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Liczby miesiąca
kim miksie
Udział węgla w pols g prognoz
łu
energetycznym wed limatu
Ministerstwa K

2020 75 %
2030 56 %
2040 28 %

NIEMCY
nie odpuszczają
Prezes firmy HMS Bergbau podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
zachwalał swój projekt wydobywczy pod Orzeszem.
Więcej o sytuacji w śląskim górnictwie w kontekście
powiatu mikołowskiego na str. 6-7
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w dobrej cenie!
STANDARD - 395 ZŁ
(podstawowe pole widzenia)

 Wyry - świeża krew w Metropolii
 Bitwa na czeki
 Skutki wkładania kija w szprychy
 Pierwsze od trzech sezonów powiatowe derby

FUN - 650 ZŁ
(szersze pole widzenia)

ADVANCE - 950 ZŁ

REKLAMA

SKŁAD OPAŁU

(szerokie pole widzenia)

PERSONAL - 1350 zł

(pole widzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb)

v bezpłatne badanie wzroku v szeroki asortyment modnych
v bezpłatny serwis okularów oraz eleganckich opraw okularowych

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

str. 3

536 512 512

Mikołów, ul. Krakowska 7, tel. 32 307 29 41

tel.
www.PRESSPOL2.pl

www.ekstraoptyk.pl

od poniedziałku do piątku: 9.30-17.00, sobota: 9.30-13.00

KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK

str. 6

WYRY (TEREN GIGU)

UL. PSZCZYŃSKA 48 A

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

K
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roszę przeczytać, jakie cuda
dzieją się w polskiej służbie
zdrowia. Dziewięcioletnią
pacjentkę w sobotę wieczorem zaczął
boleć brzuch. Zawieziono ją do szpitala. Szybko zrobiony rentgen wykazał rozmytą ciemną plamę między
brzuchem a wątrobą. Została na noc
w szpitalu pod kroplówką. W niedzielę
rano miało zostać wykonane USG, ale
właśnie popsuł się aparat. Wystarczył
jeden telefon, aby gotowość do natychmiastowego wykonania badania
zgłosiła lecznica w Katowicach. USG
potwierdziło obawy, że coś może być
w jamie brzusznej, ale obraz nie był
jednoznaczny. Zapadła decyzja, aby
w poniedziałek najbardziej doświadczony lekarz otworzył jamę brzuszną,
aby ocenić sytuację. Zabieg nie wykazał żadnych anomalii. Lekarz nie wykluczył, że obraz na rentgenie pokazał
nagromadzenie gazów albo jakieś
miękkie ciało obce, które zostało już
strawione. Na wszelki wypadek pobrano wycinek z przewodu pokarmowego,
ponieważ część objawów wskazywała
na początek choroby nowotworowej.
Na szczęście badania tkanki dały wynik negatywny. Po dwóch tygodniach
pacjentce zrosła się blizna na brzuchu
i zapomniała o całym incydencie. Czy
o czymś zapomniałam? Oczywiście!
Nie dodałam na początku, że pacjentką była moja kotka Misia. Niejeden
człowiek, który miał do czynienia ze
służbą zdrowia, mógłby pozazdrościć
takiego profesjonalizmu i zaangażowania w ratowanie pacjenta. Pomijam koszt tego przedsięwzięcia, bo nie
chcę się denerwować i stresować kotkę,
która może to przeczytać i mieć pretensje, że żałuję na nią pieniędzy.
Beata
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Wyry - świeża krew dla Metropolii

+ Gmina Wyry zanotowała najwyższą dynamikę wzrostu ludności ze
wszystkich miejscowości Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
+ Mikołów też jest na plusie.
– Niestety statystykę psują Łaziska Górne.

Procentowy wskaźnik
dynamiki zmian
w liczbie ludności
(miasta uszeregowano
według wielkości)

Fot. Urząd Gminy Wyry

iedyś życie było prostsze.
Cenzura ustalała reguły,
a artyści i publicyści gimnastykowali się, aby i tak pokazać język spod kagańca. Widownia miała
frajdę, kiedy np. Oddział Zamknięty śpiewał o „Andzi” choć wszyscy,
a przynajmniej część wiedziała, że
autor miał na myśli „gandzię”. Takie to były twórcze czasy. Współczesna cenzura, czyli poprawność polityczna, nie dostarcza takiej zabawy. Być może dlatego, że popada
w tak skrajną śmieszność, że brakuje sił, aby się śmiać. Na przykład postępowy świat na wyścigi karczuje ze
słownika słowo „Murzyn” uznając,
że jest ono rasistowskie, piętnujące
i nietolerancyjne. Nawet wnuk Agathy Christie kazał zastąpić krepujące
słowo w sławnej powieści o dziesięciu małych Murzynkach. Ten ożywczy trend dotarł już do nas, a dyskusja otarła się o Radę Języka Polskiego. Szkoda jedynie, że językoznawcy
nie proponują nic w zamian. Jak inaczej nazwać Murzyna? Jeśli ktoś taki
odwiedzi mnie w redakcji to z emocji na pewno zadzwonię do znajomych i co im powiem? Że przyszedł
do mnie mężczyzna o bardzo ciemnej karnacji? Na pewno pomyślą, że
wpadł po pieniądze na piwo jeden
z mikołowskich meneli, ogorzałych
od przebywania na świeżym powietrzu i diety etylowej. Postępowcy wskazują też źródło światowego
ucisku. Wszelkie zło rodzi się w głowach białych, konserwatywnych, heteroseksualnych mężczyzn w średnim
wieku. Kiedy spoglądam w lustro widzę takiego i myślę, kiedy nas w końcu pozamykają. Za co? Za żywota.
Jerzy

www.naszagazeta.info

Wyrom katastrofa demograficzna na razie nie grozi. Bitwa Wyrska’2019.

S

ytuacja demograficzna
w całym kraju staje się coraz trudniejsza. Problem
ten nie omija naszego regionu.
Prognozy pokazują, że każdego
roku liczba mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie się zmniejszać
o 10,5 tys. osób. Według Głównego Urzędu Statystycznego
do 2030 roku ubędzie 150 tys.
mieszkańców. To tak, jakby wymazać z mapy miasto wielkości
Rudy Śląskiej albo Bytomia. Powodów tej sytuacji jest wiele starzenie się społeczeństwa, niska dzietność, migracje.
Według danych GUS w 2018
roku w 41 gminach GZM żyło 2 255 505 mieszkańców.
W 2019 r. liczba ta spadła do
2 244 850 ludzi. Największe
spadki zostały odnotowane
w Sosnowcu (-2062), Katowi-

cach (-1736) i Bytomiu (-1532).
Czy jednak we wszystkich obszarach Metropolii ubywa
mieszkańców? Czy są miejscowości gdzie wzrosła w ostatnich
latach liczba ludności? Okazuje
się, że tak.

Światełkiem
w tunelu okazała
się część powiatu
mikołowskiego.
Przypomnijmy, że do GZM
należą: Mikołów, Wyry i Łaziska Górne. Dwie pierwsze
z tych miejscowości to nadzieja, że Metropolia przetrwa i nie
wymrze. Wśród wszystkich 41
członków GZM największą dynamiką wzrostu ludności cechuje się gmina Wyry. Oznacza
to, że licząc rok do roku właśnie tutaj odnotowano najwyż-

szy procentowy przyrost liczby mieszkańców. W Wyrach
wskaźnik ten wyniósł 2,2 proc.
Kolejny na liście Świerklaniec uzyskał 1,2 proc., a trzecie Gierałtowice 1,1 proc.
W liczbach bezwzględnych
oznacza to, że w Wyrach przybyło w ciągu roku 183 mieszkańców. W Mikołowie przyrost wyniósł 201 osób. Pod tym
względem, w skali całej Metropolii stolica naszego powiatu
ustępuje jedynie Tarnowskim
Górom. Mamy też mniej optymistyczne informacje. Trzeci
z naszych reprezentantów w Metropolii jest na minusie. W Łaziskach Górnych wskaźnik dynamiki zmian w liczbie ludności
jest ujemny i wynosi -0,6 proc.
Dane te pochodzą z mapy rozmieszczenia ludności opracowanej w GZM.

Katowice
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Hej ho, hej ho, do pracy

w Mikołowie by się szło...
Mikołów znalazł się wśród ośmiu miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do których więcej osób przyjeżdża do pracy,
niż wyjeżdża. W przypadku Gminy Wyry i Łazisk Górnych, pozostałych członków GZM z naszego powiatu, trend jest odwrotny.

G

órnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
przygotowała opracowanie pokazujące szlaki przemieszczania się pracowników w GZM. To niezwykła analiza, która wymagała przetworzenia i zinterpretowania ogromnej liczby cząstkowych informacji. Mapa powstała w oparciu o dane z 2016 r.,
które zostały zawarte
w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanego
w połowie 2019 r. Z kolei wyniki badania dojazdów
do pracy pochodzą z administracyjnych źródeł Ministerstwa
Finansów i Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
- Z zebranych danych wynika, że największy przepływ ludności związany z zatrudnieniem odbywa się na linii Katowice - Sosnowiec.
Gminy, do których więcej osób przyjeżdża do pracy
niż wyjeżdża, to przede wszystkim: Katowice, Gliwice, Tychy, Tarnowskie Góry oraz Mikołów. Dodatni bilans występuje również w Chorzowie, Dąbrowie
Górniczej i Bieruniu - informuje GZM.
Opracowanie jest niezwykle interesujące choć
szkoda, że jego szczegółowa część dotyczy jedynie
miejscowości należących do GZM. Powoduje to, że
analiza przepływu pracowników w powiecie mikołowskim jest niepełna, bo nie obejmuje Orzesza
i Ornontowic. Należy też wziąć poprawkę na koronawirusa. Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią zachwiał rynkiem pracy i zapewne część danych jest już nieaktualna, ale kierunki i skala trendu raczej nie uległy zmianie, a z czasem wrócą do
stanu przed marcem tego roku.

ŁAZISKA GÓRNE
3739 wyjeżdża,
1613 przyjeżdża

Do Mikołowa za pracą przyjeżdżają
mieszkańcy aż z 28 miejscowości Metropolii.

W przypadku Łazisk Górnych statystyka wygląda inaczej, niż w Mikołowie. Do pracy przyjeżdżają
tutaj mieszkańcy 12 miejscowości Metropolii. Najwięcej z Mikołowa (398), Wyr (148), Katowic
(129), Tychów (89) i Rudy Śląskiej (31). Generalnie zatrudnienie w Łaziskach Górnych
znalazło 1613 przyjezdnych,
ale z GZM pochodzi jedynie 56 proc. Bilans ten zapewne
w dużej mierze uzupełniają nieujęci
w statystyce mieszkańcy Ornontowic i Orzesza. Pracę poza rodzinnym miastem wybrało aż
3739 łaziszczan. Główne kierunki metropolitalnej
zarobkowej emigracji to: Mikołów (1358), Katowice
(840), Tychy (282), Wyry (128), Gliwice (100).

WYRY
1822 wyjeżdża,
545 przyjeżdża

MIKOŁÓW
5853 wyjeżdża,
8294 przyjeżdża
Ten wynik niejednego zaskoczy.
Wielu mikołowian żyje w przeświadczeniu, że ich miasto jest jedynie sypialnią, bo aktywność zawodowa toczy się w Katowicach, Tychach,
Gliwicach i innych większych miastach. Jest odwrotnie. To prawda, że 5853 mieszkańców pracuje
poza swoim miastem. Jednak liczba przyjezdnych,
którzy zarabiają na życie w Mikołowie jest znacznie
wyższa i wynosi 8294 osoby. Generalnie pracują tutaj ludzie z aż 28 miejscowości GZM. Nawet z tak
odległych miast, jak: Tarnowskie Góry, Czeladź albo Zbrosławice. Czołówkę stanowią: Łaziska Górne
(1358), Katowice (974), Ruda Śląska (939), Tychy

(797), Wyry (399), Zabrze (237). Ze statystyki wynika, że z ogółu przyjezdnych pracowników
70,73 proc. stanowią mieszkańcy Metropolii.
Można przypuszczać, że większość z pozostałych
30 proc. to ludzie z Orzesza i Ornontowic. Jak wygląda odwrotny kierunek? W jakich miastach najchętniej zarobkują mikołowianie: Katowice (2170),
Tychy (715), Łaziska Górne (398), Gliwice (293),
Ruda Śląska (238).

W gminie Wyry statystyka wygląda jeszcze gorzej, niż w Łaziskach Górnych i trudno się dziwić. W małych miejscowościach, gdzie nie ma stref
przemysłowych ani wielkich zakładów, trudniej
o miejsca pracy, niż w dużych miastach Z tego powodu aż 1822 mieszkańców zarabia poza rodzinną gminą. Główne w Katowicach (534), Mikołowie
(399), Tychach (255), Łaziskach Górnych (148).
Nie oznacza to, że do Wyr nie można przyjechać
za pracą. Zatrudnienie znalazło tutaj 545 przyjezdnych, wśród których 67 proc. stanowią mieszkańcy
czterech miast Metropolii: Łazisk Górnych (128),
Mikołowa (125), Tychów (69) i Katowic (45).
W nieuszczegółowionych 33 proc. większość stanowią zapewne ornontowiczanie i orzeszanie.

REKLAMA

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

TWÓJ SKŁAD
OPAŁU

PROMOCJA

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

www.besttrans.pl

tel. 500 106 698 | 32 322 73 70

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

best_trans@vp.pl

Autoryzowany sprzedawca:
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Brzydzi się,
ale weźmie

u Burmistrz Stanisław Piechula był jednym
z najbardziej zagorzałych krytyków rządowego
funduszu inwestycyjnego dla gmin. Nazywał te
środki kiełbasą wyborczą, czekami bez pokrycia
itp. Mimo tego wysłał wniosek o pieniądze.
Mikołów dostanie kasę, ale na zapowiadaną
drugą transzę raczej nie ma co liczyć.

ATRAKCYJNE CENY szczegóły tel. 604 196 619

BITWA NA CZEKI
Adam Zawiszowski,
radny PiS
Jestem zdumiony postawą
burmistrza Stanisława
Piechuli, który ma
pretensje do rządu o cztery
miliony złotych, jakie
dostanie Mikołów. Na szali
politycznych ambicji nikt
nie powinien kłaść dobra
naszego miasta.

D

osyć nieoczekiwanie,
w czasie wyborów
prezydenckich burmistrz Mikołowa ostro wkroczył do politycznej gry. Wśród
samorządowców stał się jednym z najbardziej wrogo nastawionych do prezydenta, premiera i stojącego za nimi obozu politycznego. Przez lata Stanisław Piechula dystansował

REKLAMA

Rządowy czek symbolizujący pieniądze dla Mikołowa z funduszu inwestycyjnego
dla samorządów. Od lewej: senator Wojciech Piecha, poseł Bolesław Piecha,
mikołowscy radni PiS: Grażyna Ostafin i Adam Zawiszowski oraz Adam Lewandowski pełnomocnik PiS w powiecie mikołowskim.
się od Platformy Obywatelskiej,
a teraz stał się jej najtwardszym
w okolicy fighterem w walce

z Prawem i Sprawiedliwością.
Przez grzeczność i nie chcąc
łamać dobrych obyczajów nie

Burmistrz Stanisław Piechula uznał, że rząd powinien zapłacić Mikołowowi nie
4 mln zł, a 144 mln zł. Przygotował swój czek i gonił z nim po Rynku premiera
Mateusza Morawieckiego.

publikujemy komentarzy, jakie nadeszły do naszej redakcji
po pamiętnym występie burmistrza w ostatni dzień kampanii
wyborczej, kiedy po mikołowskim Rynku gonił za premierem Morawieckim z tekturową planszą. Przyszły w tej sprawie nawet listy, co w czasach internetu rzadko się zdarza, a dowodzi jedynie, jak bardzo część
mikołowian jest wściekła na zachowanie swojego burmistrza.

A wszystko
zaczęło się
od „czeków”.
Przypomnijmy, że przed wyborami rząd uruchomił program inwestycyjny dla samorządów, który miał choć
w części zrekompensować straty spowodowane koronawirusem. W sumie fundusz wyniósł 6 mld zł. Pieniądze między gminy podzielono według specjalnego algorytmu.
Dla całego powiatu mikołowskiego przewidziano 14 mln zł,
a sam Mikołów miał dostać

prawie 4 mln zł. Nawet jeśli to była kiełbasa wyborcza,
to większość samorządowców
specjalnie nie protestowała.
Można nie lubić rządu, ale kiedy daje kasę nie ma sensu się
obrażać tylko brać. Nie trzeba dziękować, ale przez grzeczność nie wypada przynajmniej
narzekać. Tymczasem burmistrz Piechula obraził się na
całego. Nie wysłał nikogo po
odbiór symbolicznego czeku,
a rządowe pieniądze nazwał
kpiną i farsą. Tak na logikę,
skoro burmistrz gardzi tą forsą
nie powinien jej brać, a jednak
wyciągnął rękę. Dokładnie mówiąc wniosek o dotację złożył
jego zastępca, Mateusz Handel,
ponieważ Stanisław Piechula
udał się na taktyczny urlop.

To sprytne
zagranie. Gdyby
tak PO wróciło do
władzy, zawsze
może powiedzieć:
ja od PiS kasy
nie brałem, to
Mateusz.

Czek - wbrew temu co pisał
na facebooku burmistrz Piechula - nie był bez pokrycia,
a symbolizował konkretną sumę. Podczas sierpniowej sesji
Rady Miasta usiłował zwrócić
na to uwagę radny Adam Zawiszowski z PiS. Spróbował
wręczyć czek, ale burmistrz
nadal jest obrażony i go nie
przyjął.
Rząd przygotował kolejną
transzę w ramach funduszu inwestycyjnego dla samorządów.
Wartość programu znów wynosi 6 mln zł. Tym razem obowiązują inne kryteria przydziału. Za pierwszym razem kasa
należała się każdej gminie, która zgłosiła akces i określiła, na
co wyda pieniądze. Teraz będzie inaczej. Wszystkie samorządy mogą składać wnioski,
ale o przydziale środków decydować będzie specjalna komisja przy premierze. Po „przywitaniu” jakie burmistrz Piechula zgotował premierowi Morawieckiemu raczej trudno liczyć
na to, że Mikołów dostanie coś
z nowej puli. 
(fil)
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Jak w dobie pandemii wirusa COVID-SARS19

DBAĆ O RANY PRZEWLEKŁE?
Rozmowa z dr hab. n. med. MARKIEM KUCHARZEWSKIM,
Kierownikiem Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych przy Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Ślaskich.

- Wirus COVID zatrzymał cały świat,
pojawiły się trudności i obostrzenia
w dostępie do usług medycznych.
- Mając na uwadze aktualny stan pandemii wielu pacjentów boi się zakażenia wirusem COVID-19. Mogą mieć miejsce sytuacje, że pacjent w obawie przed zakażeniem
będzie chciał unikać wszelkich kontaktów
z pracownikami ochrony zdrowia, w tym
również rezygnować z wizyt domowych.
W takich sytuacjach dopuszcza się możliwość prowadzenia przez chorego lub jego
opiekuna czy rodzinę samodzielnej opieki (samoopieki) nad ranami przewlekłymi.
Należy podkreślić, że zaniedbywanie przez
chorego rany przewlekłej może prowadzić
do wielu poważnych komplikacji, z amputacją kończyny włącznie.
- Jak w takiej sytuacji udzielać porad
lekarskich a zwłaszcza monitorować rany przewlekłe?
- Rany w takich sytuacjach można monitorować zdalnie, pacjent może uzyskać
wsparcie, jeśli ma dostęp do smartfona lub
komputera. W Centrum mamy takie narzędzie dla pacjentów. Bardzo ważnym
aspektem sprawowania monitoringu sta-

nu rany jest wyposażenie pacjenta i jego rodziny w niezbędną wiedzę na temat
zaopatrywania i prawidłowej pielęgnacji
ran oraz pomoc w pozyskaniu niezbędnych środków i materiałów do sprawowania samoopieki. Wszelka samoopieka powinna być dokumentowana, warto zaznaczyć, że samoopieka jest następstwem epidemii COVID-19.
- Czy pacjent jest w dobie pandemii
wyłącznie zdany na domowe sposoby
opieki nad swoją raną?
- Zasadniczo tak . Pacjenci muszą znać
prawidłowe procedury higieny (mycie rąk,
dezynfekcja) i posiadać w domu dostępne
antyseptyki i stosowne opatrunki. Mimo,
że pacjent jest w domu, lekarz może jednak na bieżąco monitorować i sprawować
nadzór nad rana poprzez narzędzia informatyczne. Nawet w dobie pandemii koronawirusa istnieje również skuteczna, bezpieczna terapia wspomagania pielęgnacji i gojenia ran. Jest nią tzw. terapia tlenem hiperbarycznym zwana terapią HBO.
Ośrodki HBO są obecnie czynne, pandemia nie ma wpływu na leczenie pacjentów
tą metodą.

- Na czym polega terapia HBO?
- Polega na umieszczaniu pacjenta w komorze hiperbarycznej, w której oddycha on
przez specjalną indywidualną maskę czystym tlenem. Powietrze w komorze jest
sprężane do wartości odpowiadającej 15 m
pod poziomem morza. W trakcie seansu
HBO dochodzi do wysycenia tkanek organizmu pacjenta tlenem co usprawnia procesy gojenia i ogranicza zakres infekcji bakteriami beztlenowymi. Całość zabiegu jest
monitorowana i prowadzona pod nadzorem lekarza oraz atendenta. Każdy pacjent
jest kwalifikowany do leczenia przez lekarza upoważnionego do leczenia w komorze
hiperbarycznej. Oprócz gojenia ran terapię
HBO stosuje się również w przypadkach
zatruć tlenkiem węgla oraz nagłej głuchoty.
- Czy terapia HBO w dobie pandemii
COVID-19 jest bezpieczna?
- Tak, jest bezpieczna, nawet w dobie
pandemii. Wszelkie obawy co do bezpieczeństwa są nieuzasadnione. Pacjent jest
stale monitorowany, posiada swoją indywidualną, jednorazową maskę, przez którą oddycha czystym tlenem. Zachowane
są najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Chuligański wybryk

z polityką w tle?

W mikołowskim biurze europoseł Izabeli Kloc ktoś wybił szybę.

- W jaki sposób pacjenci z raną przewlekłą mogą korzystać z terapii HBO?
- W przeciwieństwie do prywatnych
placówek, terapia HBO w publicznych
ośrodkach jest bezpłatna (w pełni refundowana przez Narodowy Fundusz

Zdrowia). Pacjent nie ponosi żadnych
kosztów. Skierowanie można uzyskać
od lekarza pierwszego kontaktu, pacjent powinien podczas rozmowy z lekarzem wyrazić wolę skorzystania z terapii HBO.

Rany przewlekłe, nagła głuchota czy zatrucie
tlenkiem węgla wymagają natychmiastowego
podjęcia leczenia pod nadzorem lekarza.

Rejestracja HBO: (32) 7357 456
Lekarz dyżurny: +48 601 790 922

Haratał w gałę, aż się poharatał
u Sportem narodowym w Platformie Obywatelskiej jest piłka
nożna, ale nie każdy może być Donaldem Tuskiem o czym
boleśnie przekonał się Mirosław Duży.

Nie przyznali się do winy, bo... niczego nie pamiętali. Tłumaczyli się nadmiernym, weekendowym
imprezowaniem. Gdyby „niechcący” wybili szybę
w jakimś neutralnym budynku można by przyjąć to
tłumaczenie. Problem tkwi jednak w tym, od czego
zaczęliśmy artykuł. Jeśli coś dzieje się z politykami,
proste tłumaczenia nie zawsze się sprawdzają. Młodzieńcy faktycznie sobie pofolgowali i na trasie rzuconego przez nich kamienia przypadkowo znalazło
się biuro europosła? Albo taką przyjęli linię obrony,
a faktycznie kierowali się innymi motywami.

Mirosław Duży jeszcze w dobrym humorze, bo nie wie, co go wkrótce spotka.

Z

nani politycy nie mają życia prywatnego.
Cokolwiek im się
przydarzy, złego czy dobrego, zawsze zostanie to ocenione w politycznym kontekście. Czy do tej kategorii należy też zaliczyć wybicie szyby
w biurze Izabeli Kloc? Do incydentu doszło w jedną z sierpniowych nocy, z piątku na sobotę. Sprawcy szybko wpadli w ręce policji. Jeden
z nich na miejscu zgubił telefon komórkowy.

W

upalne sierpniowe
południe spotkaliśmy na mikołowskim rynku Mirosława Dużego,
starostę powiatowego i członka
władz regionalnych PO. Jak zawsze elegancko ubrany z wyjątkiem klapek, które nijak pasowały do letniego garnituru. Zbolała mina dopełniała reszty. Okazało się, że Duży został kontuzjowany podczas meczu charytatywnego. Taka jest cena, jeśli
ktoś idzie śladami swojego poli-

tycznego idola. Piłka nożna czyli - jak mawiają w PO - haratanie w gałę jest ulubionym sportem platformersa wszechczasów
- Donalda Tuska. Robił to jednak
na tyle sprytnie, aby wychodzić z
tej zabawy bez szwanku. Miał na
to prosty patent. Raczej nie grał
w meczach charytatywnych, a piłkarskie wzmożenie dopadło Tuska, kiedy PO doszła do władzy.
Miał pod sobą aparat nacisku
i przymusu. Nikt przy zdrowych
zmysłach nie sfaulowałby pre-

miera Tuska, nie chcąc skończyć
jak uczestnicy Marszu Niepodległości w 2011 roku. Taką też radę
mamy dla starosty Dużego. Proszę poczekać z piłkarskimi popisami aż do czasu, kiedy PO wróci do władzy. Wtedy pański kolega Borys Budka zostanie zapewne ministrem sprawiedliwości, bo
źle mu z oczu patrzy jak samemu
Ziobrze. Za faul na członka regionalnych władz PO nie będzie żółtej kartki, ale co najmniej dwa lata bez zawiasów.
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Fedrujemy
W powiecie mikołowskim, jak w soczewce skupiają się największe
zagrożenia i szanse dla polskiego górnictwa. Jak na razie
największym optymizmem tryska prezes niemieckiej spółki
HMS Bergbau, który podczas Europejskiego Kongresu
Gospodarczego zachwalał swój projekt wydobywczy pod Orzeszem.

W

powiecie mikołowskim funkcjonują trzy duże podmioty bezpośrednio związane z górnictwem oraz wiele mniejszych
firm zależnych od tej branży. Ich zamknięcie, a nawet ograniczenie działalności negatywnie wpłynie na lokalny rynek pracy i uderzy
po kieszeni gminy, zwłaszcza Łaziska Górne (kopalnia Bolesław Śmiały
i elektrownia) oraz Ornontowice (kopalnia Budryk). Siłą rzeczy musimy
interesować się sytuacją w górnictwie. A wieści nie są dobre.

Węgiel nie będzie już „czarnym złotem”,
ponieważ nie ma odwrotu
od unijnej polityki klimatycznej.
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Frans Timmermans
przekonywał, że Zielony Ład nie jest projektem ideologicznym, ale kierunkiem, w którym zmierza świat. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej - jak często mu się to zdarza - nie powiedział prawdy. Zielony
Ład jest nie tylko projektem ideologicznym, ale przede wszystkim polityczno-gospodarczym, ograniczonym jedynie do Unii Europejskiej.

Reszta świata nie widzi potrzeby ani interesu, aby śladem Brukseli narzucać sobie restrykcje, które mogą doprowadzić do obniżenia konkurencyjności gospodarki i zubożenia mieszkańców. W skali globalnej Unia
Europejska traci na znaczeniu. Zielony Ład jest dosyć rozpaczliwą próbą zwrócenia na siebie uwagi świata. Oczywiście, przy okazji najsilniejsi
unijni gracze chcą na tym zrobić dobry interes, ponieważ przestawienie
gospodarki na „zielone” tory jest gigantycznym przedsięwzięciem wartym biliony euro. Nawet jeśli się w Polsce z tym nie zgadzamy to i tak nie
powstrzymamy tego procesu. Możemy jedynie amortyzować jego negatywne skutki. Tak naprawdę gra toczy się o Śląsk. Wiedzą o tym w Katowicach, Warszawie i Brukseli. Jeśli radykalna polityka klimatyczna doprowadzi do społecznej i gospodarczej degradacji naszego regionu, cały
Zielony Ład zakończy się fiaskiem. Nie bez powodu Timmermans przy
każdej okazji powtarza, że jeśli potknie się jeden kraj upadnie cała Unia
Europejska. Jak to się wszystko potoczy i jaki będzie finał? Tego nie wie
nikt, ale warto podsumować, w jakim punkcie znajduje się polskie górnictwo. Tak się składa, że nasz mały powiat mikołowski, jak w soczewce
skupia nadzieje i obawy całej branży.

REKLAMA

Niro nigdy nie był tak modny.

www.kia.com

Nowa Kia Niro już od

97 990 PLN

Nowa Kia Niro w wersji hybrydowej, hybrydowej plug-in i elektrycznej*.

Niro hybrydowy - zużycie paliwa 4,4~5,2 l/100 km. Emisja CO2 99,81~119,06 g/km. (Cykl mieszany). Niro hybrydowy plug-in - zużycie paliwa 1,37 l/100 km. Emisja CO2 31,3 g/km.
(Wartości ważone, cykl mieszany). Zużycie energii elektrycznej 122 Wh/km. Niro elektryczny - zużycie energii elektrycznej 153 / 159 Wh/km. *Dostępny od 2020 roku.
Wartości zużycia paliwa i emisji (cykl WLTP) wynikają z wersji/wariantu pojazdu oraz z jego wyposażenia. Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku
pomiarowym zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) 715/2007, uzupełnionego Rozporządzeniem Komisji 2017/1151. Wartości rzeczywiste mogą być inne w zależności od warunków
i stylu jazdy. 7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej. Każdy nowy samochód marki Kia, fabrycznie wyposażony
w system nawigacji, umożliwia korzystanie przez 7 lat z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Łaziska Górne - kopalnia Bolesław Śmiały
(Polska Grupa Górnicza)
WALKA O PRZETRWANIE
PGG jest największą spółką górniczą w Europie. W ostatnim czasie ten
gigant został zaatakowany przez kilka plag jednocześnie. Katastrofalną sytuację obnażył koronawirus. Po spowodowanym pandemią kwartalnym,
gospodarczym dołku okazało się, że spółka nie ma pieniędzy nawet na
wypłaty. Ale to nie jedyny powód. Na koronawirusa nałożyło się złe zarządzanie branżą. Po dymisji w marcu tego roku wiceministra Adama Gawędy, górnictwo zostało puszczone samopas. Stery nad branżą przejął sam
wicepremier i minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, ale poszło mu
średnio. Przedstawiony pod koniec czerwca program naprawczy zakończył się awanturą ze związkowcami, którzy nie zaakceptowali zamknięcia kilku kopalń i obniżenia zarobków. Ostatnio Jacek Sasin zakomunikował, że planu nie przygotowało jego ministerstwo, lecz zarząd PGG. Czytając między wierszami oznacza to rychłą dymisję zarządu spółki z prezesem Tomaszem Rogalą na czele. Błędy swoich podwładnych próbuje naprawić premier Mateusz Morawiecki. Na początku września na wiceministra MAP mianował Artura Sobonia. To nie tylko uzupełnienie wakatu po
Adamie Gawędzie, ale także rozszerzenie kompetencji. Soboniowi będzie
podlegało nie tylko górnictwo, ale także energetyka. Nieoficjalnie mówi
się, że kolejnym krokiem będzie wyjęcie scalonej branży z MAP i przekazanie jej pod zarząd Ministerstwa Klimatu. Zwłaszcza dla PGG jest to dobra wiadomość, bo włączenie górnictwa w szerszy kontekst polskiej transformacji energetycznej zwiększa szanse na przetrwanie, a już na pewno na
ograniczenie strat. Bolesław Śmiały jest najmniejszą kopalnią w PGG. Jej
kondycja nie wpływa zasadniczo na sytuację całej grupy. Nikt z ważnych
ludzi - przynajmniej głośno - nie mówi o potrzebie jej likwidacji. Inaczej
jest z kopalniami w Rudzie Śląskiej, gdzie pracuje sporo mieszkańców powiatu mikołowskiego. Ruchu Pokój w kopalni Ruda raczej nie da się uratować. Ważą się natomiast losy Halemby i Bielszowic. Jeśli padną, negatywne skutki odbiją się także na powiecie mikołowskim.

Ornontowice - kopalnia Budryk
(Jastrzębska Spółka Węglowa)
NIE JEST ŹLE, ALE BĘDZIE GORZEJ
Sytuacja JSW jest nieporównywalnie lepsza, niż PGG. Różnica polega na oferowanym surowcu. PGG produkuje węgiel energetyczny, na który maleje popyt z powodu rosnącej konkurencji dotowanych, odnawialnych źródeł energii. Swoje robi też import tańszego węgla, głównie z Rosji
i Ukrainy. Takich problemów nie ma JSW fedrująca węgiel koksowy, znajdujący się na liście 30 surowców strategicznych dla Unii Europejskiej (szerzej piszemy o tym na stronie 8). To kluczowy komponent do produkcji
stali, bez której trudno sobie wyobrazić rozwój nowoczesnych technologii. JSW jest największy producentem węgla koksowego w Unii Europej-

www.naszagazeta.info

wrzesień 2020 r.

7

y - póki co
gresu Timmermans wymienił wodór, jako strategiczny surowiec przyszłości. Ten gaz może zastąpić koks przy produkcji stali. Na razie jest wiele
przeszkód technologicznych i finansowych, ale kierunek został wytyczony. Wcześniej czy później, JSW trafi na takie same problemy, jakie przeżywa teraz PGG.

Orzesze - planowana kopalnia
(niemiecka firma HMS Bergbau)
SZYBKO ZAROBIĆ I ZWINĄĆ INTERES

skiej. Jeśli Bruksela nie chce się uzależnić od dostawców z Chin, Australii
i USA, musi dać spokój jastrzębskiej spółce. To nie będzie trwało wiecznie. Węgiel koksowy choć strategiczny to wciąż jedno z paliw kopalnych.
W Zielonym Ładzie nie ma dla nich miejsca. Podczas katowickiego kon-

Obraz polskiego górnictwa uzupełnia trzeci komponent, czyli małe firmy prywatne. Widzą zysk tam, gdzie państwowe molochy generują straty. Nie jest tajemnicą, że wiele komercyjnych firm stara się o koncesję na eksploatację węgla na Śląsku. Przedsiębiorca z Warszawy ubiega się o zgodę na fedrowanie pod Kobiórem i Mysłowicami. Z kolei o kopalnię Piekary, którą Węglokoks zlikwidował i przekazał w maju do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, bezskutecznie walczył właściciel prywatnego
przedsiębiorstwa Fasing z Katowic. Medialną uwagę najbardziej przyciąga jednak niemiecka spółka HMS Bergbau. Z oczywistych względów pisaliśmy wielokrotnie o tym na naszych łamach. Inwestor chce wykorzystać podziemną infrastrukturę zamkniętej kopalni Krupiński, aby dostać
się do złóż pod Orzeszem i Żorami. Ze względu na źródło kapitału pomysł wzbudził kontrowersje i społeczne protesty. Niemcy są jednak cierpliwi. Krok po kroku dopinają swego. Mają już zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Są też obecni wszędzie tam, gdzie można
pokazać się mediom albo politykom.
- Węgiel dalej będzie podwaliną polskiej energetyki i będzie potrzebny
w ciągu 20-30 lat. Nasz projekt jest innowacyjny, bo wykorzystuje istniejącą infrastrukturę do rozpoznania niezbadanych złóż. Możemy być tak efektywni kosztowo, że z łatwością będziemy konkurować z ofertą międzynaro-

dową - powiedział Dennis Schwindt, prezes HMS Bergbau podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
W komercyjnych projektach nikt nie mówi o długofalowej strategii.
Zresztą dla węgla nie da się takiej zaplanować. Chodzi o szybkie inwestycje oparte na sprawnym zarządzaniu, zoptymalizowanych kosztach produkcji i umiejętności operowania na globalnych rynkach. Skoro prywatni przedsiębiorcy twierdzą, że na węglu można jeszcze zarabiać przez trzy
dekady to znaczy, że tak jest.
Na razie rząd blokuje koncesje dla prywatnych przedsiębiorców, bo nie
chce dodatkowej konkurencji dla państwowych molochów. Wkrótce się to
może zmienić. Jeśli zaczną upadać kopalnie, dla górników trzeba będzie
znaleźć miejsca pracy i to najlepiej w tej samej branży.
Jedno jest pewne. Na Śląsku, także w powiecie mikołowskim transformacja energetyczna przestaje być medialną gadką o niczym, a staje się
prawdą, z którą musimy się zmierzyć.
Jerzy Filar
REKLAMA

Społem PSS Zgoda
w Mikołowie
Prosi o kontakt telefoniczny
członków oraz byłych członków
Spółdzielni celem weryfikacji danych.

NR KONTAKTOWY

519 320 770
w godz. 8-13

REKLAMA

PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.mikolow.spolem.org.pl
PROMOCJA WAŻNA DO 30 WRZEŚNIA LUB WYCZERPANIA ZAPASÓW

Oferta ważna od 1-15.09.2020 r.
Bułka tygryska
70gr

Gołąbki w sosie
pomidorowym 600gr

6,99

Fasolka po brytońsku
z kiełbasą i boczkiem
600gr

35,99

0,89
Chleb
słonecznikowy
400gr

6,99

26,99
2,99

Oferta ważna od 16-30.09.2020 r.

0,80

3,29

Chleb finess 100% żytni
300gr

Koncentrat
pomidorowy
200gr
Bułka
orkiszowa
70gr

4,39
Passata - przecier
pomidorowy 500gr
Dane kontaktowe:
PSS Społem „ZGODA”
43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 11

3,59

Producent „PSS Zgoda” Mikołów

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

Szynka z puszki
1kg

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

Zapraszamy na I piętro DH „ Zgoda”

Sopocka
polędwica
1kg

21,99

Szynka
drobiowa
1kg

12,59
Wątrobianka
1kg

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

Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów kuchennych oraz szkła i porcelany.
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Węgiel koksowy

na liście surowców

strategicznych!

K

omisja Europejska opublikowała zaktualizowaną listę
30 surowców strategicznych
dla unijnej gospodarki. W tym wykazie znalazł się także węgiel koksowy. Na tę informację najbardziej czekała Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem tego surowca w Europie. Do JSW należy
Kopalnia Budryk w Ornontowicach.
Zgodnie z definicją surowce strategiczne to takie, które są niezbędne dla
harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego wszystkich krajów
Unii Europejskiej. Ogłoszenie ich listy
to jedna z najbardziej wyczekiwanych
decyzji Komisji Europejskiej. Zestawienie aktualizowane jest co trzy lata, począwszy od 2011 r. W 2014 r. za jeden
z 20 surowców strategicznych został

uznany węgiel koksowy. Podczas aktualizacji w 2017 r. jego miejsce było zagrożone, ale dzięki interwencji JSW został warunkowo wpisany na listę, którą
rozszerzono do 27 pozycji. Najnowsze
zestawienie zawiera 30 surowców.

Całkowita roczna podaż
węgla koksowego na
świecie wynosi niecały
tysiąc megaton.
Chiny zapewniają około 60 proc.
globalnych dostaw. Inni więksi producenci to Australia, Rosja i USA. Udział
Unii Europejskiej w tym bilansie wynosi zaledwie 1 proc. z czego zdecydowana większość to polski węgiel z JSW. Generalnie, w globalnej produkcji tego surowca UE się nie liczy. Jest natomiast je-

go ważnym odbiorcą, ponieważ wiele koncernów pracujących nad niskoemisyjnymi technologiami znajduje się
w Europie. Nieuwzględnienie węgla
koksującego na nowej liście surowców strategicznych doprowadziłoby do
zwiększenia jego importu spoza Unii
Europejskiej, z krajów które nie mają
klimatycznych skrupułów.

Na szczęście Komisja
Europejska nie uległa
w tym wypadku
„zielonej” presji.
Zachowanie węgla koksowego na liście surowców strategicznych to dobra
decyzja wspierająca utrzymanie konkurencyjności unijnej i przede wszystkiej
polskiej gospodarki.

IZABELA KLOC, poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska,
członek komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.
Utrzymanie na liście surowców strategicznych węgla koksowego to sukces polskiej dyplomacji. Walczył o to premier Mateusz Morawiecki oraz część posłów do
Parlamentu Europejskiego. Wielokrotnie zabiegałam o pozostawienie strategicznego statusu węgla koksowego wśród koleżanek i kolegów „mojej” komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. To były trudne negocjacje, ponieważ wielu
unijnych polityków ma problem z tym surowcem. Jak wszystkie paliwa kopalne
węgiel koksowy jest na cenzurowanym, ale z drugiej strony niskoemisyjne technologie nie mogą się bez niego obyć. Jest niezbędny do produkcji, m.in. wysokogatunkowej stali, z której zbudowane są turbiny wiatrowe stanowiące ważne
ogniwo energetyki odnawialnej. Weźmy inny przykład. Z koksu powstaje wiele
produktów ubocznych, niezbędnych do wytwarzania, m.in. włókien węglowych.
To wyjątkowo trwały i lekki materiał mający zastosowanie w lotnictwie i motoryzacji. Dzięki niemu można obniżyć wagę maszyn, a tym samym zmniejszyć
zużycie paliwa i ochronić środowisko przed nadmierną emisją spalin. Takich
przykładów jest oczywiście więcej. Wszystkie można sprowadzić do wspólnego
mianownika: na początku procesu technologicznego jest węgiel koksowy, a na
końcu materiały przyszłości, które pozwolą gospodarce szybciej przestawić się
na niskoemisyjne tory. Zaktualizowana lista surowców strategicznych potwierdza znaczenie węgla koksowego dla rozwoju europejskiej gospodarki.

Lek na COVID-19 z osocza górników
u Lubelski Biomed rozpoczął produkcję pierwszego
polskiego leku na koronawirusa. Ze 150 litrów krwi,
jakie zebrano do produkcji leku, ponad 100 litrów
pochodzi od górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

P

racownicy JSW w dużej
mierze przyczynili się
do sukcesu lubelskiej
firmy biotechnologicznej. To
efekt wspólnych akcji organizowanych wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu,
gdy krew i osocze oddawała rekordowa liczba osób.
- Bez osocza ozdrowieńców
lek nie mógłby powstać. Jedynie
ofiarność dawców pozwala na

jego wytworzenie. Postawa górników jest niezwykle budująca.
Oddając osocze nie tylko ratują
życie i zdrowie ludzkie, ale przyczyniają się do uniezależnienia
się Polski od dostaw leków z zagranicy. Ta patriotyczna postawa
zasługuje na wielki szacunek mówi Piotr Fic, członek zarządu
Biomed Lublin SA ds. operacyjnych.
Proces produkcyjny pierwszej serii immunoglobuliny zaj-

mie około półtora miesiąca. We
wrześniu będzie znana niezbędna liczba przeciwciał w osoczu
i liczba ampułek leku, który będzie można z niego wyprodukować. Preparat powinien być
gotowy do badań klinicznych
pod koniec października. Po
kolejnych 4 miesiącach pojawią
się pierwsze wnioski z badań
klinicznych. Lek wejdzie do
sprzedaży po przejściu procesu
rejestracyjnego.

Nadchodzi czas aktywnych kobiet
www.naszagazeta.info
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u W Mikołowie ruszyła kampania „My Kobiety”, integrująca,
promująca i aktywizująca środowiska kobiece. Jej inicjatorką jest
Katarzyna Syryjczyk-Słomska, Przewodnicząca Rady Miejskiej.

wa, które pomimo różnicy wieku, mają
świadomość zagrożeń zdrowotnych jakie
mogą dotknąć każdą z ich rówieśniczek.
Chcą uświadamiać kobiety i rozmawiać
ze specjalistami na tematy dotyczące nie
tylko profilaktyki onkologicznej, ale także jak dbać o siebie, jak się uchronić, ale
także co dalej, jeżeli choroba dotknie którąś z nich. Wszystko to pod patronatem
Centrum Zdrowia w Mikołowie, które
w ramach swoich działań poprowadzi

Koło Gospodyń Wiejskich z Bujakowa zaprosiło Panie na wspólne robienie bukietów.
- Zainspirowały mnie działania Pań
w czasie epidemii, w które sama chętnie się
włączałam. Akcja szycia maseczek, wspierania szpitali i ośrodków pomocy w walce
z epidemią czy wzmożona aktywność działającego od lat Mikołowskiego Bazarku Charytatywnego. To wszystko działania, które kobiety organizują bezinteresownie. Nie
przypuszczałam, że oddźwięk kampanii „My
kobiety” będzie tak duży i tak szybko będzie
się rozkręcać. Widać, że kobiety chcą i potrafią współpracować. Wzajemnie się inspirują
i wspierają. Jest pomysł - od razu jest działanie - mówi Katarzyna Syryjczyk - Słomska.
Miesiące wakacyjne obfitowały w spotkania pod hasłem „kobieca integracja”. Panie z różnych części Mikołowa miały szanse nie tylko się poznać, ale także zaplanować
i rozpocząć wspólne przedsięwzięcia.
Pierwsze spotkanie odbyło się w Mokrem
pod hasłem „TAK dla kobiet”, kolejne na
Kamionce, następne w Bujakowie, gdzie panie kładą bardzo duży nacisk na pielęgnowanie tradycji. Pod koniec sierpnia spotkanie znów odbyło się w Mokrem, gdzie motywem przewodnim było hasło „Bądź eko”.

Do akcji „My kobiety”
przyłączają się Panie
w różnym
wieku, z różnymi
zainteresowaniami.
Jako, że kobiety w Mikołowie są bardzo
aktywne i prężnie działają, to efekty ich
współpracy są natychmiastowe. Jednym ze
wspólnych działań jest mocne zaangażowanie pań w akcję pomocy dla Centrum
Zdrowia w Mikołowie w ramach kampanii szpitala i powiatu „Kobiety-Kobietom”.
Panie włączyły się w zbiórkę pieniędzy,
które przeznaczone zostaną na polepszenie standardów porodowych w Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym, w tym zakup wanny do porodów w wodzie oraz koła porodowego. Pomysłodawczynią zakupu wanny była Dorota Podlodowska-Graczyńska - przewodnicząca Rady Seniorów,
która wraz z grupą seniorów angażuje się
w każde przedsięwzięcie. Podczas wirtualnej akcji zorganizowanej przez Aktywną Kamionkę, Radę Dzielnicy Kamionka,
O`Rety Team i OKS „Zbieramy kilometry na pomoc dla Centrum Zdrowia”, której finał odbył się 29 sierpnia podczas cha-

rytatywnej imprezy sportowo-rekreacyjnej na Kamionce, udało się zebrać ponad
6 tysięcy złotych.

W ramach działań
wspierających szpital
już 12 września odbędą
się warsztaty z doradcą
laktacyjnym, które
poprowadzi Katarzyna
Głośna, położna rodzinna
i doradca laktacyjny CDL.
Cały dochód przeznaczony zostanie
oczywiście na rzecz szpitala. W ramach
promocji zdrowia i aktywności fizycznej młodych mam odbędą się także tego dnia zajęcia Buggy Gym - fitness dla
mam z wózkami.

Kobieca integracja w Mokrem pod hasłem „Bądż Eko”
„( Nie ) Świadoma i zdrowa kobieta” to tytuł konferencji profilaktycznej, która
odbędzie się 1 października w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Na pomysł jej organizacji wpadły przedstawicielki trzech
pokoleń mikołowianek - Dorota Podlodowska-Graczyńska - przewodnicząca Rady Seniorów, Katarzyna Syryjczyk-Słomska - przewodnicząca Rady Miejskiej i Paula Kawka radna młodzieżo-

wykłady i panele dyskusyjne podczas
konferencji.

Aby być na bieżąco
z inicjatywami
adresowanymi do
kobiet w Mikołowie
warto śledzić profil
„My kobiety” w mediach
społecznościowych.

REKLAMA

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje,
Twojej rodziny i Twoich ﬁnansów.
Należymy do największego producenta
węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy
i operatorów obróbki skrawaniem.

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

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32 721 51 00

Katarzyna
Syryjczyk-Słomska

Panie są niesamowite.
Angażują się w wiele
spraw społecznych, inicjują
akcje charytatywne,
zajmują ważne funkcje
w stowarzyszeniach,
fundacjach. Działają
z sukcesem w biznesie,
polityce, sztuce czy sporcie.
Trzeba połączyć siły i stąd
właśnie pomysł na kampanię
„My Kobiety”. Zaczęłyśmy
w sołectwach, ale akcja jest
adresowana do wszystkich
pań w Mikołowie. Bo teraz
nadszedł czas aktywnych
kobiet.
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A jednak się udało!
DOŻYNKI 2020 - ŚMIŁOWICE NA STRAŻY TRADYCJI

u W tym roku wszystkie plany biorą w łeb z powodu
koronawirusa. Odwoływanych jest wiele imprez
i uroczystości. W wielu miejscowościach ofiarą pandemii
padły też tradycyjne Dożynki. To prawda, że dystans społeczny
i unikanie kontaktów międzyludzkich jest podstawą w walce
z koronawirusem, ale z drugiej strony nie możemy popaść
w paranoję i zawiesić całej towarzyskiej aktywności.
- Ciężko było o podjęcie decyzji o organizacji tegorocznych dożynek z racji panującej pandemii, jednak postanowiliśmy razem
z naszymi rolnikami 15 sierpnia, w święto Maryjne podziękować
podczas mszy Dziękczynnej za plony z tegorocznych żniw - mówi
Józef Świerczyna, sołtys Śmiłowic.
Starostami Dożynek byli państwo Ewa i Roman Kołodziej,
gospodarze z tradycjami uprawiający ziemię na Recie Śmiłowickiej.
REKLAMA

Tradycyjnie komisja przy Radzie Sołeckiej wyróżniła trzy
najładniej zadbane posesje. Ich właścicielom wręczono dyplomy
uznania oraz upominki sponsorowane przez radnego Remigiusza
Kusia.
O poczęstunek jak zawsze zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, a strażacy pilnowali bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zabawa przy rytmach zespołu Relax trwała do późnych, nad wyraz
pogodnych godzin wieczornych. Było bezpiecznie, miło i wesoło.

A

R

T

Y

K

U

Ł

Grzybicą stóp zaraziłem się na basenie. Dermatolodzy rozkładali ręce
– nic nie było w stanie wyeliminować
tego paskudztwa, grzybica wciąż
powracała. Inaczej było z tą nową
kuracją. Zadziałała błyskawicznie! Już
po 1 dniu zniknął ból, stan zapalny paznokci i pieczenie stóp, a po tygodniu
dolegliwości całkowicie zniknęły! Od
zakończonej kuracji minęły 3 miesiące, a po grzybicy nie ma śladu!

Bartosz K. (63 l.), Ełk
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Świat w skali 1:100

Jest takie powiedzenie, że pasje nie pojawiają się w naszym życiu same. One w nas tkwią od urodzenia i po
prostu czekają na odpowiedni moment. Dla Antoniego Lasoty, który dzieciństwo spędził w Orzeszu, ta chwila
nadeszła dosyć późno. Mając 70 lat odkrył w sobie niezwykły talent do tworzenia makiet budynków.

Ta

historia zaczęła się w 2018 roku. Antoni Lasota
w wieku 70 lat przeszedł poważny zabieg kardiologiczny. Lekarka zaskoczyła go pytaniem, ile miał
wcześniej zawałów? Okazało się, że trzy. Do zdrowia dochodził w Rabce. W Śląskim Centrum Rehabilitacyjnym naszła go
myśl, że powinien się czymś zająć, aby odwrócić myśli od stanu zdrowia. I wtedy dał znać o sobie ukryty talent.
Czego trzeba, aby w skali 1 do 100 odwzorować np.
Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce? Trochę pudełek, folii, wykałaczek. Niby nic wielkiego, ale tylko pan Antoni potrafi z tego wyczarować cuda. Zanim doszedł do samodzielnego tworzenia makiet, zięć próbował mu
podsuwać puzzle, modele samolotów do

REKLAMA

sklejania. Ale to nie było to. Takie zajęcia okazały się mało twórcze. Pewnego razu panu Antoniemu wpadła w ręce stara książka
„1000 tajemnic architektury”, którą dostał od mamy na 15 urodziny. Było tam zdjęcie zamku w Będzinie. Przyszło olśnienie - zapragnął zrobić jego makietę. Zamkiem w Będzinie jeszcze się nie
zajął, ale wykonał kilkanaście modeli, które z powodzeniem prezentuje na wystawach.
W lutym o życiu i twórczości pana Antoniego reportaż napisał
tygodnik Gość Niedzielny. Pojawiło się tam takie zdanie: Co wieczór prosi Boga o to, żeby rano się obudzić, a po obudzeniu - dziękuje Bogu.
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KUPIĘ MIESZKANIE
ZA GOTÓWKĘ
tel. 730 712 776
n gotówka tego samego dnia - bez pośredników
n pomoc w formalnościach - szybka decyzja
n 100% bezpieczeństwa - bezkosztowa wycena nieruchomości

Zalety i wady
wkładania kija w szprychy

u Za

sprawą nieprzejednanej postawy samorządów Ornontowic i Mikołowa nasz powiat stał
się jednym z największych przeciwników budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
i prowadzącej do niego sieci kolei dużych prędkości. Można torpedować państwowe
projekty, ale zawsze jest ryzyko, że rząd odpłaci tym samym i postawi u nas szlaban na
centralne inwestycje. Brzmi to źle, ale taka jest właśnie polityka.

N

asz powiat leży wzdłuż tzw.
siódmej „szprychy”, czyli jednej z dziesięciu kolejowych
linii dużych prędkości, które połączą
regiony Polski z wielkim lotniskiem
w Baranowie, między Łodzią i Warszawą. Nasz odcinek ma połączyć CPK
z Katowicami, a dalej pociągnąć do
Ostrawy przez Jastrzębie-Zdrój. Niedawno odbyło się tam spotkanie samorządowców z przedstawicielami rządu.
Jastrzębie jest miastem specyficznym,
politycznie podzielonym na pół między Prawo i Sprawiedliwość a Platformę Obywatelską. Prezydent jest z PO,
ale Radę Miasta zdominował PiS, który
ma solidne zaplecze w postaci spółek
skarbu państwa, których jest w okolicy
sporo. Teoretycznie, CPK mógłby stać
się idealnym pretekstem, aby lokalna
władza zagrała na nosie rządzącym.
Tymczasem prezydent Anna Hetman
nie dość, że rozmawia z przedstawicielami CPK to jeszcze stara się poszerzyć
zakres projektu o dofinansowanie z województwa i miejskiej kasy. Wiadomo, że
Jastrzębie-Zdrój korzysta najbardziej na
tym przedsięwzięciu, bo to jest jedyne
stutysięczne miasto w Europie, do którego nie dojeżdża kolej pasażerska. Gdyby
prezydent chciała się kierować politycznym interesem, zablokowałaby rządowy
plan czekając aż do władzy dojdzie PO
i dokończy projekt pod własnym szyldem. Nikomu jednak nie przychodzi to
do głowy. Podczas spotkania omówiono
w jakim miejscu znajduje się projekt
CPK. Okazuje się, że jesteśmy na bardzo
wczesnym etapie planowania. Przygotowano 11 roboczych wariantów śląskiej

my godzić, skoro nasze miasto nic z tego nie będzie miało. Gdyby w podobny
sposób kalkulowali wszyscy samorządowcy w Polsce, nie powstałyby lotniska, porty, autostrady. Nie mielibyśmy
nawet telefonii komórkowej, bo każdy
chce dzwonić, ale mało kto godzi się na
maszt przekaźnikowy.

Warto spojrzeć na tę
sytuację także od strony
tzw. realpolitik.

Do protestu przeciwko CPK został wykorzystany nawet budynek Urzędu Miejskiego, choć publiczne gmachy
nie służą do uprawiania agitacji politycznej.
„szprychy”. Po kolejnych konsultacjach
z mieszkańcami i samorządami na początku przyszłego roku zostaną trzy, które trafią na wyższy szczebel uzgodnień.

Tymczasem w naszym
powiecie panuje wokół
CPK prawdziwa gorączka.
Zaczęło się od wyborczego występu
w Mikołowie kandydującego na prezydenta Roberta Biedronia, który pod
pretekstem obrony Ogrodu Botanicznego urządził sobie polityczny happening.
Bębenek podbił burmistrz Stanisław
Piechula. Jednym z elementów jego
show na cześć Mateusza Morawieckiego, który gościł w Mikołowie 10 lipca,

były „antykolejowe” hasła rozwieszone na gmachu magistratu. Nawet jeśli
większość mieszkańców podpisujących
się pod listami protestacyjnymi uczyniło to w dobrej wierze to i tak nie powinni mieć złudzeń, że ich głos sprzeciwu został wykorzystany w politycznej
grze. Nie sprzyja to rzeczowej dyskusji
na temat losów siódmej „szprychy”. Na
nikim nie robi już wrażenia, że projektanci CPK wycofali się z niefortunnego
pomysłu, aby puścić tory przez fragment Ogrodu Botanicznego. Podczas
ostatniej sesji mikołowskiej Rady Miasta została przegłosowana uchwała odrzucająca trzy warianty przebiegające
przez Mikołów. W podobnym duchu
zagłosowali samorządowcy z Ornon-

towic. Podczas ostatniej sesji przyjęli
uchwałę odrzucającą każdy z wariantów
dotyczących ich gminy.

Oczywiście, każda
centralna inwestycja
musi uwzględniać
obawy i zastrzeżenia
społeczności lokalnych.
Od tego są negocjacje, konsultacje,
uzgodnienia, aby osiągnąć w końcu kompromis. W tym przypadku na
ugodę się nie zanosi, bo Mikołów i Ornontowice po prostu nie chcą u siebie
szybkiej kolei. Podobno podczas obrad
jednej z komisji mikołowskiej Rady
Miasta, padło pytanie: dlaczego się ma-

Ministrowie, urzędnicy i posłowie
z partii rządzącej zawsze przekonują,
że państwo kieruje się tylko dobrem
mieszkańców. Wszyscy wiemy, że to
nie jest cała prawda. Każda władza
w Polsce, lewica, PO, a teraz PiS, dobrze opanowała system nagród i kar
dla samorządów. Jeśli z powodu oporu
Mikołowa i Ornontowic spółka CPK
będzie musiała drastycznie zrewidować
plany, na pewno nie spotka się to z entuzjazmem w Warszawie. Może to zostać wzięte pod uwagę przy planowaniu
rządowych inwestycji na Śląsku. Polska
stoi u progu transformacji energetycznej, która w największej mierze dotyczy
naszego regionu. Kroją się inwestycje na
grube miliardy euro, zwłaszcza w rejonach, gdzie funkcjonują firmy z branży
wydobywczo-energetycznej, czyli także w powiecie mikołowskim. Szkoda,
żeby nas coś ominęło z powodu sporu
o przebieg linii kolejowej. Wciskanie kija w szprychy może przynosić frajdę, ale
zawsze jest ryzyko negatywnych skutków takiej zabawy.
Jerzy Filar
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OGŁOSZENIE

Śląski Pakiet dla Gospodarki to szerokie wsparcie finansowe w ramach
pożyczek, instrumentów bezzwrotnych, ale także działania wspierające
i zmierzające do utrzymania miejsc pracy w regionie. Wierzę,
że współpracując jesteśmy w stanie wyjść z kryzysu obronną ręką

Jakub

Chełstowski

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

FILAR I

FILAR II

pożyczki obrotowe i płynnościowe
wraz z innymi uproszczeniami
w zakresie wsparcia zwrotnego

outplacement oraz wsparcie
pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy

298 mln

640 mln

łączna wartość pakietu

FILAR III
wsparcie bezzwrotne,
inwestycje w mśp

360 mln

1.375 mld

FILAR V
wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie
inwestorów w regionie

20 mln

FILAR IV
samorządowe działania
wspierające, regionalne
centrum wsparcia mśp

APLIKUJ

57 mln

dlagospodarki.slaskie.pl
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Pierwsze przejścia z dodatkową sygnalizacją

Kolejne cztery przejścia dla pieszych w centrum miasta będą doświetlone.
u Wielkimi krokami zbliża się jesień. Wraz
z nią nadejdą szare, deszczowe i krótsze dni.
Oznacza to nie tylko gorsze warunki do jazdy
dla kierowców, ale także spadek koncentracji
nas wszystkich. Uczniowie powrócili do szkół,
wzmógł się więc ruch pieszy i drogowy.
Widać to szczególnie w czasie porannych
i popołudniowych godzin szczytu.

P

rzejścia dla pieszych to miejsca,
które podczas przekraczania
jezdni powinno zapewniać bezpieczeństwo pieszemu. Statystyki pokazują jednak, że jest inaczej. W Polsce
rocznie dochodzi do ponad 30 tys. wypadków drogowych. W ubiegłym roku
zginęło w nich ponad 2900 osób. Spadają natomiast niechlubne wskaźniki dotyczące liczby zabitych pieszych i jest to
tendencja o charakterze stałym. Oczy-

wiście, nie jest to informacja, która może cieszyć w pełni.
Aby do wypadków nie dochodziło, podejmuje się szereg działań podnoszących bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Tak dzieje się
także w Mikołowie. W 2018 zadbano
o lepszą widoczność na 7 przejściach
w centrum miasta - chodzi o ulice Katowicką, św. Wojciecha, Pl. 750-lecia,
Waryńskiego. Ustawiono, m.in. nowe

słupy z oprawami LED, odtworzono
oznakowanie poziome, wycięto drzewa ograniczające widoczność, zabudowano kostkę integracyjną (tzw. „jeżyk”) ułatwiającą odnalezienie przejścia osobom niewidomym i słabowidzącym.

- Bezpieczeństwo na drogach - zarówno pieszych jak i kierowców to jeden
z najważniejszych aspektów życia w mieście. Dlatego podejmujemy kolejne działania, będące kontynuacją wyżej wymienionych - mówi Stanisław Piechula burmistrz Mikołowa.

STANISŁAW PIECHULA,
burmistrza Mikołowa
Podnieśliśmy poziom przejścia
na Pl. Karpeckiego tak, by kierowcy
przed nim zwalniali. Niedawno ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie
i budowę dodatkowego zwracającego
uwagę oświetlenia czterech przejść
dla pieszych zlokalizowanych przy
ulicach: Wyzwolenia, Prusa i św. Wojciecha. Inwestycja powinna być gotowa w połowie grudnia.

I Powiatowa Konferencja

Mikołów rekreacją stoi poświęcona FAS

u W naszym mieście przybywa miejsc, w których można się

zrelaksować na świeżym powietrzu. Po boiskach wielofunkcyjnych
w Bujakowie i na Recie, przyszedł czas na sołectwo Mokre.

N

ie był to projekt łatwy w realizacji. Początkowo boiska miały być gotowe w 2019 r. Zadanie musiało jednak zostać przesunięte na
kolejny rok. W marcu wybuchła pandemia i znowu było „pod górkę”. Ale udało
się. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7
i cała społeczność Mokrego mogą już cieszyć się pięknym wielofunkcyjnym obiektem sportowym. Powstało oświetlone boisko do piłki nożnej, ze świetną sztuczną murawą i piłkochwytami. Jest boisko
do „kosza”, „siatki”, piłki ręcznej, bieżnia
i plac zabaw.
- Bardzo zależało mi na tym, by prace zrealizowane zostały jak najsprawniej.
Osobiście doglądałem budowy i byłem
w stałym kontakcie z wykonawcą. Myślę,
że osiągnęliśmy dobry efekt - mówi Mateusz Handel, zastępca burmistrza odpowiedzialny za inwestycję.
A co na to mieszkańcy Mokrego? Oto
jedna z wypowiedzi: - (…)Doczekaliśmy
się czasów kiedy w końcu pieniążki kierowane są w odpowiednią infrastrukturę, to
właśnie na takich obiektach rodzą się prawdziwe gwiazdy, prawdziwe przyjaźnie, no

i abstrahując od wszystkiego w końcu grupa czterdziestolatków, którzy kochają futbol będzie mogła pograć w niedzielny poranek u „siebie”, a nie liczyć na gościnność sąsiednich sołectw - taki wpis na profilu zastępcy burmistrza zamieścił pan Rafał.
To nie jedyny nowy obiekt rekreacyjny
w Mikołowie. Rusza właśnie budowa wyczekiwanej przez mieszkańców tężni solankowej. Obiekt stanie na Małych Plantach. - Uzgodniliśmy już wszystkie kwestie wymagające zgody Wojewódzkiego
Konserwatora Zbytków. Tężnia stanie w
najlepszym do tego miejscu gwarantują-

MATEUSZ HANDEL,
zastępca burmistrza Mikołowa
Projekt tężni solankowej był bardzo dobrze odebrany przez mieszkańców, dlatego postanowiliśmy
go dofinansować, aby z pierwotnie
skromnego finansowo zadania został zrealizowany w takim kształcie,
aby z walorów tężni mogło korzystać
jak najwięcej osób jednocześnie.

cym ciszę i spokój, będącym jednocześnie
w ścisłym centrum miasta - mówi Mateusz
Handel, zastępca burmistrza.
Obiekt powstawać będzie w dwóch etapach. Na jesieni gotowy będzie pierwszy
z modułów oraz wszelkie potrzebne instalacje i fundamenty pod drugą część. Moduł drugi zainstalowany zostanie na wiosnę przyszłego roku.

9

września 2020 r. przypada
Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy). FAS to
zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń spowodowanych działaniem
alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Objawia się, m.in. opóźnieniem
umysłowym, dysfunkcją mózgu, anomaliami rozwojowymi, problemami
w nabywaniu wiedzy oraz zaburzeniami psychologicznymi lub psychospołecznymi.
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Mikołowie postanowiła po raz pierwszy aktywnie włączyć się w obchody tego wyjątkowego dnia organizując 22 września
I Powiatową Konferencję GKRPA w Mikołowie pod hasłem „Zrozumieć FAS”.
Patronat nad wydarzeniem objęli Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Burmistrz
Stanisław Piechula.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji publicznych i niepublicznych oraz organizacji pozarządowych związanych
z oświatą, zdrowiem i pomocą społecz-

IWONA SPYCHAŁA-DŁUGOSZ,
zastępca burmistrza,
której podlega GKRPA
- Głównym zamysłem konferencji
jest rozpowszechnienie wiedzy o problematyce FAS i bezwzględnej szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży oraz rozpoczęcie dyskusji na temat
pożądanego kształtu oddziaływań
profilaktyczno-edukacyjnych wśród
społeczności lokalnych.

ną, a więc osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami dotkniętymi
syndromem FAS. Swoje wykłady wygłoszą autorytety w dziedzinie badań
nad FAS/FASD: dr Małgorzata Klecka,
mgr Katarzyna Łukowska oraz dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn.
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Sfinansowano ze środków Miasta Łaziska Górne

Fotowoltaika na półmetku

Kolorowe zakończenie wakacji

u Ponad 80 grantów zostało już wypłaconych
w ramach realizowanego projektu.

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”. Obecnie trwa proces rozliczania pierwszej

transzy środków unijnych, po niej nastąpi kolejny przelew środków z Urzędu Marszałkowskiego do Urzędu, co
z kolei uruchomi kolejne wypłaty dla
Beneficjentów Projektu

Aleksander Wyra, Burmistrz Miasta
Realizacja projektu przebiega naprawdę sprawnie. Mamy już prawie połowę
wypłaconych mieszkańcom grantów.
Warto wspomnieć, że dofinansowanie
jest naprawdę duże i waha się w zależności od mocy instalacji i jej kosztu od
10 do 18 tys. zł. Otrzymujemy wciąż sygnały o potrzebie realizacji takiego projektu. Ze swojej strony mogę obiecać, że
w momencie, gdy zostaną ogłoszone kolejne konkursy dotyczące instalacji fotowoltaicznych, Miasto z pewnością będzie w nich uczestniczyć.

T

egoroczne wakacje już za nami. W naszym mieście oprócz propozycji sportowych, rekreacyjnych, były również cieszące się sporym zainteresowaniem
wycieczki. Wakacyjny czas zabawy zakończyła kolorowa feta przed Miejskim Domem Kultury w Łaziskach Górnych.

Udane rolkowanie

Zapisy już trwają

T

egoroczna edycja Łaziskiego Rolkowania była wyjątkowa nie tylko
ze względu na sytuację epidemiczną. Przez całe wakacje zajęcia dwa razy
w tygodniu były prowadzone w dwóch
grupach - starszej i młodszej. W sumie
w rolkowaniu wzięło udział ponad 50

NA UNIWERSYTET
III WIEKU
Łaziski Uniwersytet Trzeciego Wieku po raz kolejny otworzy swoje podwoje. Zapisy ruszyły 1 września. Podobnie jak w ubiegłym roku przygotowano szereg zajęć tematycznych i cyklicznych, w tym język angielski, język
niemiecki, zajęcia komputerowe oraz
joga, pilates, ćwiczenia zdrowy kręgosłup, taniec w kręgu, taniec liniowy, FIT
kręgosłup.

DO KLUBÓW I KÓŁEK
DZIAŁAJĄCYCH W MDK
Proponowane zajęcia to między innymi: taneczne dzieciaki, kółko plastyczne dla dzieci, pracownia fotografii alternatywnej (dla dorosłych oraz
młodzieży od 13 lat), koło fotograficzne „M42” (od 18 roku życia), teatr „Baza”, teatr „Mała Baza”, RoboKids - laboratorium kreatywności, aerobik, szkoła
tańca „Arabeska”, joga akademicka.
Uwaga! Ze względu na stan pandemii i konieczność zachowania dystansu społecznego liczba miejsc w grupach jest dodatkowo ograniczona!

Dzienny Dom
u Zgodnie z rekomendacjami Wojewody
Śląskiego we wrześniu otwarty zostanie
Dzienny Dom Senior + w Łaziskach Górnych.

D

zienny Dom Senior + zlokalizowany jest przy ul. Wyszyńskiego 8. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.00 do 16.00. Wszystkim uczestnikom zajęć zapewniony zostanie posiłek w formie śniadania oraz
obiadu.
Zapraszamy osoby chętne do skorzystania z oferty Dziennego Domu Senior + do kontaktu: Centrum Usług Społecznych, ul. Wyszyńskiego 8, pok. 23
tel. 32 721 89 10 wewn. 23

Uczestnikiem zajęć może być każdy mieszkaniec Łazisk Górnych, który
ukończył 60 lat. Pobyt w Dziennym Domu Senior + jest płatny, a koszt uzależniony jest od dochodu. Aby zapisać się do
Dziennego Domu „Senior+” należy złożyć wniosek w Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5 lub ul. Wyszyńskiego 8. Przypomnijmy, że Dzienny Dom Senior+ został
utworzony w Łaziskach Górnych w 2019
roku przy wsparciu Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020.

uczestników. Dodatkowo w zajęciach 7 lipca uczestniczył Sierżant Hektor, który przypominał o zasadach bezpiecznego poruszania się. Nowością była pierwsza edycja
Księżycowego Rolkowania zakończonego
przednią zabawą z ogniskiem (do koniecznej powtórki w przyszłym roku).

Sezon na „Żabce” zakończony

W

ostatni dzień sierpnia zakończył się tegoroczny sezon na basenie „Żabka”
Różnił się pod wieloma względami od
tych z lat ubiegłych. Był z konieczności
krótszy i pełen obostrzeń sanitarnych,
ale bezpieczny i udany.
Od oficjalnego otwarcia łaziskiej „Żabki” 4 lipca, basen odwiedziło 31 394 osób,
12 533 w lipcu i 18 697 osób w sierpniu.
Od 4 do 28 lipca limit osób wynosił 1000,

po tym czasie ośrodek otrzymał zgodę na
zwiększenie limitu do 1500 osób. Siedem
razy zdarzyła się sytuacja, że trzeba było zatrzymać kolejkę, ze względu na osiągnięcie limitu.
Basen jest już zamknięty i czeka
na kolejny (mamy nadzieję „normalny” sezon), ale łaziski ośrodek pozostaje otwarty. Można tu skorzystać z kortów tenisowych, boisk do siatkówki plażowej, beach soccera oraz boiska wielofunkcyjnego.
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Sfinansowano ze środków Miasta Orzesze

Powszechny Spis Rolny 2020
Do

30 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim Orzesze przy
ul. Św. Wawrzyńca 21, w godzinach pracy Urzędu funkcjonuje Gminny Punkt Spisowy (GPS) - stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego
dla osób, które nie mają możliwości dokonania tego przy użyciu własnych urządzeń.
Użytkownicy gospodarstw rolnych,
którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości proszeni są o wcześniejszy kontakt z Gminnym Biurem Spisowym pod
numerem telefonu (32) 32 488 18 w celu ustalenia dogodnego terminu dokonania samospisu.
Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane skorzystaniem z GPS
w siedzibie urzędu zobowiązane są

do zachowania środków ostrożności
w związku z pandemią COVID-19, tj.
posiadania maseczki zakrywającej usta
i nos lub przyłbicy, rękawiczek oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku urzędu.
Więcej informacji na temat spisu
można uzyskać na stronie internetowej
https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc
na infolinię GUS: 22 279 99 99.

Â 59 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego dla orzeskiego sołectwa

Królówka ze wsparciem
z „Inicjatywy Sołeckiej”

u Orzesze wraz z Sołectwem Królówka wystąpiło z wnioskiem
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2020.

W

MOK zaprasza
M
iejski Ośrodek Kultury
w Orzeszu zaprasza do
obejrzenia wystawy „Bitwa
Warszawska. Stulecie Zwycięstwa” przygotowanej przez Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum
Wojska Polskiego. Wystawa prezentuje
najważniejsze fakty i postaci związane

z Bitwą Warszawską, jak i wojną polskobolszewicką. Na wystawie pokazano zabytki ze zbiorów Muzeum oraz wyjątkowe, archiwalne zdjęcia z 1920 roku. Wystawa jest dostępna do 19 października
od poniedziałku do piątku w godzinach
otwarcia MOK, a także podczas wydarzeń organizowanych przez MOK.

śród dofinansowanych projektów znalazło się przedsięwzięcie Sołectwa Królówka, które pozwoli na realizację zadania: „Doposażenie i zagospodarowanie
placu przy ul. Pisarka w Orzeszu Królówce”. Dofinansowanie w wysokości
59 490,40 zł oraz 18 763,00 z tegorocznego Funduszu Sołeckiego przeznaczone zostaną między innymi na przygotowanie terenu, gdzie powstanie niewielki plac zabaw, urządzenia sportowe oraz altana i pomieszczenie gospodarcze.
Sołectwo Królówka jako jedyne
w Orzeszu nie posiadało dotychczas
miejsca do wspólnego wypoczynku i integracji dla mieszkańców. Dzięki temu
wsparciu uda się zrealizować ważne dla
lokalnej społeczności przedsięwzięcie stworzenie ogólnodostępnego miejsca
spotkań i integracji. Zagospodarowana

przestrzeń pozwoli na wspólne spędzanie czasu, rekreację i zabawę najmłodszych, wzmocni więzi społeczne i pozytywnie wpłynie na rozwój lokalnej spo-

łeczności. Inicjatorami i pomysłodawcami tego zadania są sami mieszkańcy.
Zakończenie realizacji zaplanowane zostało na październik br.

Co dalej z wnioskami mieszkańców

Centrum i Jaśkowic?
W
związku z sytuacją epidemiologiczną występującą
od miesiąca marca bieżącego roku nie było możliwości zorganizowania spotkań mieszkańców, celem wyboru zadania do realizacji spośród zgłoszonych wniosków. Mieszkańcy zgłosili po dwa wnioski dla Centrum i dla
Jaśkowic. Wobec powyższego Burmistrz zaproponował, aby
w roku bieżącym zostały zrealizowane dwa zadania, po jednym
w Centrum i w Jaśkowicach, a w roku kolejnym pozostałe dwa
zadania. Propozycja Burmistrza została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Budownictwa,
Budżetu i Mienia Gminy. Po przeprowadzonych rozmowach

z wnioskodawcami ustalono, że w roku bieżącym w Centrum
w ramach przyznanej kwoty zostanie przygotowany teren pod
Miasteczko rowerowe z grami kreatywnymi przy Szkole Podstawowej Nr 1, natomiast w Jaśkowicach zakupione zostaną
komputery do sali informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 4.
Pozostałe dwa zadania (w Centrum „Street Workout” na terenie przy ul. Bukowina, w Jaśkowicach zakup sprzętu ratownictwa technicznego celem zaspokojenia gotowości bojowej jednostki OSP Jaśkowice) zostaną wpisane do budżetu miasta na
rok 2021. Tym samym w roku przyszłym nie będzie możliwości
zgłaszania przez mieszkańców nowych wniosków.

Nowa siedziba MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu
przenoszony jest do nowej siedziby
przy ulicy Powstańców 5b.
W nowej siedzibie ośrodek wznowi
przyjmowanie stron od 7 września br.
Kontakt telefoniczny
pod numerem 797 843 833.
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Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

Ornontowice podtrzymują

zdecydowany sprzeciw

u Jednym z głównych tematów
sierpniowej sesji Rady Gminy
Ornontowice były planowane przez
Centralny Port Komunikacyjny
warianty kolei dużych prędkości.

W

związku z kolejnym etapem konsultacji w sprawie
planów Strategicznego Studium
Lokalizacyjnego Inwestycji CPK
Rada Gminy Ornontowice jednogłośnie podjęła w tej sprawie
kolejną uchwałę w formie apelu
o następującej treści:
„W związku z kolejnym etapem konsultacji prowadzonych
na poziomie subregionalnym,
dotyczących koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym
Studium Lokalizacyjnym CPK,
Rada Gminy Ornontowice podtrzymuje zdecydowany sprzeciw odnośnie wszystkich proponowanych przebiegów nowych
linii kolejowych dużych prędkości przez teren Gminy Ornontowice. Rada Gminy Ornontowice,
rozumiejąc intencję i cel projektu

Rządowej Inwestycji Centralnego
Portu Komunikacyjnego (CPK),
konieczność rozwoju kolei, jak też
tworzenia nowych, szybkich połączeń, ma jednocześnie na uwadze skutki oraz niepowetowane
straty dla mieszkańców i przyrody. W dalszym ciągu apelujemy o wysłuchanie głosu licznego
grona ekspertów wskazujących
na konieczność maksymalnego
wykorzystania istniejących tras
i korytarzy kolejowo-transportowych na terenie Górnego Śląska.
Oczekujemy rzetelnych konsultacji społecznych skierowanych do
obywateli”.
Wójt Gminy, Marcin Kotyczka zapewnił o kontynuacji
wsparcia działań Zespołu Roboczego oraz dalszej współpracy z pobliskim gminami o tym
samym poglądzie na plany CPK,
co Gmina Ornontowice.

Pierwszy dzwonek!
Ze

względu na pandemię koronawirusa
ostatnie, tradycyjne lekcje w szkolnych ławach
odbyły się w połowie marca. Od
tamtego czasu minęły ponad trzy
miesiące nauki zdalnej oraz dwa
miesiące wakacji. Nic dziwnego,
że pierwszego września stęsknieni za rówieśnikami, lecz także
jak nigdy dotąd, za samą szkołą
uczniowie z entuzjazmem rozpoczęli nowy rok szkolny. Ponieważ powrót do szkoły, to również
krok w kierunku powrotu do
normalności.
W uroczystej akademii inaugurującej rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym udział wzięli

uczniowie klas VIII, dyrekcja
placówki, grono pedagogiczne,
ks. proboszcz - Grzegorz Lech
oraz przedstawiciele władz samo-

rządowych: wójt gminy Marcin
Kotyczka, jego zastępca Dariusz
Spyra i wiceprzewodniczący Rady
Gminy - Ryszard Milanowski.
Wójt i dyrektor ZS-P Monika
Orłowska-Przybyła zwrócili uwagę na fakt, że za sprawą pandemii
COVID-19 bieżący rok szkolny
będzie trudny. Wspólnie zapewnili jednak, że będą podejmować
odpowiednie kroki i decyzje, aby
przy wszelkich nieprzewidzianych
zagrożeniach i niebezpieczeń-

stwach stosownie przeciwdziałać
wirusowi.
Uczniowie uświetnili akademię
krótkim programem artystycznym, w którym wspomnieli o 81.
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Rozpoczęcie nowego roku
szkolnego było także okazją do
pożegnania. Na zasłużoną emeryturę przeszły trzy nauczycielki:
Irena Adamczyk, Ilona Gerus oraz
Anna Milanowska.

Śląski Tabor w sieci
W
tym roku już po raz
trzeci organizowaliśmy Tabor, inny
od poprzednich, specyficzny,

a zarazem niezwykły. Dlaczego? Ponieważ odbył się w sieci.
I choć całe przedsięwzięcie opiera się na relacjach międzyludz-

kich, spotkaniach i uczestnictwie
w warsztatach, udało nam się nie
odczuć tych dzielących nas ekranów monitorów, tabletów czy
telefonów.
Realizacja odbyła się w ramach
umowy z programu „Kultura Ludowa i Tradycyjna” ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
Przez 5 dni mogliśmy spotkać
się na tutorialach i warsztatach,
ponadto przygotowaliśmy ciekawe filmy. Podczas tych kilku dni,
dzięki taborowym instruktorom
m.in. mogliśmy uszyć kieckę
(tutorial prowadzony przez dyrektor ARTerii Aleksandrę Malczyk), czy też nauczyć się kilku
tradycyjnych tańców regionalnych dzięki materiałom przygotowanym przez rodzinną Kapelę
Fedaków.
Natomiast podczas spotkania
z Marią Miką i Anną Smolczuk poznaliśmy pieśni śląskie tradycyjne
śpiewane w dwugłosie. Zaś Katarzyna Dudziak i Iwona Wylęgała
podczas warsztatów zaprezentowały tajniki śpiewu na Śląsku.
„Spotkaliśmy” się z Ryszardem
Wlazło, poznaliśmy jego historię,
instrumenty oraz trzy utwory
muzyczne, które zostały wykorzystane podczas warsztatów
z Mateuszem Dyszkiewiczem.

Odbyliśmy „Spacer z historią”
- czyli film opisujący historyczne
miejsca Ornontowic związane
z kulturą tradycyjną przedstawiony z perspektywy trzech
Ornontowiczan: Lidii Szary, Andrzeja Kotyczki i Maksymiliana
Chroboka. Następnie Katarzyna
Dudziak zaprezentowała kilka
pieśni z Ziemi Pszczyńskiej.
Na pożegnanie z Taborem wyemitowano materiał Śląski Etnodesign, czyli opowieść o dawnych
śląskich jaklach i o tym jak mogą
one wyglądać współcześnie.
ARTeria CKiP zaprasza na
swój kanał na Youtube, na którym są dostępne wszystkie materiały.

Zapraszamy na Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy oraz Bieg Samorządowca, które odbędą się 12 września 2020 r.
(sobota) w Parku Gminnym w Ornontowicach.
Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8:30 (zapisy uczestników).
Start imprezy: godz. 10:00
Więcej informacji pod numerem tel. 32 33-06-232.

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

wrzesień 2020 r.

/gminawyry
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Obchody wrześniowe
Tegoroczne uroczystości upamiętniające wydarzenia Września 1939 roku na gostyńskiej i wyrskiej ziemi, odbyły się 2 września. Rozpoczęła je uroczysta
Msza Święta w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni, po której delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939.
Oprawę muzyczną zapewnił Chór „Zorza”, świętujący w tym roku swój jubileusz 100-lecia istnienia. Nagranie uroczystości można zobaczyć na stronie
internetowej Urzędu Gminy Wyry: www.wyry.pl oraz stronie na Facebooku: „Gmina Wyry - dobre miejsce do zamieszkania”.

U

pamiętnienie wrześniowych walk sprzed 80 lat
jest szczególnym wydarzeniem dla naszej lokalnej społeczności. Przez wiele lat, patriotyczne uroczystości rocznicowe
odbywały się pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939.
Obchody o randze wojewódzkiej,
gromadziły kombatantów, społe-

czeństwo, przedstawicieli urzędów
państwowych i samorządowych
oraz współczesne Wojsko Polskie,
poprzez co kultywowana była pamięć o bohaterach tamtych dni.
W tym roku, z powodu epidemii koronawirusa, ze względów
bezpieczeństwa, uroczysta Msza
Święta nie odbyła się pod gostyńskim Pomnikiem.
Przypomnijmy, że Bitwa pod
Wyrami w dniach 1 i 2 września

1939 roku to ważny, chociaż do
niedawna nieznany rozdział wrześniowych walk obronnych na Śląsku. To tutaj, na linii budowanych fortyfikacji Odcinka Umocnionego „Mikołów” miały miejsce zacięte walki pomiędzy atakującym polskie pozycje niemieckim VIII Śląskim Korpusem Armijnym i broniącymi się jednost-

kami z Grupy Operacyjnej „Śląsk”
ze składu Armii „Kraków”.
Nieprzyjacielowi, który poniósł
dotkliwe straty, nie powiodły się
próby przełamania dobrze zorganizowanej polskiej obrony. Walki obronne prowadziły oddziały
23 Dywizji Piechoty, 55 Rezerwowej Dywizji Piechoty, załoga pociągu pancernego „Groźny” pod
dowództwem kapitana Jana Rybczyńskiego, który poległ w cza-

sie walk oraz jednostki obsadzające umocnienia i grupy byłych powstańców śląskich.
Kulminacyjnym momentem
bitwy stało się zwycięskie polskie
kontrnatarcie 2 batalionu 73 pułku piechoty na przejściowo utracone Wyry, w czasie którego został
śmiertelnie ranny podpułkownik
Władysław Kiełbasa. Ofiary poniosła również ludność cywilna
miejscowości Wyry i Gostyń. Pamiątką tych krwawych zmagań
i walki żołnierskiej w Gminie Wyry jest Pomnik Pamięci Żołnierzy
Września 1939 r. w Gostyni.
Inicjatorami budowy Pomnika
w Gostyni byli jej mieszkańcy, którzy postanowili upamiętnić bohaterską walkę i śmierć polskich żołnierzy w dniach 1-3 września
1939 r. na skraju lasu wyrskiego
i wsi Gostyń. W marcu 1945 roku,
już przed zakończeniem II wojny światowej, utworzyli Komitet
na czele z Herbertem Kubicą, jego
późniejszym opiekunem i konserwatorem, projektantem otoczenia.
Pomimo, że Gostyń była zniszczona w 80%, jej mieszkańcy dokonali zbiórki pieniężnej i przystąpili do społecznego czynu na
historycznym pobojowisku, które
kryło mogiły żołnierzy. Materia-

Wręczono akty mianowania
nauczycieli w Gminie Wyry

ły budowlane, metalowe oraz farby dostarczyły bezpłatnie okoliczne zakłady pracy.
9 września 1945 r. odbyła się
uroczystość odsłonięcia pomnika
i poświęcenia grobowca podczas
mszy polowej, w której uczestniczyło około 3 tys. osób. Był to

pierwszy „pomnik wrześniowy”
na Śląsku, być może i w Polsce. Od
1991 roku opiekę nad pomnikiem
jako Miejscem Pamięci Narodowej przejęła Gmina Wyry. Co roku
tradycyjnie na początku września
odbywają się tutaj patriotyczne
uroczystości rocznicowe o randze

wojewódzkiej, gromadząc kombatantów, społeczeństwo, przedstawicieli urzędów państwowych
i samorządowych oraz przedstawicieli Wojska Polskiego, poprzez
to kultywowana jest pamięć o bohaterach Września 1939 roku.
Karolina Kopacz

Pożegnanie lata w Wyrach

Przed nami intensywny koniec lata i początek jesieni. Serdecznie zapraszamy wszystkich na zbliżające się wydarzenie. Lato chcemy pożegnać wspólnie
z Wami podczas plenerowej imprezy 26 września na
terenie Klubu Fortuna Wyry. Przygotujemy atrakcje
dla najmłodszych oraz koncerty. Zapraszamy serdecznie! Szczegóły wkrótce na www.dkgostyn.pl.
Marek Nowara

Modernizacja Domu Kultury w Gostyni

W
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć
do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu
umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

W

Gminie Wyry wręczono akty mianowania nauczycieli. Uroczyste ślubowanie złożyli: Kornelia Szymura-Kopiec
z Gminnego Przedszkola w Gostyni, Natalia Niedzielska oraz Justyna Ratka z Gminnego Przedszkola
w Wyrach, Katarzyna Leśnik ze Szkoły Podstawowej
w Wyrach oraz Radosław Pyrtek ze Szkoły Podstawowej w Gostyni. Nowi nauczyciele 20 i 26 sierpnia,

w obecności Wójt Gminy Wyry podpisali akt mianowania. - Życzę Wam sił, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanego zawodu kształcenia młodych pokoleń mówiła wójt Barbara Prasoł, wręczając im akty nadania stopnia awansu zawodowego.
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Karolina Kopacz

krótce rozpocznie
się modernizacja
energetyczna budynku gostyńskiego domu kultury.
W latach 2020-2021 planowane
są, m.in. wymiana dachu, źródła
ciepła, drzwi oraz okien, ocieplenie budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
Przetarg na realizację modernizacji został ogłoszony jeszcze
w lipcu, natomiast 21 sierpnia dokonano otwarcia ofert, których
w sumie wpłynęło 5. Najkorzystniejszą ofertę w kwocie 1 390 000 zł
złożyła firma „Budolex” z Ujanowic i to ona została wybrana wykonawcą inwestycji.
Modernizacja energetyczna budynku będzie przeprowadzana
w 2 etapach. Do 15 grudnia zostaną wykonane następujące prace: remont dachu wraz z wymianą
pokrycia, nowe obróbki blacharskie, instalacja fotowoltaiczna, do-

cieplenie stropodachu, wymiana
źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody
użytkowej.
2 etap robót ma zakończyć się
do końca lipca 2021 roku i obejmie: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich otynkowaniem,
wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymianę stolarki okien-

nej i drzwiowej, wymianę zewnętrznego oświetlenia budynku oraz wykonanie podświetlonego napisu.
Zadanie jest współfinansowane w wysokości 900 000 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej
emisji.
Karolina Kopacz

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

Mobilne biuro jedzie dalej
4800 przejechanych kilometrów, 2100 konsultacji i ponad 200 złożonych wniosków
o dofinansowanie - to efekt wakacyjnej podróży Mobilnego Biura programu Czyste
Powietrze. Bus dojechał łącznie do 58 gmin województwa śląskiego.
Był to strzał w dziesiątkę!
Ze względu na ogromne zainteresowanie Zarząd Funduszu zdecydował o przedłużeniu projektu jeszcze o miesiąc czyli do końca września. Mobilne Biura to inicjatywa Ministra Klimatu, Michała Kurtyki, realizowana przez dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - w Katowicach
oraz Krakowie. Pilotażowy projekt zainaugurowano na początku lipca w Myślenicach.

Koronawirus nie przeszkadza
ekspertom z Funduszu.
Spotkania odbywają się z zachowaniem wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego,
tak, by były bezpieczne dla mieszkańców. Eksperci katowickiego Funduszu doradzają mieszkańcom

w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, wymiany tzw. kopciuchów, pomagają
w wypełnianiu wniosków, które można było złożyć
na miejscu. Tylko w dniu inauguracji w Myślenicach udzielili 40 porad. Do tej pory Mobilne Biuro
przejechało ponad 4800 kilometrów, odwiedzając
58 gmin. Pierwszą gminą otwierającą podróże po
województwie śląskim była Pszczyna, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast.

Mieszkańcy zadają wiele pytań.
Jak wyjaśniają ekspercie z Funduszu mieszkańcy przede wszystkim pytają jak i gdzie złożyć wniosek, dziś właśnie procedury stanowią największą
zaporę. Pomoc eksperta i wyjaśnienia bezpośrednie często kończą się złożeniem wniosku, podczas
spotkania.

W czasie wyjazdów najwięcej konsultacji udzielonych zostało w Tarnowskich Górach - 95, w Radlinie 80 i Zabrzu 76. Natomiast najwięcej wniosków złożono podczas wizyty w Rybniku - 16.
Harmonogram wrześniowych wyjazdów
Mobilnego Biura można znaleźć na stronie:
www.wfosigw.katowice.pl/mobilne-biuro.html

Mieszkańcy naszego
województwa przekonali
się do programu.
Od początku funkcjonowania programu Czyste
Powietrze złożonych zostało łącznie blisko 20 tys.
wniosków o dofinansowanie na wymianę kopciuchów i termomodernizację, na łączną kwotę ponad
260 mln zł. Od 15 maja 2020 r. nabór wniosków o
dofinansowanie z programu Czyste Powietrze od-

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW w Katowicach:
- Mimo, że w pierwotnej wersji działalność Mobilnego Biura planowana była na dwa wakacyjne miesiące, postanowiliśmy nie zwalniać
jeszcze tempa i zdecydowaliśmy o przedłużeniu wyjazdów o miesiąc, do końca września.
Zainteresowanie jest bowiem ogromne, a nie
wszystkie gminy zdążyliśmy odwiedzić.
bywa się na nowych zasadach. Maksymalna kwota dofinansowania, w przypadku wymiany starego
„kopciucha”, termomodernizacji i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, wynosi 30 tys. zł.

Miasto z klimatem
MICHAŁ KURTYKA,
minister Klimatu
- Miasta są szczególnie wrażliwym
obszarem, w którym koncentrują się
wyzwania ekologiczne. To zielononiebieska struktura ma korzystny
wpływ na zdrowie ludzi, poprawę
jakości powietrza czy zmniejszenie
zanieczyszczenia i hałasu. Jako Ministerstwo Klimatu chcemy nagradzać takie inicjatywy i promować je.
Zapraszam wszystkie samorządy do
udziału w konkursie.(...) Pokażcie
wszystkim swoje miasta z klimatem.

Konkurs dla proekologicznych samorządów.

M

iasta są obszarem szczególnie wrażliwym - koncentrują się w nich najpilniejsze współczesne wyzwania
ekologiczne. Ministerstwo Klimatu
wspiera ekologiczną i proklimatycz-

ną transformację polskich miast,
chcąc docenić starania samorządów
z całej Polski.
Organizowany konkurs jest skierowany do miast, które w ostatnich trzech
latach zakończyły inwestycje o pozy-

Termin przyjmowania
zgłoszeń do

20.09.2020 r.

tywnym wpływie na ekologię oraz życie
mieszkańców.

KONKURS WYŁONI DZIESIĘCIU
LAUREATÓW:
• 5 nagród w kategorii miast powyżej
100 000 mieszkańców
• 5 nagród w kategorii miast do 100 000
mieszkańców.
Nagrodami w konkursie będą:
• Statuetki Ministra Klimatu
• Tytuł Miasta z klimatem (dla zwycięskich miast w każdej z dwóch kategorii).
Ocenione i nagrodzone zostaną inwestycje zrealizowane przez samorządy w miastach, w podanych poniżej
obszarach:
• rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury - w tym retencja wody
• zrównoważony transport
• gospodarka w obiegu zamkniętym
• zrównoważone budownictwo.
Inwestycje, o których mowa powyżej,
mogą być zgłoszone do Konkursu jeżeli
zostały oddane do użytku nie wcześniej niż
1 stycznia 2017 r. oraz nie później niż trzy
miesiące przed ogłoszeniem konkursu.
Podstawowym kryterium oceny
zgłoszonych inicjatyw będą uzyskane
efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji.

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

Moja Woda
najpopularniejsza na Śląsku

u Województwo śląskie znalazło się na pierwszym miejscu
pod względem zainteresowania programem Moja Woda.
W ciągu dwóch miesięcy funkcjonowania programu (od
lipca do końca sierpnia) do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
trafiło blisko 3 tys. wniosków na łączną kwotę
ponad 13,2 mln zł. Na przydomową instalację można
otrzymać do 5 tys. zł dotacji. Łączny budżet programu,
przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW
wynosi 100 mln zł.
- To ogromne zainteresowanie Programem pokazuje,
że wiele osób do zmian klimatycznych i ochrony środowiska podchodzi bardzo poważnie. Dzięki temu deszczówka nie będzie trafiać do kanalizacji i rowów odwadniających. Wyłapywana i gromadzona w zbiornikach retencyjnych będzie służyła np. do podlewania
ogródka - mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW
w Katowicach
Gromadzenie w przydomowych zbiornikach wody opadowej oraz roztopowej i późniejsze jej wykorzystywanie to główny cel Programu Moja Woda. Nabór wniosków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
rozpoczął 1 lipca.

W ciągu dwóch miesięcy w Portalu Beneficjenta zarejestrowano 2924 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 13,2 mln zł, co sprawia, że katowicki WFOŚiGW znalazł się na pierwszym
miejscu pod względem zainteresowania Programem. Następne w kolejności
są fundusze w Krakowie i Poznaniu.
- Właściciele domów mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł i nie więcej niż 80 proc.

kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalającej na zagospodarowanie deszczówki i wód
roztopowych na terenie nieruchomości. Są to m.in.
przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego
i podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego - wyjaśnia prezes katowickiego Funduszu.

Program Moja Woda został przygotowany przez
Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie realizowany do 2024 r., przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Budżet całego Programu to 100 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie aż
20 tys. instalacji przydomowej retencji i zatrzymanie
1 mln metrów sześciennych wody rocznie.

Szczegóły Programu Moja Woda: www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-moja-woda.html
Fot. Mirosław Cichy

Nowe wozy strażackie!
u Pierwszy z ponad 30 wozów ratowniczo-gaśniczych, które jeszcze w tym
roku zostaną przekazane jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
w województwie śląskim, trafił do Mysłowa w gminie Koziegłowy.

Z

akup specjalistycznego pojazdu został dofinansowany ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. W uroczystości
przekazania samochodu udział wziął,
m.in. prezes Funduszu Tomasz Bednarek.

- Ten wóz dopiero co trafił w ręce
strażaków z Mysłowa, a już zdążył zaliczyć akcję usuwania powalonych przez
nawałnicę drzew. To jasny dowód na to,
jak bardzo potrzebny jest dobry sprzęt,

którym muszą posługiwać się strażacy.
Straż Pożarna dba o środowisko naturalne, między innymi przeciwdziałając
skutkom różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Uczestniczą w akcjach usuwania skutków zanieczyszczenia czy też
skażenia środowiska w wyniku
wypadków, awarii itp. Dlatego
właśnie jako Fundusz od lat
wspieramy straże pożarne,
bo poprzez ich działania
chronimy środowisko
naturalne i niwelujemy
skutki jego zanieczyszczenia - mówi Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Specjalistyczny pojazd trafił do jednostki OPS w Mysłowie
w powiecie myszkowskim, w gminie
Koziegłowy. Zakup tego wozu ratowniczo-gaśniczego był możliwy dzięki
„Ogólnopolskiemu programowi finansowania służb ratowniczych”, na wsparcie OSP z terenu województwa śląskiego.
WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w 2020 roku przeznaczą łącznie
ponad 10 mln zł.

W ciągu ostatnich pięciu lat na
wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej,
WFOŚiGW w Katowicach przezna-

czył łącznie 67,3 mln zł (w tym kwota
10,7 mln zł pochodzi ze środków NFOŚiGW). To pozwoliło na dofinansowanie zakupu 206 samochodów ratowniczo gaśniczych oraz zakup drobnego
wyposażenia i sprzętu dla jednostek
OSP i PSP.
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USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
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wykonawstwo
budownictwo
przemysłowe
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Skontaktuj się z nami:
tel. (+48) 660 479 000
KARBON 2 Spółka z o.o.
www.karbon2.pl
ul. Modelarska 11a; 40-142 Katowice email: karbon2@karbon2.pl

wrzesień 2020 r.

Wodnik (20.01-18.02) W drugim tygodniu września czeka cię
wyjazd nad morze. Zabierz ze sobą ciepłe ubrania, ponieważ Bałtyk bywa nieprzewidywalny i pogoda zmienia się co chwilę. Nie
żałuj sobie porządnego masażu,
jak już tam będziesz. Koniecznie
więcej się ruszaj, bo zanosi się
na kolejny kilogram tłuszczyku
na brzuchu. Samotne WODNIKI
mają szansę dzięki krewnym poznać partnera na dłużej. Koniecznie zadzwoń do siostry i spotkaj
się na herbatkę w sobotę. Dobre
dni to soboty szczególnie w okolicach południa.
Ryby (19.02-20.03) Dobra passa Cię nie opuści. Wrzesień będzie doskonały na dokonanie
zmian, może nawet zmiany pracy na lepszą. Możesz liczyć na
wsparcie finansowe partnera,
więc nie obawiaj się iść za swoimi
marzeniami. Samotne RYBY mają szansę na to, że w końcu znajdą bratnią duszę. Nie ufaj BYKOM. Dobre dni to soboty.
Baran (20.03-20.04) We wrześniu uważaj na płeć przeciwną, serce będzie podpowiadało Ci, że czas pomyśleć o swoim życiu uczuciowym, ale przemyśl trzy razy zanim podejmiesz
decyzję. Po burzliwym sierpniu
w sprawach finansowych cze-
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Horoskop
ka Cię krótka stabilizacja. Mimo
wszystko nie szalej w sklepach
i odłóż coś na czarną godzinę.
Pod żadnym pozorem nie zadłużaj się ponownie. Twoim największym sprzymierzeńcem okaże się SKORPION. Dobre dni to
poniedziałki i soboty.
Byk (21.04-21.05) Drogi Byku,
wrzesień będzie ciężki. Zajmij się
swoimi pociechami tak, aby start
w nowym roku szkolnym był dla
nich bezstresowy. Samotne BYKI mają szansę na nowy związek,
ale dopiero pod koniec miesiąca.
Sytuacja finansowa będzie utrzymywać dobrą passę, ale nie szalej zbytnio. Gwiazdy Cię wspierają Przyjazny znak SKORPION. Dobre dni to niedziela i piątek.
Bliźnięta (22.05-22.06) We
wrześniu gwiazdy ponownie zadbają o nową energię, ale uważaj na co ją spożytkujesz. Nie angażuj się w przegrane sprawy, nie
wyjdzie Ci to na dobre. Lepiej pomyśleć dwa razy niż potem żałować pochopnej decyzji. Przygotuj się na kłopoty sercowe. Rozpoczną się właśnie we wrześniu
i będą trwać przez kilka tygodni.
Trzymaj z RAKIEM i SKORPIONEM. Dobre dni to środy.
Rak (21.06-22.07) W sferze finansowej wrzesień obdarzy Cię
wielkimi zmianami. Jeśli dobrze

zarabiasz, spraw sobie jakiś droższy prezent, aby poprawić sobie
humor. Single znajdą miłość i będą myślały o stabilizacji. Przyjazny znak WAGA. Dobre dni to
czwartki.
Lew (23.07-22.08) Spadające z nieba Aurigidy wprawią Cię
w błogi nastrój. Zaplanuj wieczór z kimś specjalnym na oglądanie „spadających gwiazd”. Może coś między Wami zaiskrzy. Sytuacja finansowa będzie ustabilizowana. Dobrze się zastanów
zanim coś powiesz, szczególnie
w pracy. To, że jesteś osobą kierującą zespołem nie pozwala Ci
na chamstwo i prostactwo. Stać
Cię na więcej. Dobre dni to piątki i soboty.
Panna (23.08-22.09) Niedawno miłość Cię znalazła. Nie pozwól na to, aby szybko odeszła.
Chcesz stabilizacji i spokoju, zapomnij o skokach w bok i skup
się na osobie, którą ponoć kochasz. W pracy będziesz mieć
małe zawirowania w projekcie,
w którym bierzesz udział. Przed
Tobą spore wyzwanie. Nie narzucaj się WODNIKOWI. On pamięta wszystkie Twoje występki i ich
szybko nie zapomni. Dobre dni to
niedziele.
Waga (23.09-23.10) WAGA we
wrześniu odpocznie po pracowi-
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RADCY PRAWNEGO
tym lecie. Teraz zaplanuj wyjazd
i się zrelaksuj. Czas na ładowanie baterii, gdyż czeka cię ciężka jesień i zima. Nie obiecuj sobie
zbyt wiele po aktualnym związku. Jeśli Twoim partnerem/partnerką jest BARAN, to obserwuj
to, co robi. Może się okazać, że
nie jest tak różowo, jak Ci się wydaje. Dobre dni to piątki.
Skorpion (24.10-22.11) Koniecznie zadbaj o zdrowie i zacznij się więcej ruszać. Siedzenie
przed komputerem nie jest najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Może spróbuj
gry w tenisa ziemnego. Nie żałuj pieniędzy na realizację swoich skrytych marzeń. Spraw sobie prezent. Masz obecnie wielką przychylność gwiazd w sprawach partnerskich. Wykorzystaj
to. Dobre dni to soboty.
Strzelec (23.11-21.12) Pomyśl
dokładnie jak rozegrać sprawę
w pracy, która sprawia Ci wiele problemów. Nie denerwuj się
zbytnio i nie przekraczaj swo-

dr Ireneusz Korczyński

ul. Górnicza 7,
41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87
ich uprawnień wobec podwładnych. W drugiej połowie września gwiazdy wywołają „wrzenie” w stałych związkach, ale
nie na długo. Ciesz się, póki
możesz. Na single miłość może spaść jak grom z jasnego nieba, ale raczej w pierwszym tygodniu następnego miesiąca.
Wrażenie, że brakuje Ci środków do życia wkrótce minie.
Jeszcze wytrwaj miesiąc. Dobre
dni to środy.

Koziorożec (22.12-19.01) We
wrześniu wystawisz bardzo
dużą fakturę za swoje usługi. Nie skąp szczęścia w domu,
a szczególnie osobie najbliższej Twemu sercu. Pora zadbać
o swój wypoczynek i aktywnie
spędzić czas nad morzem. Mile zaskoczy Cię pan SKORPION.
Odwdzięcz się, a Wasza znajomość nabierze jakości. Dobre
dni to piątki i soboty. Postaraj
się je wykorzystać.

Tu dostaniesz „Naszą Gazetę”
Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Karola Miarki 9
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• F.H.U Fabryka Słodkości, Rynek
• Redakcja „Naszej Gazety”, ul. Prusa 17
• Starostwo Powiatowe, Żwirki i Wigury 4
• Elektroniczne papierosy, Rynek 7
• Sklep Żabka, ul. Rybnicka
Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79
Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123
• Cukiernia-Piekarnia Janosz, ul. Katowicka 120
• PSS Społem, ul. Paprotek 7
• Eko Bio Organic Centrum, ul. Kościuszki 61
Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa
Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Strażacka 54
Mikołów Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek, ul. W. Polskiego 21
Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. św. Jana Pawła II 1
• Delikatesy U Kubika, ul. św. Jana Pawła II
• MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• ABC, ul. św. Jana Pawła II 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• My Center, ul. Orzeska 5
• Sklep Kurpas Farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1
• Optica, ul. św. Jana Pawła II 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. Górnośląska 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
• Sklep ABC po sąsiedzku, ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”

Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Główna 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy, ul. Główna 91
• Sklep Rabat, ul. Główna 109
• Pawilon Handlowy, ul. Główna 58
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Główna 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Główna 56
• Sklep spożywczy „Armac”, ul. Główna 103
• Sklep spożywczy „Jumo”, ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2
Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”, ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141
Orzesze:
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158
• Sklep „Emilia” „Od i Do”, ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny, ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch, ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Pierogarnie „Miraż”, ul. Żorska 172
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31
• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”, ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
• Sklep spożywczy, ul. Kobiórska 7
• Alior Bank - Placówka Partnerska, ul. Rybnicka 1
• Zajazd Kasztelański, ul. Piastowska 29
Ornontowice:
• Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 26a
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Delikatesy, ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy, ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy, ul. Zwycięstwa 194
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Powrót z banicji
S
obota, 22 sierpnia zapisze się
w klubowej historii Strażaka,
jako dzień powrotu po dwuletniej banicji na swoje boisko. Przez
trzy rundy rozgrywek „Strażacy” korzystali z gościnności LKS-u Bujaków,
jako że murawa na ich obiekcie poddawana była renowacji. Reszty dopełniła pandemia i zawieszenie poprzedniej edycji rozgrywek. Obiekt jest już
odnowiony, murawa równa
i zielona, a na dodatek powstała nowa mini trybuna, zastępując historyczne ławeczki
z drewnianych bali.
W spotkaniu inaugurującym sezon
2020/21 katowickiej klasy „A” rywalem Strażaka był jeden z faworytów
tych rozgrywek - Jastrząb Bielszowice.
Od pierwszych akcji niewielką przewagę uzyskali goście, ale wcale nie było
widać, że gra faworyt rozgrywek z zespołem, który należał do najsłabszych
drużyn poprzednich rozgrywek. Mało
tego, to gospodarze kilkakrotnie zagrozili bramce Jastrzębia, ale w końcowych
fragmentach akcji zabrakło im zdecydowania i precyzji. I jak to w takich sytuacjach bywa, gola zdobyli rywale. Nie
bez pomocy arbitra. W 13 minucie akcję ofensywną przeprowadził Jastrząb.
W pewnym momencie na „spalonym”
znalazło się trzech Bielszowicach i sygnalizował to sędzia boczny. Obrońcy
Strażaka stanęli, sędzia główny grę „pu-

ścił” i Jastrząb strzelił gola. Zrobiło się
nerwowo, ale arbiter gola uznał.
W drugiej odsłonie żadna z drużyn
nie uzyskała zdecydowanej przewagi,
choć gospodarze starali się wywalczyć
chociaż remis. Byli nawet bliscy szczę-

ścia, ale w najlepszej sytuacji piłka tylko „opieczętowała” poprzeczkę. Szkoda,
bo na boisku nie ustępowali rywalowi
i zasłużyli przynajmniej na remis. A tak
muszą się pogodzić z porażką po bramce
straconej w dziwnych okolicznościach.
Strażak Mikołów - Jastrząb Bielszowice 0:1 (0:1)
Strażak: Tabacki - Walus (50 Pojoy),
Legęcki, Tomecki, Larysz, Mierzejewski, Beker (70 Wieczorek), Kruszyna
(77 Sieka), Pazgan, Kubica, Murawski.
Trener: Jakub Musioł
Tadeusz Piątkowski

wrzesień 2020 r.

Derby IV ligi dla Polonii

W Ornontowicach rozegrano pierwsze z trzech w rundzie jesiennej czwartoligowe derby
powiatu mikołowskiego, w którym Gwarek Ornontowice podejmował Polonię Łaziska.
Wielkiej piłki nie było, nie zabrakło za to ostrej gry oraz zwrotów sytuacji. Zwycięsko z tej
potyczki wyszła Polonia, która choć do przerwy przegrywała 0:1, to po trafnych zmianach
w składzie, pokonała Gwarka 3:2 i wróciła do domu „z tarczą”.

P

ierwszy fragment meczu był chaotyczny, a gra „szarpana”. Oba zespoły starały się rozpoznać rywala „walką”, ale była to walka w dosłownym
tego słowa znaczeniu, gdyż na murawie
mnożyły się faule.
W przerwie meczu trener Polonii,
Marek Mazur dokonał dwóch zmian
w składzie i to przyniosło efekt. Pięć minut po wznowieniu gry właśnie „zmianowy” Szojda wykorzystał podanie Badury i wyrównał na 1:1. Osiem minut
później kapitalnym strzałem popisał się
Badura, ale jeszcze lepszą interwencją
zapisał na swoje konto bramkarz Gwarka - Spałek. W 70. minucie gospodarze
mogli po raz drugi objąć prowadzenie.
Przeprowadzili pomysłową kontrę, zakończoną (niestety dla nich) strzałem
trzy metry nad poprzeczkę. Od tego momentu wydarzenia na boisku zdominowała Polonia. W 77. minucie Mazurek
zachował się jak slalomista i po pięknym
rajdzie lewą stroną zdobył gola dającego Polonii prowadzenie. Kiedy sześć minut później Szojda strzelił drugą swoją
bramkę, a trzecią dla Polonni, zwycięzca tego spotkania był znany. Choć nie do
końca, bo dopiero wtedy gospodarze zaczęli grać z zębem, spychając łaziszczan

do defensywy. W 87. minucie Oleksy
strzelił z dystansu, ale nad poprzeczkę,
minutę później Franke wybija piłkę po
groźnym strzale na róg, a w doliczonym
czasie gry po dalekiej „wrzutce” w pole
karne, Sewerin główką umieszcza piłkę
w bramce, dając Gwarkowi jeszcze szansę. I choć okazja do wyrównania się po
chwili nadarzyła, na realizację tych zamiarów zabrakło czasu.
Gwarek Ornontowice - Polonia Łaziska 2:3 (1:0)
Gwarek: Spałek - Majeranowski, Steuer, Jedyński, Miłek, Kasprzyk (62 Zdrza-

łek), Gałązkiewicz (62 Oleksy), Saliński
(78 Rajca), Małkowski, Wawoczny (62 Sewerin), Kaszok.
Trener: Łukasz Biliński
Bramki: Gałązkiewicz - 13 min., Sewerin -90min.
Polonia: Franke - Mazurek (89 Wolny), Sommer, Widuch, Załuski, Hewlik
((46 Szojda), Just (84 Fabisiak), Nowak,
Górecki (46 Linek), Uniejwski, Badura.
Trener: Marek Mazur
Bramki: Szojda 2 - 50 i 83 min., Mazudek - 77 min.
Tadeusz Piątkowski

Medalowe żniwa
kręglistów Polonii

N

adzwyczaj udana okazała się wyprawa kręglistów Polonii Łaziska do Tucholi, gdzie rozgrywano Mistrzostwa Polski
juniorów młodszych w kręglarstwie klasycznym.
Skromna, bo czteroosobowa ekipa z Łazisk wróciła z dwoma złotymi i jednym srebrnym medalem.
Skuteczność godna podziwu.
W konkurencji indywidualnej na najwyższym podium i tytułem Mistrzyni Polski stanęła Nicola Kobiór, wyprzedzając Martę Stachowiak (Vector Tarnowo Podgórne) i Aleksandrę Banaszak (Start Gostyń).
Druga przedstawicielka Polonii, Maja Karpowicz uplasowała się na
11 miejscu. Drugie złoto dla Polonii wywalczyli w konkurencji par
Igor Kolonko i Jakub Erkier, wyprzedzając Antoniego Nowackiego i Mateusza Karczewskiego (Polonia 1912 Leszno) oraz Jakuba Cwojdzińskiego z Patrykiem Dworczykiem (Vector Tarnowo Podgórne).
To nie koniec medalowego dorobku, gdyż w konkurencji par Nicola Kobiór z Mają Karpowicz wywalczyły tytuł wicemistrzyń Polski, a do złota zabrakło
im siedmiu punktów.
W klasyfikacji indywidualnej juniorów młodszych Igor Kolonko zajął najbardziej nielubiane miejsce przez sportowców, czyli czwarte, a Jakub Erkier
był 20.

W tandemach mieszanych Nicola Kobiór z Jakubem Erkierem uplasowali się na 12 miejscu, a Maja
Karpowicz z Igorem Kolonko na miejscu 13. W konkurencji „sprintów” Nicola Kobiór była piąta, a Jakub
Erkier - siódmy.
Drużyna Polonii, która również reprezentowała województwo Śląskie, została wysoko sklasyfikowana jako
zespół; W punktacji medalowej klubów zajęła trzecie
miejsce, w punktacji medalowej województw - drugie,

Siatkarze Trójki ładują akumulatory

S
w punktacji klubowej - czwarte z dorobkiem 35,5 pkt.
i w punktacji województw - trzecie (35,5 pkt.).
- Na mistrzostwa pojechaliśmy skromną, ale waleczną ekipą. Trzy medale, to na pewno sukces, ale
mogło być jeszcze lepiej. Zabrakło odrobiny szczęścia,
albo gdyby był inny układ gier, mogliśmy wrócić z trzema medalami złotymi i brązowym. Nie ma jednak co
narzekać, bo tak skutecznej ekipy jak nasza, nie miał
nikt. Brawa dla Nicoli, Mai, Igora i Jakuba - powiedział po powrocie z Tucholi, opiekun drużyny, Henryk Lisowski.
Tapi

iatkarze UKS-u Trójka Mikołów w poprzednim sezonie sposobili się do walki
o prawo udziału w turniejach barażowych o II ligę, ale sezon został
brutalnie przerwany przez pandemię i plany trzeba było przełożyć
na sezon 2020/21. Po przymusowych, przedłużonych wakacjach,
zespół został zgłoszony do rozgrywek I Ligi Śląskiej, a 17 sierpnia
Konrad Nieboj ze swoimi podopiecznymi rozpoczęli przygotowania do nadchodzącego sezonu. W nieco zmienionym składzie, jako że do TS Volley Rybnik
przeszedł Karol Jurkowski, a Michał Owczarek, Michał Sadowski
i Michał Rączka postanowili skupić się na pracy zawodowej. W ich
miejsce dokooptowana dwóch za-

wodników występujących w poprzednim sezonie w KS Volley
Miasteczko Śląskie, które wygrało
I Ligę Śląską i awansowała do II ligi.
Są to rozgrywający - Mateusz Wikło
oraz przyjmujący - Adrian Rybak.
Trener Konrad Nieboj poszukuje
jeszcze dwóch zawodników: przyjmującego oraz środkowego.
Okres przygotowawczy rozpoczął się przyjemnie, bo od zajęć na boisku do piłki plażowej
z turniejem wewnętrznym, ale potem było już trudniej. - W pierwszej fazie przygotowań skupiamy
się na pracy nad siłą i wytrzymałością, stopniowo wprowadzając
do zajęć elementy ćwiczeń z piłkami, techniki, taktyki itp. - mówi
szkoleniowiec zespołu. Na dziś nie
wiadomo, kiedy w sytuacji panu-

jącej epidemii rozpoczną się rozgrywki. - Mam nadzieję, że tak
jak w poprzednich sezonach, na
przełomie września i października. I na ten czas chcemy być przygotowani do gry. Planuję rozegranie kilku pięciu, sześciu gier kontrolnych, w tym z zespołami drugoligowymi. Nie wykonaliśmy planu w poprzednim sezonie, chcemy
powalczyć w tym nadchodzącym.
Myślę, że uda się zbudować taki zespół i przygotować taką formę, że
będziemy się liczyć w walce o mistrzostwo I Ligi Śląskiej. Od kilku
sezonów jesteśmy rozpoznawalni
na śląskim rynku siatkarskim i tę
tradycję chcemy podtrzymać. Jak?
Dobrą grą i zwycięstwami - dodaje Konrad Nieboj.
Tadeusz Piątkowski
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Podium po błędach

u Z uwagą śledzimy poczynania mikołowskiego
kierowcy rajdowego, Sebastiana Bojdoła, który
wraz z pilotem, Andrzejem Mrowczykiem
(mieszka w Haźlachu koło Cieszyna) udanie
startują w rajdowych imprezach. W sierpniu
Sebastian Bojdoł startował w czwartej rundzie
Samochodowych Mistrzostw Tychów. Tym
Razem z innym pilotem - Michałem Banasiem,
gdyż Andrzej Mrowczyk wyjechał na urlop.
Tym razem swój występ komentuje
sam „mistrz”:
- Zawody te to ciąg dalszy walki w klasie
3, czyli głównie najsilniejszych samochodów z napędem na przednią oś. Na szczycie tabeli wśród pięciu najlepszych załóg
z awansem do supersprintu Rajdu Śląska,
cztery prowadzą Hondę Civic, a my twardo bronimy honoru Renault Clio. Nie inaczej było na tej rundzie.
Organizator na te zawody przygotował małą niespodziankę w postaci wydłużonej trasy na ostatnim (piątym)
przejeździe, o prawie już przez nas zapo-

mniany „kwadrat” na tyłach toru. Nam
się to podobało.
Pierwszy „oes” (odcinek specjalny) pojechaliśmy dosyć asekuracyjnie, ale szybko
i wykręciliśmy trzeci czas ze stratą 2,5 sek. do
lidera. Na drugim „oesie” szukając dużo lepszego czasu, poniosła mnie fantazja i narobiliśmy sporo błędów. Był i przestrzelony zakręt, wycieczka tyłem w trawie, kilka niepotrzebnych uślizgów, jak również błąd przy
wrzucaniu pierwszego biegu (usilnie chciałem „wrzucić” wsteczny). Po tym odcinku
spadamy na czwarte miejsce w klasie, tracąc do trzeciego 2,5 sek., do drugiego 5,5 sek.,

a do pierwszego już prawie 10 sekund. Cóż,
zdarza się. Zabraliśmy się do roboty na trzecim, „oesie”, wykręciliśmy drugi czas odcinka i odrobiliśmy częściowo stratę drugiej
i trzeciej załogi. Kolejne dwa odcinki pojechaliśmy bardzo dobrze, wykręcając świetne
czasy, oba wygrywając w klasie. Ostatecz-

nie wyprzedziliśmy dwie załogi, które były
przed nami i ustąpiliśmy tylko liderowi, który tego dnia był poza naszym zasięgiem.
Cieszymy się, że pod taką presją byliśmy
w stanie się wziąć do roboty i z opanowaną
głową, tak fajnie pojechać drugą część zawodów. Ostatecznie drugie miejsce w klasie

na 14 zawodników, w tych okolicznościach
bardzo nas cieszy.
Mistrz, to mistrz! Nie tylko potrafi się
chwalić sukcesami, ale również mówić
o popełnionych błędach. Powodzenia
w kolejnych startach!
Tadeusz Piątkowski

Sprintem przez sportowe areny

Nie mają wakacji

C

ykliści Stowarzyszenia Kolarski Mikołów nie mają wakacji.
Po pracowitym lipcu, w którym
zanotowali pierwsze starty, sierpień był
jeszcze obfitszy w starty. I to zarówno na
szosie, jak i w MTB. Mało tego, podobnie jak w lipcu, nie były to starty „zaliczone”, ale starty, z których mikołowianie wychodzili „z tarczą”.
Na początku sierpnia najważniejszą imprezą w zawodowym peletonie w Polsce i nie tylko był Tour de Pologne. Imprezie tej towarzyszył czteroetapowy
Tour de Pologne Junior,
w której startowały 24 zawodniczki z całej Polski,
a w tym gronie Kinga
Słomka i Agata Zelmozer. Na pierwszym etapie w Katowicach Agata
była 19, a Kinga miała kraksę przed metą.
Drugi etap z metą w Zabrzu był bardziej
udany. Kinga Słomka była ósma, a Agata
Zelmozer podobnie jak dzień wcześniej 19. Na etapie do Bielska Kinga ponownie
ósma, Agata - 18. W Krakowie wystartowała tylko Agata, kończąc etap na miejscu
12. Po czerech etapach Agata Słomka została sklasyfikowana na 15 miejscu, a Agata Zelmozer na 18.

9 sierpnia w Kobielicach rozegrano szosowe kryterium uliczne, w którym
w kategorii żaczek Kinga Słomka stanęła
na podium, zajmując drugie miejsce.
16 sierpnia w Kowarach w maratonie MTB Kinga Słomka wygrała kategorię wiekową dziewcząt urodzonych w latach 2008/2009.
Mikołowscy cykliści wyścigowy sierpień zakończyli startem Śląskie MTB

CUP, rozgrywanym 23 sierpnia w parku
chorzowskim. W kategorii żaczek Kinga Słomka ukończyła wyścig na czwartym miejscu, a Agata Zelmozer była ósma.
W gronie juniorek młodszych na czwartym miejscu sklasyfikowana została Julia
Gajdzik. Z kolei w kategorii dzieci drugi
był Szymon Romański, a w kategorii Masters +50 na piątym miejscu wyścig ukończył Dariusz Romański. 
Tapi

PIŁKA NOŻNA
W rozegranych meczach mistrzowskich
sezonu 2020/21 Śląskiego Związku Piłki
Nożnej, drużyny powiatu mikołowskiego
uzyskały rezultaty:
IV liga
AKS Mikołów przegrał z Unią Kosztowy
0:4, Unią Dąbrowa Górnicza 0:1, rezerwami
Rakowa Częstochowa 0:1, Wartą Zawiercie
0:2, zremisował z Sarmacją Będzin 0:0.
Gwarek Ornontowice uległ Warcie Zawiercie 2:3, pokonał Sarmację Będzin 2:1,
MKS Myszków 2:0, uległ Ruchowi Radzionków 1:3, Polonii Łaziska 2:3.
Polonia Łaziska zremisowała ze Zniczem Kłobuck 1:1, pokonała Śląsk Świętochłowice 1:0, RKS Grodziec 3:0, Gwarka
Ornontowice 3:2.
Liga okręgowa
Orzeł Mokre przegrał z rezerwami GKS-u Katowice 2:3.
Burza Borowa Wieś uległa Czarnym
Pyskowice 0:3, Tęczy Wielowieś 1:2, rezerwom Piasta Gliwice 0:4, pokonała Concordię Knurów 2:0, przegrała z ŁTS-em
Łabędy 2:4.
Klasa „A”
LKS Woszczyce przegrał z LKS-em Studzienice 2:4, pokonał Siódemkę Tychy 5:1,
uległ Unii Bieruń Stary 2:4, pokonał drugi
zespół Iskry Pszczyna 7:1, przegrał z LKS-em Gardawice 0:3.
LKS Gardawice pokonał Znicza Jankowice 1:0, zremisował z LKS-em Brzeźce 0:0,
przegrał z JUWE Jaroszowice 0:1, pokonał
LKS Woszczyce 3:0.
Strażak Mikołów uległ Jastrzębiowi
Bielszowice 0:1, UKS-owi Szopienice 3:6,
wygrał e Stadionem Śląskim 2:1
Klasa „B”
Fortuna Wyry wygrała z LKS-em Mizerów 5:0, rezerwami Pniówka Pawłowice
4:1, Golem Bieruń 3:0, Nadwiślanem Góra
6:0, uległa rezerwom LKS-u Goczałkowice
0:2.

Niepokorni Orzesze pokonali drugi zespół Pniówka Pawłowice 5:2, przegrali
z Nadwiślanem Góra 1:4, wygrali z rezerwami LKS-u Gardawice 4:1, przegrali z rezerwami GTS-u Bojszowy 0:2.
Rezerwy LKS-u Gardawice przegrały
z Czułowianką Tychy 1:8, Tysovią Tychy
1:5, Niepokornymi Orzesze 1:4, drugą drużyną Pniówka Pawłowice 1:7, Nadwiślanem Góra 0:1.
Drugi zespół Gwarka Ornontowice pokonał rezerwy Ruchu Kozłów 3:1, Naprzód
Świbie 1:0, Spartę Zabrze 3:2, Amatora Rudziniec 4:1.
LKS Bujaków zremisował ze Startem
Kleszczów 4:4, przegrał z Victorią Pilchowice 0:5, Orłem Paczyna 0:3,
Klasa „C”
Drugi zespół Burzy Borowa Wieś pokonał Orły Bojszów 2:0, rezerwy Naprzodu
Żernica 10:1, zremisował z Piastem Pawłów 2:2.
Kamionka Mikołów pokonała drugie zespół Naprzodu Lipiny 4:1.
Druga drużyna Burzy Borowa Wieś pokonała rezerwy Tempa Paniówki 5:0.
Puchar Polski
W rozgrywkach Pucharu Polski edycji
2022 drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
W pierwszej rundzie w podokręgu Tychy
LKS Gardawice pokonał GTS Bojszowy 3:0,
Polonia Łaziska pokonała LKS Studzienice 7:1. W 1/8 finału Polonia pokonała Sokoła Wola 5:0, a LKS Gardawice przegrał
z JUW-e Jaroszowice 1:2.
W podokręgu Zabrze Burza II Borowa
Wieś po rzutach karnych (4:3) pokonała
LKS Bujaków (w regulaminowym czasie
3:3).
W II rundzie w podokręgu Zabrze Gwarek Ornontowice pokonał Burzę Borowa
Wieś 9:0, a jego rezerwy przegrały po rzutach karnych (3:4) ze Startem Sierakowice
(w regulaminowym czasie gry 0:0).

W trzeciej rundzie Gwarek pokonał
Młodość Rudno 7:1.
W podokręgu Katowice w pierwszej rundzie Kamionka Mikołów pokonała Uranię
Ruda Śląska 4:0, Orzeł Mokre z powodu
pandemii zrezygnował z gry z Unią Kosztowy. W II rundzie Kamionka Mikołów po rzutach karnych przegrała (2:4) z Unią Kosztowy (w regulaminowym czasie gry 3:3).
Nowy trener AKS-u Mikołów
Po porażce w Zawierciu, trenerzy AKS-u oddali się do dyspozycji Zarządu, który
podjął decyzję, że od 31 sierpnia trenerem
AKS-u nie jest już Marcin Molek. Z funkcji asystenta zrezygnował Piotr Bogusz,
natomiast renerem bramkarzy pozostał
Robert Mioduszewski. Nowym szkoleniowcem mikołowskich czwarto ligowców
został 44-letni Tomasz Wolak, dotychczas
związany głównie z GKS-em Tychy.
LEKKOATLETYKA
Wraz z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego, na stadiony wraca impreza „Czwartki Lekkoatletyczne”. Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w XXVII
edycji „czwartków”, które jesienią odbywać
się będą w terminach: 24 września, 2 października, 8 października o godzinie 14:00
na Kompleksie Sportowo - Rekreacyjnym
MOSiR przy ul. Żwirki i Wigury.
SPEEDROWERY
4 września na torze speedrowerowym
w Częstochowie zakończyły się Mistrzostwa Polski Par pod nazwą „Best of Paris
2020”. W rywalizacji o tytuł uczestniczyło
sześć drużyn, a w tym gronie Team Strażak
Mikołów w składzie Patryk i Kamil Bielaczkowie oraz Kamil Niemiec. Mikołowski
team spisał się na medal, jako że w trzech
rundach zgromadził na koncie 12 punktów
meczowych i 89 biegowych, co wystarczyło do zdobycia brązowego medalu. Brawo!
Tapi

DALI SERCE
chorym dzieciom

Mikołowscy wojownicy i ich podopieczni wypoczywali pod Giewontem

K

lub Sportów Walki Flash K1 Mikołów oraz Franky „Flash” Pawlak, WKF Poland i Datri Private
Gym już po raz drugi zorganizowali zgrupowanie sportowe w Zakopanym, w któREKLAMA

rym wzięli udział nie tylko zawodnicy
sportów walki, ale także chore dzieci.
Podopieczni stowarzyszenia, których
tak ciężko doświadczył los, choć na ty-

dzień mieli możliwość zapomnieć o codziennych bolączkach i zająć się dziecięcą zabawą oraz rekreacją. W zdobywaniu życiowych i tatrzańskich szczytów pomagali im wojownicy z WKF

(światowa federacja kickboxingu). Podczas zgrupowania każdy z sześciu podopiecznych wraz z opiekunem miał zagwarantowane nocleg, wyżywienie oraz
mnóstwo atrakcji. W ich zakres wcho-

PATRPOD
ONA
T

„NAS EM
GAZ ZEJ
ETY”
dziły m.in. tatrzańskie termy, spływ
Dunajcem, wyprawa na Morskie Oko,
Kasprowy Wierch, czy Gubałówkę.
Wśród uczestników byli, m.in. legendarny kickboxer, mistrz świata
Franky „Flash” Pawlak oraz jego najważniejsi podopieczni:
n EWELINKA chorująca na ciężki nowotwór - chłoniak hodgkina,
n LILIANKA cierpiąca od urodzenia
na mukowiscydozę,
n PATRYCJA i AGATA, zmagające się
z EB,
n PAULINKA z zespołem Downa,
n WANESKA walcząca z napięciem
mięśniowym.
Uczestnicy oraz organizatorzy są
pewni jednego. To nie były zwykłe kolonie ani obóz sportowy, ale rodzinny
wypad w góry dający każdemu z nich
wiele radości, uśmiechu i chwilę beztroski.

