz na stronie: www.
laziska.pl, link: https://www.laziska.
pl/dla-mieszkancow/formularz-deklaracji/.
Karta wydawana jest bezpłatnie
w następujących ilościach:

• dla nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym - 1 Karta na nieruchomość,
• dla nieruchomości zamieszkałej,
zabudowanej budynkiem wielolokalowym - 1 Karta na każdy lokal

mieszkalny znajdujący się w tym
budynku.
UWAGA! W przypadku nieruchomości wielolokalowych Karty będą
wydawane przez Zarządców nieruchomości.

Znakowanie rowerów

W

sierpniu będzie można bezpłatnie oznakować rower w Łaziskach
Górnych. Akcja znakowania organizowana jest z udziałem strażników miejskich. Znakowanie jest skutecznym sposobem na odstraszenie złodzieja i ułatwienie poszukiwania roweru w razie jego zaginięcia. Szczegóły akcji i terminy znakowania na stronie: www.laziska.pl oraz
https://www.facebook.com/MiastoLaziskaGorne.

W

wakacyjne, skwarne dni zapraszamy do skorzystania z oferty łaziskiej „Żabki”. Kąpielisko jak co roku ma
do zaoferowania coś nowego.
W tym roku teren wzbogacił
się o nowy plac zabaw dla maluchów.

To

już półmetek Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest
obowiązkowy.
W jaki sposób można się spisać?
• przez Internet: www.spis.gov.pl
• przez telefon: 22 279 99 99
• w Urzędzie Miejskim w Łaziskach
Górnych. Osoby zainteresowane
samospisem w siedzibie Urzędu
prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numer 32 324 80 25.
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

/gminawyry
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

Gmina dopłaca
do wymiany pieców

Rowerowa gmina Wyry

u W maju w Gminie Wyry zrealizowana została
Kampania Rowerowy Maj, która poprzez zabawę
połączoną z elementami rywalizacji miała na celu
zachęcić do wybierania aktywnego środka transportu
podczas podróży do szkoły lub przedszkola.

Rada Gminy Wyry w czerwcu przyjęła regulamin udzielania dotacji z budżetu
gminy na inwestycje związane z wymianą nieekologicznych i niskowydajnych
źródeł ciepła na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Wyry.

J

uż od 15 lipca można składać wnioski o dotację na
wymianę źródła ciepła w wysokości 40% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3 000 zł dla jednego
budynku/lokalu mieszkalnego, a dla budynków wspólnot mieszkaniowych (wspólna kotłownia) - w wysokości
40% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 1 000 zł
dla jednego lokalu mieszkalnego objętego wspólną kotłownią.
Dotacja będzie przysługiwała na zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła, za które uznaje się:
• Kotły na węgiel lub pellet z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi ekoprojektu dla kotłów na
paliwo stałe. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.
• Kotły gazowe kondensacyjne spełniające wymagania
klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
• Kotły olejowe spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
• Kocioł zgazowujący drewno spełniający wymogi ekoprojektu, posiadający klasę efektywności energetycznej
minimum A + na podstawie karty produktu i etykiety
energetycznej.

Zbiórka
złomu
zakończona
sukcesem

• Pompę ciepła spełniającą wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A + na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
• Kocioł elektryczny, który musi być trwale związany
z podłożem, ścianą lub sufitem.
Co trzeba zrobić, aby uzyskać dotację?
Należy złożyć wniosek w formie papierowej dostępny do pobrania na stronie internetowej www.wyry.pl
oraz stacjonarnie w Urzędzie Gminy Wyry. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Wyry. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji
złożone do 30 września danego roku, mogą być przewidziane do realizacji, to jest do zawarcia umowy o udzielenie dotacji, rozliczenia i jej wypłaty w danym lub następnym roku budżetowym.
Uwaga! Dotacja będzie przysługiwała na zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła dokonanego po dacie zawarcia umowy o udzielenie dotacji! Złożenie wniosku nie
jest równoznaczne z przyznaniem dotacji!
Szczegóły programu dotacyjnego można znaleźć w regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.wyry.pl.
Karolina Kopacz

O

chotnicza Straż Pożarna w Wyrach kilka dni
temu zakończyła akcję „Zbiórka złomu na
zakup samochodu lub sprzętu pożarniczego”. Rezultat zbiórki przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Znowu mieszkańcy Wyr nie zawiedli naszych strażaków. Wsparło nas również kilku mieszkańców Gostyni.
Dzięki funduszom uzyskanym ze sprzedaży złomu
oraz z otrzymanego wsparcia finansowego nasza OSP
ma szansę wymiany starego Volkswagena T4 na inny,
nowszy model, który znacząco poprawi sprawność bojową naszej jednostki.
Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim
mieszkańcom, którzy dołożyli się do tej zbiórki. Osobne podziękowania należą się firmie Bekuplast S.A. z Łazisk Górnych, która istotnie przyczyniła się do tak dobrego wyniku naszej zbiórki. Dziękuję również prezesowi
PGKiM Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych, prezesowi firmy
Flow Control Sp. z o.o. z Wyr oraz Wójt Gminy Wyry pani Barbarze Prasoł. Podziękowania składam również firmie Ceramika EVA z Wyr, która udostępniła część swojego terenu na zmagazynowanie zebranego złomu.
Szanowni mieszkańcy, akcja „Złom” na pewno nie
odniosłaby tak dużego sukcesu gdyby nie pomoc i pełne zaangażowanie naszych strażaków. To oni prawie codziennie stawiali się w strażnicy, aby przetransportować
przygotowany przez mieszkańców złom. Druhowie! Za
to serdecznie wam dziękuję i wiem, że zawsze mogę liczyć na waszą pomoc.
Proszę wszystkich mieszkańców, którzy potrzebują zaświadczenia o zdaniu swojego pieca CO o kontakt
z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej lub telefon pod
numery podane podczas zbiórki.
Mirosław Sikora
- Prezes OSP w Wyrach

W

maju w Gminie Wyry zrealizowana została Kampania Rowerowy
Maj, która poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji
miała na celu zachęcić do wybierania aktywnego środka transportu podczas podróży do szkoły lub przedszkola. Głównym organizatorem kampanii, do której nasza gmina dołączyła już po raz drugi, było Miasto Gdańsk.

W sumie w naszej gminie zarejestrowano 643 aktywnych uczestników,
którzy dokonali aż 11 450 przejazdów. Zwycięzcami w tym roku okazali się:
klasa VIa ze Szkoły Podstawowej w Gostyni, klasa IIc ze Szkoły Podstawowej
w Wyrach oraz grupa 6-latków z Gminnego Przedszkola w Wyrach.

Wraca letnie kino!

D

om Kultury w Gostyni zaprasza na dwa pokazy kina
letniego. 17 lipca na terenie
Ośrodka Sportowego im. Braci Góralczyków w Wyrach odbędzie się
pokaz kina samochodowego. Wyświetlony będzie film „Green Book”
z 2018 roku, który zdobył 3 Oscary!
Z kolei 24 lipca w „Zagrodzie Ślą-

skiej” w Gostyni odbędzie się pokaz filmu „Parasite”, który zdobył aż
Oscary, w tym w kategorii najlepszy
film oraz najlepszy reżyser! Wstęp
wolny. Rozpoczynamy po zmroku,
po godzinie 20.30. Sponsorem seansów jest firma Multimetro. Gorąco
zapraszamy.
Marek Nowara
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Wotum zaufania i absolutorium

dla Burmistrza

T

ematem przewodnim XXXIII Sesji Rady Miejskiej Orzesze był Raport o stanie Miasta Orzesze za 2020 rok. Burmistrz przedstawił raport, który obejmował podsumowanie jego działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał
rady miejskiej. Radni podczas głosowania jednogłośnie udzielili wotum zaufania Mirosławowi Blaskiemu.
Podczas czerwcowej sesji również jednogłośnie Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Orzesze za 2020 rok oraz udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Orzesze za poprzedni rok.
Po podjęciu tych uchwał Burmistrz w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników podziękował za udzielone absolutorium i okazane zaufanie. Podziękował
także Radnym za dotychczasową współpracę.

Ulga za prowadzenie

przydomowego kompostownika

Od

1 lipca 2021 r. właściciele budynków jednorodzinnych mogą otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się kompostować
bioodpady w przydomowych kompostownikach. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/376/21 Rady Miejskiej
Orzesze z dnia 19 maja 2021 r wysokość ulgi została ustalona na 2,00 zł
za każdego mieszkańca miesięcznie.
Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć w Urzędzie Miejskim Orzesze nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z uwzględnieniem wyliczenia ulgi. Obowiązujący druk deklaracji można pobrać
w Urzędzie, w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz na stronie
internetowej www.odpady.orzesze.pl.
Wskazówki dotyczące
kompostowania.
Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich tempe-

raturach. Sytuujemy go w miejscu osłoniętym od wiatru i słońca oraz nieco wzniesionym, tak aby powstający
kompost nie był zalewany przez deszcz.
Ważne jest, aby podłoże kompostownika było przepuszczalne i umożliwiało swobodny odpływ nadmiaru wody.
Również jego ściany powinny być ażurowe, celem zapewnienia dostępu powietrza do jego wnętrza.
Co zyskujemy dzięki
kompostowaniu odpadów ?
Uzyskany kompost posiada szereg cennych właściwości. Przede
wszystkim wzbogaca glebę, poprawia jej strukturę, jak również zapewnia utrzymanie odpowiedniej wilgotności. Jest on także źródłem szeregu różnorodnych składników odżywczych, dzięki czemu zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy chemiczne. Ponadto, kompost stymuluje glebę do wytwarzania pożytecznych bakterii i grzybów wpływających na rozkład materii organicznej.
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Orzeszanin Roku 2020
T
ytuł „Orzeszanina Roku” to
najważniejsze lokalne wyróżnienie, które jest nadawane w gminie Orzesze od 2019 roku, kiedy to członkowie Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie
uhonorowania osób, stowarzyszeń
czy instytucji promujących pozytywny wizerunek miasta i wpływających na jego rozwój. Tytuł ten zastąpił dotychczasowe wyróżnienie
„Zasłużony dla Miasta Orzesze”,
przyznawany w latach 2008-2018.
W tym roku pierwszym laureatem tytułu „Orzeszanin Roku
2020” został pan Mariusz Kaczmarczyk - pomysłodawca Orzeskiego
Centrum Nakrętkowego, jak również Wielkiego Śląskiego Futbolowego Tąpnięcia, akcji zbierania koszulek wszystkich śląskich klubów z
przeznaczeniem na licytacje. Drugi laureat to Stowarzyszenie Hardo
Ferajna ze Zgonia, na czele z panem

Dawidem Brożkiem - organizator
m.in. festynu charytatywnego „Gramy dla Krzycha”, z którego dochód
przeznaczono na rehabilitację strażaka z OSP Zgoń, zbiórki dla Szpitala Specjalistycznego - Jednoimiennego w Tychach czy zakupu nowego
busa do przewozu wychowanków

OREW w Wyrach, a dzięki współfinansowaniu z Urzędu Miejskiego
Orzesze udało się im zrealizować
kilka imprez promujących aktywne
formy spędzania czasu przez mieszkańców, jak „Wiosłuj z Hardą Ferajną”, „Baw się z Hardą Ferajną” czy
„Weekend odkrywców”.

Rozbudowa infrastruktury „Jedynki”
Nowe urządzenia
na placu zabaw

S

zkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu rozszerzyła
w latach 2020-21 swoją bazę rekreacyjno-sportową. Powiększono plac zabaw oraz utworzono miasteczko ruchu drogowego z grami kreatywnymi. Pierwsza z tych rzeczy była możliwa, bowiem Miasto Orzesze
w 2020 r. przystąpiło do Programu „PGG dla Gmin”, organizowanego przez Kompanię Węglową SA w Katowicach. Złożyło ofertę i otrzymało bezpłatnie urządzenia
zabawowe, które zostały zamontowane na terenie SP 1,
a w pobliżu Przedszkola Nr 1.
Był to zestaw „Marlenka” Premium+ HDPE, huśtawka
bocianie gniazdo Premium+, huśtawka wahadłowa Mix
Premium+, pociąg z dwoma wagonami i ze zjeżdżalnią Premium+ HDPE oraz tablica do rysowania z OiX Premium+.
Dodatkowo zamontowano ławkę z oparciem, stojak rowerowy, jak również wykonano chodnik z kostki brukowej
i bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami.

Miasteczko ruchu drogowego
z grami kreatywnymi

Miasteczko ruchu drogowego powstało natomiast dzięki staraniom o środki finansowe dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Orzeszu. Jego podłoże o wymiarach 21x16 m
zostało wykonane w 2020 r. ze środków „Fundusz dla Centrum” w kwocie 50 tys. zł. W roku obecnym na podłożu zostało namalowane miasteczko ruchu drogowego oraz naklejano 6 podwórkowych gier kreatywnych dla uczniów
oraz zestaw 21 mobilnych znaków drogowych.
Zakup wyposażenia miasteczka ruchu drogowego wraz
z grami kreatywnymi oraz znakami to kwota - ponad
27 tys. zł, z czego dyrektor szkoły Pani Gabriela Kret we
własnym zakresie pozyskała kwotę ponad 17 600 zł.
Na terenie miasteczka ruchu drogowego odbył się już
praktyczny egzamin na kartę rowerową uczniów klasy IV
oraz spotkania uczniów klas I-III z policjantem, dotyczące
prawidłowego poruszania się po drogach publicznych. Poza godzinami pracy szkoły z obiektu korzystają uczniowie
i dzieci z terenu miasta Orzesza.

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”:

Z

wycofanie dotacji na kotły węglowe, podwyższenie progów dochodowych.

akup kotła na węgiel oraz jego montaż
w ramach programu „Czyste Powietrze”
będzie możliwy tylko do 31 grudnia
2021 r., co oznacza, że od 01.01.2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła.
Kotły na węgiel będą jeszcze dofinansowane
pod warunkiem:

• Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• Wystawienia faktury za kocioł i montaż do
31 grudnia 2021 r.
Ponadto planowane jest podwyższenie obecnych progów dochodowych uprawniających do

podwyższonego poziomu dofinansowania, które ma obowiązywać od 1 lipca 2021 r., czyli po
wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.
Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury,
czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).

Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc.
najniższej emerytury na osobę, czyli do
1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
UWAGA! Zasady te nie dotyczą wniosków
złożonych przed datą wejścia w życie zmian
w programie (planowane od 1 lipca 2021).
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Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

Ornontowickie Bzy

P

ocząwszy od 2005 roku Statuetki „Ornontowickie Bzy”
wręczane są nieprzerwanie
co roku. Nie inaczej było i w roku
bieżącym, kiedy to 9 czerwca w sali
ARTerii Centrum Kultury i Promocji uroczyście wręczono statuetki tegorocznym Laureatom.
Wyboru Laureatów, spośród dziewięciu wniosków, które zawierały
sześć nominacji, dokonała Kapituła
w składzie:
• Marcin Kotyczka - Przedstawiciel
Urzędu Gminy Ornontowice,
• Dariusz Spyra - Przedstawiciel
Urzędu Gminy Ornontowice,

• Sebastian Spyra - Przedstawiciel
Rady Gminy Ornontowice,
• Marcin Wajszczyk - Przedstawiciel
instytucji kultury,
• Monika Orłowska-Przybyła - Przedstawiciel jednostek oświatowych,
• Sławomir Bijak - Przedstawiciel
organizacji społecznych,
• Ks. Mateusz Dziurowicz - Przedstawiciel Duchowieństwa.
W roku bieżącym Kapituła
przyznała 4 wyróżnienia.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Statuetkę otrzymała Pani Magdalena Owczarek. W kategorii DLA ORNONTOWIC Kapituła przyznała Statuetkę ks. Proboszczowi Grzegorzowi Lechowi oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Ornontowicach. Z kolei w kategorii
PRZEDSIĘBIORCZY I OPERATYWNI
wyróżniono firmę GIEBEL SP. Z O.O.
Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom!

Biegi Przełajowe o Puchar Wójta

W

sobotę 19 czerwca 2021 r.
na terenie oraz w okolicach kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul.
Okrężnej w Ornontowicach zorganizowane zostały Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Ornontowice.
W ramach imprezy zorganizowano
tor przeszkód z licznymi konkuren-

cjami oraz atrakcjami dla najmłodszych.
Biegi w kategoriach przedszkole oraz
klasy I-II odbyły się na kompleksie
sportowym „Moje Boisko - Orlik 2012”
natomiast w pozostałych kategoriach
trasy biegły ścieżką leśno-stawową.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział i dobrą zabawę!

Zestawienie osób, które zwyciężyły w poszczególnych kategoriach:

Uroczystość Chóru Jutrzenka

29

czerwca w sali ARTerii w Ornontowicach odbyła się uroczystość zorganizowana przez
Chór „Jutrzenka” przy współudziale ARTerii
Centrum Kultury i Promocji.
Prowadzącą imprezę była Dyrektor ARTerii, Aleksandra
Malczyk.
Oprócz chórzystów i ich rodzin w spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Ornontowice, Marcin Kotyczka, jak
i Prezes Zarządu Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, Roman Warzecha.

Najważniejszym punktem uroczystości było uroczyste
odśpiewanie przyjętego w czerwcu br. uchwałą Rady Gminy Hymnu Gminy Ornontowice.
Członkowie chóru odebrali z rąk Prezesa Zarządu
ŚZChiO oraz Wójta Gminy Ornontowice Odznaki Honorowe ŚZChiO, a Pani Cecylia Spyra - Godność Herolda
Śpiewactwa Śląskiego i Muzykowania, która jest przyznawana uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów ŚZChiO.
Gratulujemy wyróżnionym, a wszystkim chórzystom życzymy dalszych sukcesów i nieustającej chęci do muzykowania!

PRZEDSZKOLE - DZIEWCZYNKI
KLASY 3-4 - DZIEWCZYNKI
KLASY 7-8 - DZIEWCZYNKI
1. Rozalia Łobożewicz
1. Maja Duran
1. Nadia Solga
2. Julia Drobiczek
2. Magdalena Małek
2. Anna Stolarczyk
3. Hanna Szołtysek
3. Nikola Pierzga
3. Paulina Perlińska
PRZEDSZKOLE - CHŁOPCY
KLASY 3-4 - CHŁOPCY
KLASY 7-8 - CHŁOPCY
1. Błażej Sewerin
1. Alex Biskup
1. Dawid Szwiec
2. Maksymilian Pierzga
2. Wiktor Szwiec
2. Patryk Piosek
3. Bartłomiej Szmytka
3. Adam Borowiec
3. Samuel Iżewski
KLASY 1-2 - DZIEWCZYNKI
KLASY 5-6 - DZIEWCZYNKI
OPEN - KOBIETY
1. Daria Duran
1. Justyna Machulik
1. Elżbieta Lewicka
2. Wiktoria Drobiczek
2. Emilia Kruszecka
2. Anna Biskup
3. Zofia Kozyra
3. Oliwia Cieślar
3. Joanna Niedobecka
KLASY 1-2 - CHŁOPCY
KLASY 5-6 - CHŁOPCY
OPEN - MĘŻCZYŹNI
1. Wojciech Niedobecki
1. Marcin Białas
1. Bartłomiej Boczar
2. Mateusz Białas
2. Jakub Gronostaj
2. Łukasz Pastor
3. Jan Kondrat
3. Jakub Baron
3. Bartłomiej Nowotny
NAJSTARSZY UCZESTNIK - Andrzej Kotyczka, NAJMŁODSZY UCZESTNIK - Mikołaj Janik
W zawodach uczestniczyły łącznie 133 osoby.

Zakończenie roku szkolnego

O

roku pełnym wyzwań, zmian i różnorodnych emocji mówili w swoich przemówieniach goście zaproszeni na uroczystość zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Gminie Ornontowice.
Akademia z udziałem Wójta Gminy - Marcina Kotyczki,
Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy - Ryszarda Milanowskiego, Zastępcy Wójta - Dariusza Spyry, proboszcza ornontowickiej parafii - Grzegorza Lecha, Przewodniczącej Rady Rodziców - Aleksan-

dry Pruś odbyła się 25 czerwca
br. Goście, kadra nauczycielska
i uczniowie klas VIII uczestniczyli najpierw w ceremonii
przekazania sztandaru młodszemu rocznikowi oraz „władzy” nowemu przewodniczącemu szkolnego samorządu Dawidowi Trześniowskiemu.
Następnie, pani dyrektor
Monika Orłowska-Przybyła
podziękowała wszystkim obecnym za podołanie wyzwaniom,
które postawiły przed edukacją
pandemiczne obostrzenia i regulacje. Rodzicom i organowi
prowadzącemu złożyła podziękowania za wsparcie i wyrozu-

miałość w tych niezwykle trudnych i nietypowych miesiącach
pracy.
Później przyszedł czas na
uroczyste wręczenie świa-

dectw najświeższym absolwentom naszej szkoły. Wielu z nich odebrało z rąk Pani
Dyrektor i swoich wychowawczyń - Agnieszki Bugli, Kata-

rzyny Chrapiec i Jolanty Spyry
- świadectwa z wyróżnieniem,
nagrody książkowe i bony upominkowe za wzorowe wyniki
w nauce i działalność na rzecz
szkoły i klasy, a także osiągnięcia w licznych konkursach. Nie
zabrakło też życzeń i upominków od młodszych kolegów
oraz pożegnalnego filmu.
Akademia była również
okazją do tego, aby ósmoklasiści mogli podziękować Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu za trud włożony
w ich edukację i wychowanie.
Krótki film przygotowała klasa 8a.

Nie był to jednak ostatni
wzruszający moment tej akademii. Na zakończenie odbyło się pożegnanie odchodzących na emeryturę pracowników naszego Zespołu: Celiny Kotyczki pełniącej funkcję głównej księgowej, Haliny
Neumann - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z 35-letnim stażem oraz Józefa Molendy pracującego w naszej szkole
na stanowisku konserwatora.
Gratulujemy uczniom promocji do następnych klas, doceniamy wkład w zdalną naukę
i życzymy bezpiecznych i radosnych wakacji.

FEDRUJEMY

PROJEKT JSW - MŁODZI I SILNI

u W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice otwarto szkolną
siłownię. Nowoczesny, skomputeryzowany sprzęt pozyskany został dzięki
projektowi Fundacji JSW „Młodzi i Silni”.

W

otwarciu uczestniczył
Wójt Gminy Marcin Kotyczka oraz jego zastępca, Dariusz Spyra, a także dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Monika Orłowska - Przybyła, jej zastępczynie - Bożena Kubica i Iwona
Sznapka i przedstawiciele nauczycieli
wychowania fizycznego - Elżbieta Lewicka i Łukasz Hauke.
Uczniowie przygotowali krótki występ artystyczno - sportowy z udziałem szkolnego zespołu tanecznego New Wave oraz reprezentantów
szkoły w międzyszkolnych zawodach
sportowych.
Szkoła, dzięki Fundacji JSW, pozyskała wysokiej jakości urządzenia
sportowe: bieżnię do biegania wraz
z konsolą oferującą różne opcje pozwalające w pełni wykorzystać czas

treningu, rower treningowy samozasilający z 24 treningami, rower eliptyczny z 9 programami treningowymi,
wioślarza z 6-funkcyjną konsolą, atlas
siłowy ADIDAS, stepper z licznikiem
z 4 wskaźnikami, ławeczkę treningową, gryf, talerze, stojak pod sztangę,
hantle, koło AB wheel, abdo do treningu mięśni brzucha oraz materace.
Odmienił się też wygląd samego
pomieszczenia - fototapety motywują
do ćwiczeń, a lustra pozwalają na samokontrolę podczas pracy z obciążeniem.
Projekt ma na celu poprawę kondycji zdrowotnej, sylwetki i samooceny
młodzieży.

Bieg po nowe życie
u To był wyjątkowy bieg sztafetowy.
W zawodach liczyła się przede wszystkim
promocja transplantologii. Od lat
Jastrzębska Spółka Węglowa wspiera
tę inicjatywę i aktywnie uczestniczy
w sztafecie wystawiając swoje drużyny.

Na

starcie, na wiślańskim rynku stanęło 180
uczestników, wśród których
były osoby po przeszczepach, gwiazdy świata muzyki, filmu, sportu i medycyny. W tym gronie biegli także reprezentanci Fundacji
JSW i JSW SA. Zaproszenia
do Drużyny Fundacji JSW
przyjęli, m.in. prof. Zbigniew
Włodarczyk - wybitny polski

transplantolog, Piotr Gruszka - siatkarz, były kapitan reprezentacji Polski oraz popularna aktorka Elżbieta Romanowska.
- Bieg Po Nowe Życie odbywa się już po raz 18. Bez naszych wspaniałych partnerów, do których zaliczam Jastrzębską Spółkę Węglową
oraz Fundację JSW, nie byłoby tego wydarzenia i nie moglibyśmy tak skutecznie wspie-

rać transplantologii. JSW jest
z nami od pierwszej edycji,
a więc od 18 lat. To partnerstwo jest wieloletnie i dla nas
budujące, to jest modelowy
przykład współpracy. Dziękuję, że jesteście z nami - powiedział Arkadiusz Pilarz,
współtwórca i dyrektor Biegu
Po Nowe Życie.
***
W 18. Biegu Po Nowe Życie wzięło udział aż 60 szta-

fet, które poprowadzili między innymi: Przemysław Saleta, Anna Dąbrowska, Tomasz Karolak, Adam Woronowicz, Anita Jańcia, Rafał Zawierucha, Olga Kalicka, Marek Plawgo, Ela Ro-

manowska, Marcin Mroczek i Katarzyna Pakosińska.
Na trasie biegł także Marcin Gortat, znakomity koszykarz, w przeszłości reprezentujący między innymi Orlando Magic, Washington Wiz-

zards i Los Angeles Clippers. W Biegu po Nowe Życie, uczestniczyło również
ponad 30 lekarzy i koordynatorów z najważniejszych polskich ośrodków transplantacyjnych.

www.naszagazeta.info

lipiec 2021 r.

REKLAMA

Sprintem przez sportowe areny
PIŁKA NOŻNA
W rozegranych meczach ligowych na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
Liga okręgowa
Orzeł Mokre pokonał Unię Ząbkowice 2:1, Źródło Kromołów 2:1,
przegrał z Ostoją Żelisławice 1:2,
wygrał z Błękitnymi Sarnów 3:0
(wo), kończąc rozrywki na siódmym
miejscu w grupie spadkowej podokręgu Katowice-Sosnowiec.
Burza Borowa Wieś uległa Silesii
Miechowice 0:3, pokonała Olimpię
Boruszowice 5:3, Przyszłość Ciochowice 3:1, kończąc rozgrywki na szóstym miejscu w grupie mistrzowskiej podokręgów Bytom-Zabrze.
Klasa „A”
Strażak Mikołów przegrał z rezerwami Ruchu Chorzów 0:11, pokonał Józefkę Chorzów 2:1, zremisował z rezerwami Siemianowiczanki 3:3, plasując się na dziewiątym
miejscu w podokręgu Katowice.
LKS Woszczyce pokonał Czaple
Kryry 4:2, Polonię Międzyrzecze 3:0
(wo), Stal Chełm Śląski 6:1 i zakończył sezon na piątym miejscu.
LKS Gardawice wygrał z rezerwami Iskry Pszczyna 3:0, Krupińskim Suszec 2:1, uległ Leśnikowi Kobiór 1:2, kończąc rozgrywki na 11
miejscu.
Klasa „B”
Kamionka Mikołów wygrała
z drugą drużyną Górnika 09 Mysłowice 3:0 (wo) i zajęła pierwsze miejsce w podokręgu Katowice, awansując do klasy „A”.
Fortuna Wyry pokonała Czułowiankę Tychy 2:1, zremisowała
z Czarnymi Piasek 3:3, wygrała z Tysovią Tychy 2:1, LKS-em Wisła Mała 9:3, przegrała z UKS-em Warszowice 0:2, pokonała Niepokornych
Orzesze 8:2 i uplasowała się na drugim miejscu w tabeli końcowej rozgrywek.
Niepokorni Orzesze wygrali
z Nadwiślanem Góra 2:1, rezerwami
MKS-u Lędziny 3:1, przegrali Czułowianką Tychy 0:3 (wo), pokonali LKS
Wisła Mała 3:1, Tysovię Tychy 4:0,
przegrali z Fortuną Wyry 2:8, ciesząc się z 8 miejsca na koniec rozgrywek.
Drugi zespół LKS-u Gardawice wygrał z LKS-em Mizerów 3:1,
uległ Golowi Bieruń 1:5, rezerwom
LKS-u Goczałkowice 0:3 (wo), pokonał UKS Warszowice 3:2, uległ rezerwom MKS-u Lędziny, kończąc sezon
na 14 miejscu.
Rezerwy Gwarka Ornontowice
pokonały Piasta Pawłów 2:1, Amatora Rudziniec 1:0, zajmując drugie
miejsce w tabeli, dające awans do
klasy „A”.
LKS 45 Bujaków uległ Sparcie
Zabrze 1:2, pokonał Piasta Pawłów

3:0, przegrał z Amatorem Rudziniec 1:2 i zakończył rozgrywki na 11
miejscu.
Klasa „C”
Druga drużyna Burzy Borowa
Wieś pokonała rezerwy Sokoła Łany 21:0, drugi zespół Naprzodu Żernica 4:3, rezerwy KS Grzybowice 3:0,
kończąc rozgrywki na pierwszym
miejscu z awansem do klasy „B”.
Wakacyjny turniej
„Dzikich drużyn”
W pierwszą sobotę na boisku Orliku przy ul. Katowickiej rozegrano Turniej Dzikich Drużyn dla szkół
podstawowych. Turniej wygrał team o nazwie „Czerwone Gumisie”,
pokonując w finale zespół „Dream
Team”.
MVP turnieju został Karol Machulec, najlepszym strzelcem - Jakub
Śliż, a najlepszym bramkarzem - Michał Szczypka.
Kręglarstwo
W Tucholi rozegrano Mistrzostwa
Polski juniorów młodszych w kręglarstwie klasycznym. Bardzo dobrze spisała się ekipa Polonii Łaziska, która wróciła z imprezy z pięcioma medalami: dwoma złotymi,
dwoma srebrnymi i brązowym. Medale z najszlachetniejszego kruszcu
wywalczyła Nicola Kobiór w sprincie oraz w tandemie z Mają Karpowicz. Medale srebrne padły „łupem”
Igora Kolonko w sprincie oraz Nicoli
Kobiór indywidualnie. Medal brązowy wywalczyła para Nicola Kobiór
i Jakub Erkiert.
Lekkoatletyka
W Częstochowie rozegrano Mistrzostwa Śląska Młodzików w lekkiej atletyce, w których startowało 14 zawodników mikołowskiego
UKS-u Trójka. Mikołowianie wrócili
z imprezy z trzema medalami. Złoto wywalczyła sztafeta chłopców
w biegu 4x100 metrów w składzie:
Mariusz Siwy, Kuba Dutkiewicz, Maciej Kalisz oraz Filip Pietrzyk. Medal
srebrny padł „łupem” Oliwii Porwolik w biegu na 1000 metrów, a brązowy - sprintera na 100 metrów,
Filipa Pietrzyka. Ponadto IV miejsce zajęła sztafeta dziewcząt 4x100
metrów (Magdalena Wójcik, Milena Jarczyk, Gabrysia Kaczmarek,
Wiktoria Absyl), V na „setkę” był Kuba Dutkiewicz, ósma na 300 metrów - Wiktoria Absyl, IX w biegu na
600 metrów - Daniela Jurka, dziesiąta na „setkę” - Magdalena Wójcik,
XII na tym samym dystansie - Mariusz Siwy, a XV na 300 metrów Gabriela Kaczmarek. Jeśli do tego dołożyć rekordy życiowe Mileny Jarczyk, Poli Kosińskiej i Macieja Kalisza, to start podopiecznych
Aleksandry i Piotra Wajdów można
uznać za rewelacyjny.
Tapi
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja

Czas na wymianę pieca!

Połowa z nas (46 proc.) twierdzi, że smog jest poważnym problemem w naszej okolicy. Jak wynika z badań, zła jakość powietrza przyczynia
się do zapadania na przewlekłe choroby. Wiele z nich zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Co więcej, w świetle uchwał
antysmogowych, musimy w najbliższych latach zrezygnować z ogrzewania domów starymi i nieefektywnymi piecami, tzw. „kopciuchami”.

N

arodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Polski Alarm Smogowy opublikowały
ranking pokazujący aktywność gmin
w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki rankingowi każdy mieszkaniec może zobaczyć ile wniosków na wymianę
kopciuchów i docieplenie domów złożono w jego gminie.
W tym celu Polski Alarm Smogowy przygotował specjalną wyszukiwarkę, która dostępna jest na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz
polskialarmsmogowy.pl/ranking.
Ranking gmin utworzony został na
podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych
o liczbie wniosków do programu
„Czyste Powietrze” złożonych przez
właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w I kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje
wskaźnik, którego wartość wyznacza
liczba wniosków złożonych z terenu
danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.
Z powiatu mikołowskiego najwyżej uplasowały się Ornontowice - na

29 miejscu z 26 wnioskami, kolejne są Wyry - 45 pozycja z 34 wnioskami. Mikołów z 79 wnioskami został skwalifikowany na 148 miejscu, a Orzesze z 48 na 244. Najgorzej
w rankingu wypadły Łaziska Górne
- 647 pozycja z 18 wnioskami.
Mieszkańcy mogą teraz
zaciągnąć kredyt na
wymianę „kopciucza”.
A to dzięki gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwsze banki kredytujące już podpisały umowy
z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Kredyt Czyste Powietrze z dotacją
na częściową spłatę kapitału oraz gwarancją BGK można zaciągnąć na maksymalnie 12 lat, a jego wartość może wynieść nawet 100 tys. zł. Poza wymianą kotła (pieca), kredyt z dotacją
pomoże sfinansować przeprowadzenie
termomodernizacji budynku czy też
montaż instalacji OZE. Z pozyskanych
środków warto poprawić efektywność
energetyczną budynku przede wszystkim przez ocieplenie ścian i wymianę
stolarki drzwiowej i okiennej - zaznacza wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Jak zaznacza minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka obecnie rozwijany jest największy i najważniejszy
projekt proekologiczny, służący skutecznej walce ze smogiem. Dołączenie
banków do programu „Czyste Powietrze” to ważny krok dla setek tysięcy
polskich gospodarstw domowych. Dla
Polaków to kolejne ułatwienie w sięganiu po wsparcie na wymianę kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Dzięki gwarancjom BGK dostępność kredytu będzie znacznie większa, ponieważ banki mogą proponować lepsze warunki
finansowania inwestycji.

Uruchomiono
kredyty bankowe
z dofinansowanie
Funduszu

Niekłamanym liderem została gmina Bieruń z powiatu lędzińsko-bieruńskiego - można powiedzieć, że tam bardziej stawiają na ekologię niż w naszym powiecie. Tu złożyło
wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze” - 154 mieszkańców.

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach ogłasza, że rozpoczął nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką

jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w oparciu o:
n program „Czyste Powietrze”
n regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu
priorytetowego „Czyste Powietrze”,
n wzór formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na
częściową spłatę kapitału kredytu
w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego objęte będą
przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na
paliwo stałe i poprawie efektywności
energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub w wydzielonych w tych budynkach lokalach
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą
wieczystą.
Więcej informacji o programie,
w tym osobach uprawnionych do składania wniosków, rodzajach przedsięwzięć i poziomach dofinansowania,
a także kryteriach wyboru przedsięwzięć i warunkach dofinansowania,
można znaleźć w Portalu Beneficjenta
https://portal.wfosigw.katowice.pl/

tału kredytu bankowego, w ramach
Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły
do jego wdrażania.
Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest
na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie
internetowej WFOŚiGW w Katowicach i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.
Banki także udzielają informacji
o programie oraz na podstawie danych przekazanych przez wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację
na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach przekazywane są do katowickiego Funduszu
zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem
w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia
decyzji o dofinansowaniu.
Wśród banków, które podpisały umowę z NFOŚiGW, znalazły się:
Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank
Polskiej Spółdzielczości, Credit Agri-

oraz na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/.
Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

cole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Spółdzielcza Grupa
Bankowa. Umowę dotyczącą udzielania kredytów z gwarancją BGK podpisały w pierwszej kolejności: Alior
Bank S.A. i BOŚ S.A. i BNP Paribas
Bank Polska S.A. Termin udostępnienia możliwości korzystania z gwarancji zależy od decyzji banku kredytującego.

Gdzie składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapi-

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

Ruszył program „Mój elektryk”
u Wyższe dofinansowanie dla uprawnionych posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz wsparcie dla firm i organizacji, dopłaty
do leasingu pojazdu, a także rozszerzenie katalogu pojazdów, na które można otrzymać wsparcie - oto cechy nowej odsłony
programu dopłat do pojazdów zeroemisyjnych, w tym elektrycznych oraz wodorowych. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada start programu „Mój elektryk”. Na dopłaty przeznaczył 500 mln zł.

J

niu leasingobiorców wystąpią firmy leasingowe, które będą współpracowały
z bankami, którym z kolei Narodowy
Fundusz udostępni środki na dopłaty.
Po stronie przedsiębiorcy będzie jedynie podpisanie umowy leasingu z dotacją - zaznacza wiceprezes NFOŚiGW
Artur Lorkowski.

ak zaznacza szef resortu klimatu
i środowiska Michał Kurtyka,
elektromobilność nie jest modą,
a realnym narzędziem poprawy jakości życia i zdrowia.
- Dynamiczny rozwój technologii
w tym sektorze sprzyja coraz szerszemu i powszechniejszemu wykorzystywaniu tych pojazdów nie tylko przez
użytkowników indywidualnych, ale
także przez biznes i administrację mówi minister Kurtyka.

Nabór wniosków
o dofinansowanie
składanych przez osoby
fizyczne rozpocznie się
12 lipca i będzie prowadzony
do wyczerpania środków
lub do 30 września 2025 r.

Więcej możliwości
„Mój elektryk” jest skierowany do
wszystkich kategorii odbiorców. Od
12 lipca wnioski o dotacje na zakup
pojazdów mogą składać osoby fizyczne, a następnie - w ciągu kilku tygodni
- taką możliwość otrzymają przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje.
Równolegle, będą uruchamiane dotacje do leasingu. Bez względu na formę finansowania pojazdu (zakup, leasing, najem), warunki wsparcia będą
takie same.
- Osobom fizycznym Narodowy Fundusz zrefunduje część kosztu zakupu lub najmu aut osobowych,
a podmiotom instytucjonalnym zrefunduje część kosztu zakupu lub leasingu dodatkowo aut dostawczych,
jak również np. motorowerów obsługujących dostawy zamówień do klien-

tów. Narodowy Fundusz zgodnie z zasadami pomocy publicznej za kilka tygodni uruchomi również wsparcie dla
zakupu busów dla więcej niż 8 osób dodaje Artur Lorkowski, wiceprezes
NFOŚiGW.
Wyższe dopłaty
dla wielodzietnych,
dopasowanie do
warunków rynkowych
Dofinansowaniem z programu
„Mój elektryk” będzie objęty zakup
lub leasing - to jedno z najważniejszych udogodnień nowego programu.
W przypadku osób fizycznych wynie-

sie 18 750 zł, a dla tych z Kartą Dużej
Rodziny 27 000 zł.
Pozostali adresaci programu mogą
liczyć na dofinansowania, których poziom będzie zależał od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu. Mogą się przy tym ubiegać o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu.
Wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi na pojazdy kategorii M1 będą mogli uzyskać dofinansowanie nawet do 27 tys. zł w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu min. 15 tys. km, na pojazdy kategorii L będą mogli uzyskać
4 tys. zł wsparcia. Natomiast dofinan-

sowanie zakupu pojazdów kategorii
N1 wyniesie nawet 70 tys. zł. Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys.
km. Dofinansowania będą obejmowały zarówno zakup, jak i leasing pojazdów.
- Program „Mój elektryk” jest dostosowany do potrzeb naszych beneficjentów. Wnioskowanie o dotację na zakup
auta będzie bardzo proste, beneficjent
załaduje do systemu internetowego dowody zakupu, rejestracji i ubezpieczenia auta, podpisze tylko jeden wniosek, który stanie się umową dotacji
oraz wnioskiem o wypłatę dotacji. Po
drugie, o dotacje do leasingu w imie-

Wsparcie dla strażaków!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza strażaków
ochotników do składania wniosków o dotacje na zakup nowy samochodów gaśniczych. Nabór
odbywa się w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych” na rok 2021.

B

eneficjentami środków
są podmioty (z wykluczeniem państwowych
jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska w ramach porozumienia
Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla
środowiska i zostały poinfor-

mowane o możliwości składania wniosków do WFOŚiGW
w Katowicach.

- Dzięki temu programowi
druhowie mogą otrzymać dotację w wysokości do 50% kosztów

kwalifikowanych przedsięwzięcia. To ważne wsparcie w zaopatrzaniu w sprzęt ratowniczy jednostek OSP, które w wielu przypadkach są pierwsze na miejscu
wypadku, pożaru czy katastrofy - powiedział nam Adam Lewandowski, zastępca prezesa
WFOŚIGW w Katowicach
Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w ter-

Dofinansowanie dla osób fizycznych będzie przyznawane na zasadzie
refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta. Aby ją uzyskać wystarczy wypełnić prosty wniosek elektroniczny. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go
i zobowiązać się, że nie pozbędzie się
go przez dwa lata od uzyskania dotacji.
W przypadku pozytywnej oceny Funduszu wniosek, po złożeniu przez wnioskodawcę podpisu elektronicznego, będzie stanowił umowę z NFOŚiGW.
Więcej informacji o programie
„Mój elektryk”
jest dostępnych na stronie
www.nfosigw.gov.pl/mojelektryk

Środki przeznaczone na dotacje
wynosi

4.565.000 zł, w tym:

NFOŚiGW - 2.565.000

zł
WFOŚiGW - 2.000.000 zł
Dopuszcza się możliwość
zwiększania puli środków.
minie do 31.12.2021 r. lub do
wyczerpania alokacji środków.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się
nadanie wniosku pocztą lub
przesyłką kurierską, o terminie
wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.
Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obo-

wiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.
katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom
/ nabór wniosków w ramach
„ogólnopolskiego programu
finansowania służb ratowniczych” na rok 2021 (pojazdy).
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Memoriał Olszówki wraca na parkiet

u Po rocznej przerwie

Turniej rozegrany zostanie
w hali sportowej przy ulicy
Ogrodowej 50, a harmonogram
gier jest następujący:

spowodowanej
pandemicznym
„zamrożeniem”
większości imprez
sportowych, na parkiet
hali sportowej MOSiR-u
Łaziska wraca Memoriał
im. Jana Olszówki.

6 sierpnia, piątek
n godz. 10.00 MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski - KPR Ruch Chorzów
n godz. 11.30 Otwarcie Turnieju
n godz. 12.00 MKS Perła Lublin - Stowarzyszenie Suzuki Korona Kielce
n godz. 16.30 MKS Perłą Lublin - KPR Ruch
Chorzów
n godz. 18.00 Piotrcovia Piotrków Trybunalski
- Stowarzyszenie Suzuki Korona Kielce

Po

wielu latach turniejów dla weteranów, turnieju młodzieżowego i zespołów seniorek pierwszej oraz
drugiej ligi, w tym roku łaziscy fani szczypiorniaka będą mogli zobaczyć coś więcej. XXXI Memoriał Piłki Ręcznej im. Jana Olszówki o Puchar
Burmistrza Miasta Łaziska Górne rozegrany zostanie 6 i 7 sierpnia (piątek oraz sobota), i będzie
turniejem seniorek z najwyższej krajowej półki.
- Tegoroczny turniej chcemy połączyć z promocją żeńskiej piłki ręcznej, prezentując naszym kibicom zespoły z najwyższej półki krajowego szczy-

piorniaka. Do udziału w turnieju zaprosiliśmy
dwa topowe zespoły Superligi, czyli MKS Perłę Lublin i MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski (trzeci i czwarty zespół Superligi), spadkowicza z najwyższej klasy rozgrywkowej - KPR Ruch
Chorzów oraz beniaminka - Stowarzyszenie Suzuki Kornona Handball Kielce. Turniej o podob-

nym kształcie już był, ale uczestniczące w nim zespoły były z niższej półki. Ponieważ nasz turniej
odbędzie się w czasie końcowych przygotowań do
rozgrywek, prezentowany przez zespoły poziom,
na pewno będzie wysoki - mówi twórca i organizator wszystkich Memoriałów Jana Olszówki,
Marian Olszówka. 
Tapi

7 sierpnia - sobota
n godz. 11.00 Stowarzyszenie Suzuki Korona
Kielce - KPR Ruch Chorzów
n godz. 13.00 MKS Perła Lublin - Piotrcovia
Piotrków Trybunalski
WSTĘP WOLNY,
ZAPRASZAMY!

Jednym radość, drugim łzy

W

iosenne zamrożenie imprez sportowych z powodu pandemii nie dotknęło IV ligi, więc ta klasa rozgrywkowa, jako pierwsza zakończyła sezon
2020/21. Na tym szczeblu mieliśmy
(kibice powiatu mikołowskiego) trzy
drużyny: Polonię Łaziska, Gwarka
Ornontowice i AKS Mikołów, mogąc
się cieszyć sześcioma meczami derbowymi w sezonie. Niestety, ta sytuacja nie powtórzy się w kolejnych rozgrywkach, gdyż do niższej klasy rozgrywkowej został zdegradowany AKS
i pozostaną nam dwa teamy. Krótko
mówiąc, dla naszych czwartoligowców zakończony sezon nie był w pełni udany. Po jego zakończeniu Polonia
i Gwarek mogły się cieszyć, AKS-owi
pozostały łzy.

POLONIA ŁAZISKA
Po słabej rundzie jesiennej, Polonia
do rozgrywek wiosennych przystąpiła pod wodzą nowego trenera, Daniela
Tukaja, licząc na poprawę gry i przede
wszystkim miejsca w tabeli. Tę poprawę
w pewnym stopniu było widać na boisku, szczególnie w liczbie odniesionych
zwycięstw, co spowodowało przesunięcie w górę tabeli. Z kolei gra była piłkarską sinusoidą, gdyż po dobrych spotkaniach przychodziły słabe, co skutkowało
porażkami z rywalami, z którymi ten zespół przegrać nie powinien. W rozegranych wiosną meczach Polonia uzyskała
wyniki: zremisowała z MKS-em Myszków 0:0 (zaległy mecz z rundy jesiennej), pokonała Przemszę Siewierz 4:1,
Szombierki Bytom 3:1, uległa Zniczowi
Kłobuck 0:4, pokonała Śląsk Świętochłowice 3:2, RKS Grodziec 5:2, Gwarka Ornontowice 2:0, przegrała z Dramą Zbrosławice 0:4 wygrała ze Szczakowianką

Jaworzno 3:1, przegrała z AKS-em Mikołów 0:4, pokonała Unię Kosztowy 3:1,
uległa Unii Dąbrowa Górnicza 1:2, rezerwom Rakowa Częstochowa 0:3, zremisowała z Wartą Zawiercie 1:1, pokonała Sarmację Będzin 4:0, uległa MKSowi Myszków 0:1, Ruchowi Radzionków 0:2. Osiem zwycięstw, jeden remis i siedem porażek dało łaziszczanom
w tej rundzie 25 punktów. W połączeniu
z rundą jesienną bilans wygląda następująco: 13 zwycięstw, pięć remisów i 14
porażek, 51 bramek strzelonych
(Mateusz Mazurek 13,
Bartosz Szojda 9, Daniel Fabisiak 6, Kamil
Uniejewski 6, Ireneusz
Badura 3, Piotr Załuski 2, Gabriel Nowak 1, Patryk Linek 1, Patryk Widuch 1,
Mikołaj Polczyk 1 i 1 samobójcza) oraz
65 straconych, co dało 44 punkty i ósme
miejsce w tabeli. Powód do zadowolenia na pewno jest, gdyż Polonia okazała się najlepszą drużyną w powiecie na
tym szczeblu rozgrywek, ale liczono na
więcej!

GWAREK ORNONTOWICE
Do rundy wiosennej Gwarek startował w dobrych nastrojach i sporymi oczekiwaniami. Piąte miejsce i 27
punktów zdobytych jesienią, pozyskanie zawodnika z Gruzji, Gogity Gogatschwillego oraz utrzymanie szkieletu
zespołu, pozwalały na ten optymizm.
Ale co innego oczekiwanie, a co innego
- boisko. To szybko ostudziło nastroje,
bo zespół nie grał na miarę oczekiwań.
Straty punktów w konfrontacji z drużynami do pokonania. Porażka z najsłabszym zespołem w grupie sprawiły, że
na finiszu Gwarek drżał o ligowy byt.
Na szczęście w trzech ostatnich spotkaniach wywalczył remisy, wystarczające

do utrzymania w czwartej lidze. Rzutem na taśmę!
W drugiej rundzie rozgrywek Gwarek uległ Unii Dąbrowa Górnicza 0:2,
Rakowowi II Częstochowa 0:1, pokonał Wartę Zawiercie 1:0, Sarmację Będzin 2:1, uległ MKS-owi Myszków 1:3,

Ruchowi Radzionków 1:2, Polonii Łaziska 0:2, pokonał Szombierki Bytom
2;0, uległ Zniczowi Kłobuck 1:2, Śląskowi Świętochłowice 1:2, Grodźcowi
Będzin 1:2, zremisował z Przemszą Siewierz 2:2, przegrał z Dramą Zbrosławice 2:3, zremisował ze Szczakowianką Jaworzno 1:1, zremisował z AKS-em
Mikołów 1:1, Unią Kosztowy 1:1.
Bilans rundy to trzy zwycięstwa, siedem remisów i dziewięć porażek, 16
bramek strzelonych i 25 straconych. 13
punktów w tej rundzie stawia ornontowiczan w ogonie stawki. Jednak w połączeniu z rudną jesienną rachunek zy-

sków i strat jest lepszy. 14 zwycięstw, siedem remisów i 14 porażek, 42 bramki
strzelone (Jakub Sewerin 15, Dawid Kaszok 7, Dominik Miłek 4, Bartosz Gałązkiewicz 2, Robert Majeranowsk 2, Gonzalo Lopez 2, Mateusz Rajca 2, Gogita
Gogatschwili 2, Kamil Wawoczny1, Jakub Steuer 1, Remigiusz Bogacz 1, Dawid Boczar 1) i 44 stracone. Te zdobycze pozwoliły „uciułać” 40 punktów, pozwalających uplasować się na 13 miejscu
i zachować czwartligowy byt. Po rundzie
jesiennej oczekiwania były dużo wyższe.

AKS MIKOŁÓW
Seria ośmiu spotkań bez porażki
w rundzie jesiennej, 21 punktów i ósme
miejsce na półmetku rozgrywek nie
zwiastowały nieszczęścia. Tym bardziej, że obyło się bez większych ruchów kadrowych. Wprawdzie inauguracja rundy wiosennej w wykonaniu
mikołowian zakończyła się porażką,
ale w trzech następnych meczach było
nieźle (dwa zwycięstwa i remis). Niestety, od meczu z liderem przyszła seria porażek, przełamana efektownym
zwycięstwem w derbach z Polonią Łaziska. Niestety, AKS nie poszedł za ciosem i przegrał dwa kolejne spotkania,
spychając się do strefy zagrożenia degradacją. Remisy z ostatnim w tabeli
Grodźcem oraz Gwarkiem w derbach,
praktycznie przesądziły sprawę. Żeby się utrzymać, podopieczni Tomasza
Wolaka musieli w ostatniej kolejce wygrać w Zbrosławicach i... liczyć na cud.
Zwycięstwa nie było, cudu również i po
dwóch sezonach gry w czwartej lidze,
AKS wraca do „okręgówki”.
W rundzie wiosennej AKS przegrał
ze Szczakowianką Jaworzno 1:2, pokonał Przemszę Siewierz 2:0, zremisował
z Unią Kosztowy 1:1, wygrał z Unią Dą-

browa Górnicza 4:3, przegrał z rezerwami Rakowa Częstochowa 0:3, Wartą Zawiercie 1:3, zremisował z Sarmacją Będzin 1:1, uległ MKS-owi Myszków 0:1, Ruchowi Radzionków 0:2,
pokonał Polonię Łaziska 4:0, przegrał z Szombierkami Bytom 1:2, Zniczem Kłobuck 0:3, pokonał Śląsk Świętochłowice 1:0, zremisował z Grodźcem Będzin 1:1, Gwarkiem Ornontowice 1:1, przegrał z Dramą Zbrosławice 0:4. W sumie trzy zwycięstwa, cztery remisy i dziewięć porażek dały 13
punktów. Osiem mniej niż jesienią.
W sumie w sezonie 2020/21 AKS odniósł dziewięć zwycięstw, 10 meczów
zremisował i poniósł 13 porażek, strzelając 34 gole (Kordian Rusz 6, Mateusz
Majsner 5, Mateusz Bąk 5, Giorgi Tsuleskiri 5, Bartosz Waśkiewicz 5, Michał
Biernacki 4, Mateusz Sikora 1, Jacek
Wujec 1, Mateusz Zamojda 1 oraz 1 samobójcza) i tracąc 14. Sumując ten dorobek, mikołowianie zdobyli 37 punktów, co wystarczyło do zajęcia 16 miejsca w tabeli. Cztery punkty więcej pozwoliłyby zachować ligowy byt.
Tadeusz Piątkowski

Tabela końcowa IV ligi sezonu 2020/21
1. Raków II Częstochowa 
32 69 68-22
2. Znicz Kłobuck 
32 61 62-32
3. Unia Dąbrowa Górnicza 
32 56 51-41
4. Ruch Radzionków 
32 54 49-36
5. Warta Zawiercie 
32 53 70-42
6. MKS Myszków 
32 46 44-45
7. Unia Kosztowy 
32 45 57-55
8. Polonia Łaziska Górne  32 44 51-65
9. Szombierki Bytom 
32 43 45-49
10. Szczakowianka Jaworzno  32 41 54-66
11. Przemsza Siewierz 
32 41 39-43
12. Śląsk Świętochłowice 
32 40 44-53
13. Gwarek Ornontowice  32 40 42-44
14. Sarmacja Będzin 
32 39 39-48
15. Drama Zbrosławice 
32 39 50-52
16. AKS Mikołów 
32 37 34-40
17. RKS Grodziec 
32 12 31-97
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Dam z siebie wszystko Łaziszczanki w reprezentacji
W
10
lipca skończył 18 lat. Wraz z Jakubem Szyszko (MMTS Kwidzyn)
i Shuichi Yoshidą (Grupa Azoty
SPR Tarnów) był nominowany do Gladiatora Roku w kategorii „Odkrycie sezonu”. Przez

wielu uznawany z najlepszego szczypiornistę
młodego pokolenia grającego w Superlidze.
Członek kadry narodowej juniorów oraz szerokiej kadry seniorów. Przez wielu utożsamiany z Zabrzem, od urodzenia łaziszczanin.

Nadzieja polskiej piłki ręcznej, PAWEŁ KRAWCZYK
- W jakim wieku w Twoje ręce trafiła piłka do gry
w szczypiorniaka?
- Jako trzylatka,
mama zabierała mnie
na treningi piłki ręcznej
dziewcząt. Zabierała też zabawki, ale dla mnie najlepszą
zabawką była piłka...
- Handball masz chyba
w genach?
- Na pewno. Mama grała w piłkę ręczną (m.in. w AKS
Chorzów), tata również i był sędzią piłki ręcznej, brat taty też.
W takiej rodzinie mógł się urodzić tylko potencjalny kandydat na szczypiornistę. Rodzice próbowali mnie zainteresować innymi dyscyplinami sportowymi, ale mi się to nie podobało. Chyba pisana mi była kariera piłkarza ręcznego. Słowo
„kariera” mówię na wyrost, bo
tak naprawdę, to jestem dopiero na początku drogi.
- Kiedy rozpocząłeś regularne treningi?
- W szkole podstawowej,
kiedy miałem dziewięć lat.
W Łaziskach nie było sekcji
chłopców, więc trenowałem
z dziewczętami. Rok później
rodzice zaczęli mnie wozić do
Zabrza. Na początku raz w tygodniu, ale mi się to podobało.
Było więcej, szybciej i mocniej
niż z koleżankami.
- Co dalej?
- W Zabrzu zostałem. Tam
poszedłem do gimnazjum,
w którym była klasa sportowa.
Zamieszkałem w internacie.
Pogoń 1945 Zabrze była moim
miejscem zamieszkania, nauki
i treningu.

- Plany na następny sezon?
- Związane z Górnikiem.

Obecnie jako juniora ma mnie
pod opieką Arkadiusz Kowalski, a trenerem głównym jest
pierwszy trener Górnika Zabrze, Marcin Lijewski.
- Szybko trafiłeś do zespołu seniorów...
- W wieku 15 lat debiutowałam w rozgrywkach II ligi
w meczu z Grunwaldem Ruda
Śląska. Debiut był udany, gdyż
zdobyłem w tym spotkaniu
16 bramek.

- Twoja przygoda z kadrą?
- Od juniora młodszego
w wieku 14 lat po zdobyciu
mistrzostwa Polski w kategorii młodzików. Do reprezentacji powołał mnie wtedy Mariusz Jurasik. Kadra była dla
mnie dużym przeskokiem
pod względem intensywności,
jakości, ilości... Od tego czasu
nie omija mnie żadne powołanie. W tej chwili przygotowują się do sierpniowych Mistrzostw Europy dywizji „B”
w Macedonii. „Zaliczyłem”
też kadrę „A” seniorów. Byłem na trzech „akcjach”. Czy
i kiedy się w niej zadomowię
na stałe, zależy od trenera. Ja
dam z siebie wszystko. Czy
dam radę? Dam!
Tadeusz Piątkowski

Łaziskach od lat rodzą się talenty piłki
ręcznej. Potwierdzeniem tego jest powołanie do
Młodzieżowej Kadry Narodowej Kobiet na mecz Rumunia
Polska Pauliny Kopańskiej oraz
Julii Pędziwiatr. Obie są wychowankami Polonii MOSiR Łaziska i obie uczennicami Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Płocku. Zgrupowanie
oraz mecz Rumunia - Polska są ostatnim sprawdzianem naszej reprezentacji przed Mistrzostwami Europy Kobiet U-19, które zostaną rozegrane

w Macedonii Północnej od 10
do 18 lipca. Polska zagra w grupie „A” z Islandią, Białorusią
i Finlandią. Mamy nadzieję, że
łaziszczanki będą mocnym ogniwem teamu Biało-Czerwonych.
Niestety, ani Paulina, ani
Julia nie wrócą do Łazisk, by
kontynuować sportowe kariery, gdyż w tym mieście nie
ma sekcji szczypiorniaka na poziomie juniorek
i seniorek. Wychowanki Iryny Krawczyk oraz
Mariana Olszówki w nadchodzącym sezonie będą grać w Elblągu i Jeleniej Górze. 
Tapi

Puchar dla Bystrej

W

hali sportowej MOSiR w Łaziskach
rozegrano Turniej
Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Dyrektora MOSiR. Wystartowało w nim pięć drużyn
rocznika 2008. Były to: UKS Polho Czuchów, SPR Sośnica Gli-

wice, MKS Start Michałkowice,
KS Bystra oraz Polonia MOSiR
Łaziska. Turniej rozgrywany
był systemem „każdy z każdym”,
więc drużyny miały do rozegrania po cztery spotkania. Dziewczęta zaprezentowały przyzwoite
wyszkolenie techniczne i moto-

ryczne, więc poziom spotkań
był wysoki. Puchar Dyrektora
MOSiR wywalczyła ekipa KS
Bystra, która odniosła komplet
zwycięstw i wyprzedziła Sośnicę Gliwice oraz Polonię MOSiR
Łaziska.
Drużyna gospodyń turnieju,
podopieczne Iryny Krawczyk
i Mariana Olszówki wystąpiły
w składzie: Marta Rój, Paulina
Jędraszyk, Agnieszka Machulec,
Nina Moroń, Maja Herman,
Wiktoria Kiecka, Julia Otręba,
Amelia Nowak, Alicja Horyń,
Weronika Janosz, Małgorzata
Machulec, Maja Rose, Zofia Gałuszek. 
Tapi

REKLAMA

Kia XCeed PHEV
Wi썢cej mo쏺liwo쏂ci
z nap썢dem Plug-in Hybrid.

- Udane występy w drugiej
lidze pomogły w karierze?
- Nie wiem, czy karierze.
Zostałem dostrzeżony i włączony do kadry pierwszego zespołu Górnika. Moim pierwszym meczem w Superlidze
był mecz Górnika z VIVE
Kielce. Miałem tremę, ale nie
aż taką, która by mnie sparaliżowała. Rzuciłem dwie bramki i usłyszałem wiele pochlebnych słów od kolegów, kibiców, szkoleniowców.

- Swojego czasu mówiło się
o Twoim przejściu do Szkoły
Sportowej w Berlinie.
- Były takie plany. Pomyślnie przeszedłem testy, zostałem przyjęty, ale zaporą okazało się czesne, a raczej jego
wysokość. Temat upadł. Może
i dobrze, zostałem w Zabrzu.

- Rozpoczynając treningi
w zespole superligi, wszedłeś
do gniazda parkietowych
„wyjadaczy”. Jak Cię przyjęli?
- Przyjęli mnie sympatycznie. Dlaczego? Po pierwsze
dotrzymywałem im kroku,
a po drugie, duża w tym rola trenera Lijewskiego. Myślę,
że on wie co zrobić, by młodzi
czuli się dobrze.

- Pierwszy trener?
- Kto, jak nie mama. Oczywiście tutaj, w Łaziskach.
W Zabrzu trafiłem pod skrzydła Krzysztofa Działy i bardzo sobie tę współpracę cenię.

- Zewsząd słychać pochwały o postępach. Czy rzeczywiście jest taki progres?
- Tak mówi trener. Pewnie
coś w tym jest, bo gram coraz
więcej i z efektami.

Ju쏺 od

129 990 PLN
Kia XCeed Plug-in Hybrid (PHEV) to doskonałe poł썀czenie modnego
nadwozia typu crossover, wygodnego wn썢trza i nowoczesnego
nap썢du hybrydowego. W pełni naładowany akumulator
umo쏺liwia niemal 50 km bezemisyjnej jazdy w trybie elektrycznym.

ETRANS | Autoryzowany Dealer

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

Zu쏺ycie paliwa / emisja CO2: 1,4 l/100 km / 32 g/km. Cykl mieszany. Warto쏂ci zu쏺ycia paliwa i emisji (cykl WLTP) wynikaj썀 z wersji/wariantu pojazdu oraz z jego wyposa쏺enia.
Dane zu쏺ycia paliwa maj썀 charakter por쎣wnawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym zgodnie z wymaganiami Rozporz썀dzenia (WE) 715/2007, uzupełnionego
Rozporz썀dzeniem Komisji 2017/1151. Warto쏂ci rzeczywiste mog썀 by썉 inne w zale쏺no쏂ci od warunk쎣w i stylu jazdy. 7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczeg쎣łowe okresy gwarancji
oraz jej warunki okre쏂lone s썀 w ksi썀쏺ce gwarancyjnej.
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CHCESZ SPRZEDAĆ SWÓJ SAMOCHÓD
W ŁATWY I SZYBKI SPOSÓB?
ODWIEDŹ ODDZIAŁ SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
GRUPA SIKORA I PRZEKONAJ SIĘ JAKIE TO PROSTE!

Bezpłatna wycena Twojego
samochodu.

Atrakcyjna oferta odkupu bez
względu na markę.

Komfortowa i bezpieczna
transakcja - wszystko
w jednym miejscu.

Kompleksowa obsługa
techniczna, sprzedażowa
i finansowa oraz fachowe
doradctwo.

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

