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¾ Moda na powiat mikołowski

¾ Wymyślanka dla Sielanki
¾ O węgiel koksowy wciąż trzeba walczyć

Ile nam ukradł
COVID-19?
Rok 2020 był trudny dla wszystkich, w tym też dla samorządów terytorialnych. Kryzys spowodowany
zamykaniem gospodarki z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zmniejszył dochody budżetowe miast,
gmin i powiatów. Pismo „Wspólnota” przygotowało ranking opisujący o ile, z powodu koronawirusa,
zmniejszyły się dochody samorządów w ubiegłym roku. Jak wygląda sytuacja w naszym powiecie?
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STANDARD - 395 ZŁ ADVANCE - 850 ZŁ
(podstawowe pole widzenia)

FUN - 650 ZŁ
(szersze pole widzenia)

(szerokie pole widzenia)

PERSONAL - 1100 zł
(pole widzenia dostosowane
do indywidualnych potrzeb)

v bezpłatny serwis okularów v szeroki asortyment modnych
oraz eleganckich opraw okularowych

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

www.ekstraoptyk.pl

od poniedziałku do piątku: 9.30-17.00, sobota: 9.30-13.00
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SKŁAD
OPAŁU
PRESSPOL II

tel.

536 512 512

www.PRESSPOL2.pl
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KOSTKA
ORZECH
EKOGROSZEK
PELLET
WYRY (TEREN GIGU)

UL. PSZCZYŃSKA 48 A
ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 17.00
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00
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reszcie doczekaliśmy
się afery rasistowskiej
z prawdziwego zdarzenia. To znak, że Polska zmierza
zgodnie z trendami współczesnej cywilizacji, której ulubioną rozrywką stało się tropienie i piętnowanie
zbrodni przeciwko poprawności politycznej. Kamil Glik rozegrał z Anglikami średnie spotkanie, ale i tak
został bohaterem, a raczej czarnym
charakterem meczu. Wszystko przez
„gest małpy” jaki miał wykonać pod
adresem ciemnoskórego piłkarza Kyle Walkera. Jak wiadomo tzw. „monkey gesture” to zbrodnia najcięższego kalibru w postępowym świecie.
Kiedy angielscy piłkarze zobaczyli,
co zrobił Glik oniemieli z przerażenia i poskarżyli się sędziemu i nawet
FIFA, która wszczęła w tej sprawie
śledztwo. A swoją drogą, co się porobiło ze współczesną kulturą Zachodu, że ciemnoskórych ludzi kojarzą
się tam z małpami. Ja „gest małpy”
wykonuję nagminnie i nie ma to nic
wspólnego z rasizmem, ale głupotą
albo innymi przywarami adwersarza. Być może tym też kierował się
polski piłkarz. Nie wiem, kto w tej
aferze jest prawdziwym rasistą. Glik
za wykonanie gestu, czy też jego krytycy, którzy mają tak jednoznaczne
skojarzenia? Od pewnego czasu angielscy piłkarze mają ciekawy zwyczaj klękania przed rozpoczęciem
meczu. Być może powinni rozszerzyć
ten rytuał. Najpierw opaść na kolana, a później grzmotnąć solidnie głową o murawę.

oniec sierpnia spędziliśmy
w Pobierowie na Pomorzu
Zachodnim. To miejscowość znana z budowanego tam największego hotelu w Polsce oraz dawnego domu letniskowego Evy Braun.
Kto wie, czy ta druga nieruchomość
nie jest powodem tłumnego najazdu
niemieckich turystów do Pobierowa?
W każdym razie w naszym ośrodku
spoglądano na nas trochę podejrzanie, ponieważ byliśmy jedynymi Polakami. Nie można też wykluczyć, że
Niemcy wybierają Pomorze Zachodnie w poszukiwaniu tańszej i lepszej
oferty wypoczynkowej, niż mają
u siebie. W każdym razie towarzystwo przy wspólnych śniadaniach
lubiło politykować. Jak wiadomo, za
dwa tygodnie w Niemczech odbędą
się wybory. Kończy się era Angeli
Merkel, a patrząc na sondaże chadecy mogą przejść do opozycji oddając
władzę koalicji socjalistów z zielonymi. Te nastroje przełożyły się na gości
w Pobierowie. Posiłki wybierali bezmięsne. Zmienności pogody tłumaczyli ociepleniem klimatu. Przy śniadaniu z przejęciem opowiadali, że po
wyborach musi się zmienić polityka
klimatyczna nie tylko w Niemczech,
ale w całej Unii Europejskiej. Z poczucia winy i zazdrości poszliśmy na
parking, aby popatrzeć jakimi ekologicznymi „cudami” przyjechali goście
z wielkiego zachodu. Aż przysiedliśmy z wrażenia. Wszystkie auta były
spalinowe, a połowa to stare „diesle”.
Tylko jeden samochód był hybrydowy. Nasz samochód.

Jerzy

Beata
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Spisujemy się średnio
GUS w Katowicach od dawna nie aktualizował mapki z informacją, ilu
spisało się już mieszkańców Śląska. Oznaczać to może, że akcja idzie źle.

W

natłoku wydarzeń światowych, europejskich
i krajowych umyka nam Narodowy Spis Powszechny. Nie powinniśmy tego
lekceważ, choćby z tego powodu, że jest
to obowiązek. Za niespisanie się grozi
grzywna w wysokości 5 tys. zł. Gra
nie jest warta świeczki, tym bardziej, że wypełnienie ankiet GUS
trwa kilka minut, a pytania są proste. To nie jedyny powód. Warto się spisać dla ogólnego dobra.
Gdyby nie Spis Powszechny, lokalny rynek pracy byłby kształtowany
po omacku. To unikatowe badanie, dostarczające szczegółowych danych na temat
struktury społeczno-gospodarczej na poziomie wojewódzkim i gminnym. Dzięki spisowi wiemy, jakim kapitałem ludzkim dysponujemy na danym terenie. Możemy stworzyć dokładny obraz gminy pod kątem liczby osób
w wieku produkcyjnym, ich kwalifikacji i wyksztalcenia
oraz aktywności zawodowej. Tego typu informacje są ważne nie tylko dla urzędników, ale także dla przedsiębiorców
i potencjalnych inwestorów, którzy poszukują określonego
profilu pracowników na terenie danej gminy.
Główny Urząd Statystyczny co jakiś czas publikuje mapki z informacjami, jak idzie spisywanie się we wszystkich

miejscowościach województwa śląskiego. Ostatnia aktualizacja pochodzi z 17 sierpnia. Może to oznaczać, że spis
idzie słabo i nie ma się czym chwalić. W powiecie mikołowskim spisujemy się średnio. Mapka szereguje gminy
w przedziałach co 10 proc. Najlepiej wypada Orzesze, gdzie
spisało się dotychczas 70-80 proc. mieszkańców. W przedziale 60-70 proc. znajdują się Mikołów i Ornotowice. Łaziska Górne i Wyry są w polach koloru kremowego, oznaczające przedział 50-60 proc.

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM?
n Potrwa do 30 września.
n Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Aby dokonać samospisu należy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.
n Nie ma możliwości udziału w spisie poprzez wypełnienie formularza spisowego w formie papierowej.
n Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.
n Jeżeli nie możesz wykonać samospisu internetowego zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Jeśli nie spiszesz
się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie, aby przeprowadzić spis.
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Moda na powiat mikołowski
u Rośnie liczba pozwoleń
budowlanych wydawanych
w naszym powiecie.
Poprzedni rok był pod tym
względem rekordowy,
a bieżący też zapowiada się
rewelacyjnie. To powód do
dumy, a jednocześnie do
zmartwień. Z budownictwem
mieszkaniowym musi iść
w parze rozwój całej
infrastruktury towarzyszącej,
w tym nowe i lepsze drogi
dojazdowe. Z tym bywa
problem.

P

andemia przyblokowała niektóre gałęzie gospodarki, ale nie
narobiła szkód w budownictwie mieszkaniowym, a już
na pewno nie w powiecie mikołowskim. W ubiegłym roku starostwo wydało 1400
pozwoleń budowlanych. Dla
porównania w 2017 r. było
ich 1150. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku rekord
zostanie pobity. Do końca
sierpnia wydano już 1050
pozwoleń.
Ten trend widać nie
tylko w statystyce,
ale także gołym
okiem.
Przejeżdżając przez nasz
powiat charakterystycznym
elementem krajobrazu stały
się małe i średnie place budowlane. Powstają domy jednorodzinne i kameralne osiedla deweloperskie. Pisaliśmy
niedawno, że miejscowości powiatu mikołowskiego
znajdują się nad kreską jeśli
chodzi o przyrost ludności.
W większości, zwłaszcza dużych miast województwa śląskiego ludzi ubywa, a u nas
przybywa. Oczywiście, nie
jest to efekt wzrostu liczby
urodzeń, bo negatywne trendy demograficzne nie omijają powiatu mikołowskiego.
To skutek migracji.
Ludzie pakują
manatki z Katowic,
Bytomia, Chorzowa
i zapuszczają
korzenie u nas.

Powiat mikołowski stał się
w ostatnich latach modnym
miejscem do zamieszkania.
Wynika to z dobrego położenia, w miarę przystępnych
cen działek, sporej liczby terenów zielonych i pewnej kameralności. Nawet w „stołecznym” Mikołowie żyje się
innym tempem, niż w wielu
śląskich miastach. Moda to
nie jedyny powód.
- Powiat mikołowski jest
obecnie intensywnie gazyfikowany. Przez ostatnie pięć
lat był pod tym względem pewien zastój, ale znów powstają kolejne sieci gazowe. Dla
wielu deweleperów i indywidualnych inwestorów jest to
decydujący argument - mówi Monika Piórecka-Karolak, naczelnik wydziału Administracji Architektoniczno
- Budowlanej w starostwie.
Jest jeszcze jedna przyczyna bumu budowlanego w powiecie mikołowskim. Ludzie,
a przynajmniej spora ich
część, stają się coraz bogatsi i szukają dobrej lokaty dla
swoich pieniędzy.
Dom w atrakcyjnym
miejscu wciąż
uchodzi za jedną
z najpewniejszych
inwestycji.
Zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym
nie rozkłada się u nas równomiernie. Obecnie, największą
popularnością cieszy się Mikołów, gdzie tylko w tym roku deweloperzy postawili 119
budynków, a indywidualni

inwestorzy 91. Na topie jest
też Orzesze, gdzie powstało
108 domów indywidualnych
i 28 deweloperskich.
Dla samorządowców rozwój budownictwa mieszka-

niowego to powód do radości, ponieważ nowi obywatele to więcej podatków
do kasy miasta i pozytywny bodziec wpływający na
lokalną koniunkturę. Trud-

no też nie dostrzec rodzących się problemów. Piętą
achillesową naszego powiatu są drogi. Jest ich mało, są
wąskie i często w kiepskim
stanie. Jeśli chcemy skorzy-

stać na sprzyjających trendach migracyjnych tempo
rozwoju infrastruktury drogowej musi nadążyć za budownictwem mieszkaniowym.(fil)
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Zamie쎛 sw쎣j samoch쎣d
na nowego elektryka
e-Soul - zasi썢g do 452 km
e-Niro - zasi썢g do 455 km

Zyskujesz do

22 000 ZŁ
 Premia za wymian썢 samochodu 7 700 zł.
 Pakiet Kia Charge Home - ładowarka Wallbox za p쎣ł ceny.

ETRANS | Autoryzowany Dealer

 Kia Eco Drivers - korzy쏂ci dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych.

Łaziska G쎣rne, ul. Le쏂na 1

Dodatkowa dopłata w ramach rz썀dowego programu “M쎣j Elektryk”.
Sprawd쏷 szczeg쎣ły na www.kia.com.

T: 32 325 74 12, www.etrans.pl

Zu쏺ycie energii elektrycznej: e-Soul 15,6~15,7 kWh/100 km; e-Niro 15,3~15,9 kWh/100 km. Cykl mieszany. Warto쏂ci zu쏺ycia energii (cykl WLTP) wynikaj썀 z wersji/wariantu pojazdu
oraz z jego wyposa쏺enia. Dane zu쏺ycia energii maj썀 charakter por쎣wnawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym zgodnie z wymaganiami Rozporz썀dzenia (WE) 715/2007,
uzupełnionego Rozporz썀dzeniem Komisji 2017/1151. Warto쏂ci rzeczywiste mog썀 by썉 inne w zale쏺no쏂ci od warunk쎣w i stylu jazdy.
7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczeg쎣łowe okresy gwarancji oraz jej warunki okre쏂lone s썀 w ksi썀쏺ce gwarancyjnej.
Kwota zysku uwzgl썢dnia maksymalne korzy쏂ci wynikaj썀ce z promocji 씮Odkup samochodu spalinowego”, Pakiet "Kia Charge Home” 50% taniej oraz programu Kia Eco Drivers dla posiadaczy
instalacji fotowoltaicznych. Kalkulacj썢 zysku sporz썀dzono dla modeli:
e-Soul 64kWh w wersji L+ z rocznika modelowego MY21 z pakietem TEC oraz CP1 i dwukolorowym nadwoziem. Cena bez dofinansowania i dodatkowych korzy쏂ci 180 490 zł
e-Niro 64kWh w wersji L z rocznika modelowego MY21 z pakietem TEC i lakierem metalicznym. Cena bez dofinansowania i dodatkowych korzy쏂ci 184 790 zł.
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Prokurator kręci bat na społeczników?
u Mirosław Chmiel, lider Stowarzyszenia
Wymyślanka zadarł z dużym
mikołowskim przedsiębiorcom.
Został za to oskarżony
z paragrafu o stalking.

S

amotny działacz społeczny wygrywa z wielką korporacją? Tak
się dzieje tylko na amerykańskich filmach. Rzeczywistość, przynajmniej w PolREKLAMA

sce, jest inna. Mirosława Chmiela
nie trzeba przedstawiać Czytelnikom „Naszej Gazety”. Piszemy o nim także w tym numerze. Jest prezesem Stowarzyszenia Wymyślanka, które broni praw mieszkańców
żyjących w pobliżu miko-

łowskiej strefy przemysłowej w dzielnicy
Nowy Świat. Nie jest to
łatwe sąsiedztwo. Dwa lata
temu w jednej z hal wybuchł
ogromny pożar, który gasiło
prawie 50 zastępów strażackich. Tylko dzięki ich błyskawicznej reakcji ogień nie strawił też budynków mieszkalnych. Chmiel walczy, aby władze miasta i powiatu uregulowały zasady współegzystencji mieszkańców i przedsiębiorców. Aby ludzie nie musieli się skarżyć na sąsiedztwo
fabryk. Dzięki jego interwencjom w mikołowskiej strefie
przemysłowej często goszczą
kontrole instytucji dbających
o przestrzeganie norm środo-

wiskowych. Niektórzy przedsiębiorcy zostali zmuszeni,
m.in. do ograniczenia hałasu

w procesach produkcyjnych.
Siłą rzeczy, prezes Wymyślanki nie w każdym środowisku ma fanów. Deptanie po
odciskach bogatym i wpływowym ludziom nie zawsze
dobrze się kończy. Tak też jest
w tym przypadku. Prokurator
z Mikołowa oskarżył Mirosława Chmiela o stalking wobec jednego z przedsiębiorców. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. W akcie oskarżenia jest też wątek

„Naszej Gazety” i publikacji
na temat działalności Stowarzyszenia Wymyślanka. Nie
wiemy, jakie są intencje prokuratura, ale jeśli chce ograniczyć działalność organizacji społecznych i wolność
mediów, to chyba trochę pobłądził. Wszystko jest teraz
w rękach Sądu Rejonowego
w Mikołowie. Będziemy śledzić tę sprawę i zainteresujemy nią regionalne i ogólnopolskie media.

Dali POPiS
Co

łączy Mirosława Dużego, starostę mikołowskiego z Platformy Obywatelskiej i Henryka Czicha, radnego powiatowego z Prawa i Sprawiedliwości? Teoretycznie niewiele, ponieważ
stoją po dwóch stronach politycznej barykady, która dzieli Polaków. A jednak mają coś
wspólnego. Obaj otrzymali tytuły Samorządowca Roku 2020. To prestiżowy konkurs z długimi tradycjami. Pierwszym przewodniczącym Kapituły był nieżyjący już poseł na
Sejm RP redaktor
Kazimierz Zarzycki, a współorganizatorami
m.in. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich RP,
Związek Zagłębiowski oraz Oficyna Wydawnicza Regiony.
Konkurs ma na
celu
propagowanie działalności samorządów
lokalnych, ich współpracy z przedsiębiorcami
oraz działań na rzecz
mieszkańców.
Wyróżnienie Mirosława Dużego i Henryka Czicha jest
w pewnym sensie symboliczne. Obaj nie ukrywają swoich poglądów, ale za-

chowują się mądrze i przyzwoicie. Gdyby wszyscy działacze byli tacy jak Duży
i Czich nie mielibyśmy w Polsce politycznego boksu, ale szachy.

www.naszagazeta.info
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Kto bogatemu zabroni?

w cudze piersi

Foto: Gazeta Mikołowska

Georg (Jerzy) Polczyk tak bardzo się zdenerwował na artykuł w „Gazecie
Mikołowskiej”, że aż zażądał sprostowania w... „Naszej Gazecie”. Spełniamy
tę prośbę, bo czego się nie robi dla Czytelników z dalekiego Dortmundu.

Georg (Jerzy) Polczyk stoi obok
burmistrza Stanisława Piechuli.

S

ytuacja jest trochę niezręczna, ale i pouczająca, zwłaszcza dla
magistratu w Mikołowie,
który z pieniędzy podatników utrzymuje swój organ
prasowy. Jeden z Czytelników dał się zwieść informacji
ze stopki redakcyjnej: „Gazeta Mikolowska - Magazyn
Informacyjny Burmistrza
i Rady Miasta oraz Wszystkich Mikolowian”.
- Szanowny Pan Redaktor Naczelny „Gazety Mikołowskiej” pomimo wcześniejszych rozmów na ten temat
i uzgodnień drogą telefoniczną stanowczo odmówił jakiejkolwiek publikacji moich
wyjaśnień dotyczących zaistniałej, kuriozalnej sytuacji
w czasie uroczystości Złotych
Godów w czerwcu tego roku.
Obiecałem mu, że jak nie on,
to znajdę kogoś innego, kto to
wszystko opisze - wyjaśnia Jerzy Polczyk.
Nasz Czytelnik wraz
z żoną obchodzili
w 2019 roku
50. rocznicę pożycia
małżeńskiego.

Z okazji Złotych Godów
specjalne medale przyznaje Prezydent RP, a ich
wręczanie z wielką pompą odbywa się w urzędach
miejskich i gminnych. To
są wzruszające i budujące uroczystości. W końcu nie każdemu z nas będzie dane przeżyć pół wieku z drugą osobą w zgodzie i miłości. W przypadku państwa Polczyków
wystąpiła pewna niedogodność, ponieważ ich cała rodzina od 33 lat mieszka w Niemczech, a konkretnie w Dortmundzie.
Nie powinno to mieć znaczenia, ponieważ oba kraje są członkami Unii Europejskiej.
Tymczasem zaczęły
problemy.
- Nie uwierzycie Państwo
ile trudu, zabiegów, wysiłku, upokorzeń i nerwów
kosztowało mnie przekonywanie wszystkich po kolei
co do sensowności przyznania nam tych medali. Prawie
wszyscy próbowali mi wmó-

wić, że my ze względu na
adres zamieszkania niestety
nie możemy takich medali otrzymać. Argumentacja w tej kwestii byla dla mnie nie do
przyjęcia, nielogiczna, niemądra, a przede
wszystkim nie-UNIJNA. Powiedziałem sobie tak: skoro wy nie możecie, to ja Georg Polczyk załatwię sobie te
medale sam i przywiozę do Mikołowa,
aby mi je wręczono. Tak
się też stało. Na zaproszenie
dla mnie i małżonki z Urzędu Stanu Cywilnego i burmistrza Mikołowa stawiłem się
sam. Moja żona świadomie
zrezygnowała z tej ceremonii
motywując to tym, że wystarczy jej to, czego się nasłuchała w setkach rozmów telefonicznych pomiędzy mną
a urzędami, z którymi załatwiałem ten temat. Trzy lata
trwało załatwianie i walka
o medale! Zważywszy na mój
stan zdrowotny (po operacji serca) moje życie zapewne skróciło się przynajmniej
o pięć lat. Może moja żona
ma rację, ale ja z kolei lubię
zawsze dochodzić prawdy
i tego, co mi się z urzędu należy. Tak więc na uroczystość
zorganizowaną 15. czerwca
tego roku zabrałem do Mikołowa zamiast żony nasze
wspólne zdjęcie. Działo to się
w 52. rocznicę ślubu (plus jeden tydzień). I jeszcze coś
niezbyt ciekawego i przyjemnego - po powrocie do domu
po wspanialej uroczystości
w Białym Domku i ukazaniu się lipcowej „Gazety Mikołowskiej” zacząłem otrzymywać telefony od bliskich
i znajomych z delikatnymi
zapytaniami, czy ja aby nie
zostałem wdowcem? Mo-

je żona - zapewniam - żyje
i czuje się bardzo dobrze. Na
zakończenie jeszcze raz ubolewam, że jako mikołowianin z „krwi i kości“ nie mogłem podzielić się moimi refleksjami w gazecie „wszystkich mikołowian”. Mam
w moim rodzinnym mieście
wielu przemiłych i przesympatycznych znajomych, począwszy od Pana Burmistrza, a skończywszy na byłych kolegach i koleżankach,
ale na coś takiego na pewno nie zasłużyłem - kończy
swoją opowieść Georg (Jerzy) Polczyk.
REKLAMA

W

iadomo, że w bogatym mieście, gdzie mieszkają
szczęśliwi ludzie, wszystko wolno. Także świecić
w dzień latarniami. Z drugiej strony, co ma zrobić
miasto z takimi nadwyżkami budżetowymi jak Mikołów? Jak
już wszystko jest zrobione, potrzeby mieszkańców zrealizowane, nie ma innego wyjścia tylko „przepalać” kasę w latarniach,
jak przy ul. Przyjaźni.
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Skoro jest tak dobrze,
dlaczego nie może być lepiej?

Mikołów jest najbogatszym
miastem powiatowym na
Śląsku i jednym z najbardziej
zamożnych w Polsce. Cały
powiat i reszta tworzących
go miejscowości nie są
w tak komfortowej sytuacji
finansowej. Pytaniem
na inny artykuł jest, czy
Mikołów dobrze radzi sobie
z tym bogactwem?

P

ojawia się coraz więcej rankingów
podsumowujących sytuację finansową samorządów. To ważne i ciekawe
zestawienia, ponieważ w jakimś stopniu diagnozują odporność powiatów, miast i gmin
na covidowe perturbacje. Najważniejszy i najbardziej miarodajny ranking przygotowuje pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”.
W ubiegłym miesiącu ukazało się najnowsze
podsumowanie, za rok 2020.
- Zacznijmy od tego, że jak na razie skutki
pandemii i powiązanych z nią lockdownów w
2020 r. okazały się nieco mniej dewastujące niż
się w pewnym momencie obawialiśmy - przekonują autorzy tego niezwykle interesującego
zestawienia.
Metoda obliczania wskaźnika użytego
w rankingu jest niezmienna od lat. W odróżnieniu od innych zestawień pominięto tu
wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one silny, ale chwilowy wpływ na
wielkość dochodów. Wielka jednorazowa dotacja inwestycyjna potrafi wywindować samorząd wysoko w rankingu, choć jest to chwilowa chwała. „Wspólnota” uwzględnia tylko
dochody własne i otrzymywane subwencje.
Otrzymana w ten sposób kwota jest dzielona
przez liczbę mieszkańców, co daje wskaźnik
porównawczy rankingu.
Zacznijmy od góry,
czyli od województwa.
W ubiegłym roku nasz region uplasował
się na średnim, siódmym miejscu. Aż nastąpił
krach. Województwo śląskie w najnowszym
rankingu „Wspólnoty” zajęło ostatnie, 16 miejsce. Prysł mit śląskiego eldorado. Żyjemy w statystycznie najbiedniejszym regionie Polski.
W powiecie
bywało lepiej.
W rankingu uwzględniono 314 powiatów.
Na pozycji śląskich reprezentantów odbiła się
kiepska sytuacja finansowa całego województwa. Pierwszy z nich, powiat lubliniecki, uplasował się dopiero na 53 miejscu z dochodem
per capita 1092 zł. W pierwszej setce znalazł
się jeszcze tylko tarnogórski. W ubiegłorocz-

nym zestawieniu powiat mikołowski zajmował 212 pozycję. W tym roku zanotowaliśmy
spadek. Jesteśmy na 228 miejscu z dochodem
825 zł. Co prawda za nami jest jeszcze dziesięć powiatów ze Śląska, ale średnia to pociecha, ponieważ sześć nas wyprzedza.

7 Mikołów

4679 zł

28 Cieszyn

3952 zł
3895 zł
3736 zł
3681 zł
3670 zł
3571 zł
3451 zł
3394 zł
Pozycja śląskich miast
3384 zł powiatowych w ogólnopolskim
3291 zł rankingu zamożności samorządów.
Sklasyfikowano 267 miast.
3210 zł

33 Żywiec
50 Pszczyna

W krainie
krezusów.

59 Będzin

Gdyby oceniać bogactwo samorządów na
podstawie tego co mówią ich liderzy, Mikołów
trafiłby do grupy biedaków. Rok temu burmistrz Stanisław Piechula podczas pamiętnej
gonitwy za premierem Mateuszem Morawieckim przekonywał, że państwo okradło Mikołów na 144 mln zł. Ostatnio także stara się
udowodnić, że jego miasto traci ogromne pieniądze na skutek, m.in. pandemii czy złej polityki rządu. Tymczasem statystyki mówią coś
innego. Mikołów zakwalifikowano do grupy
miast powiatowych. Jest ich w sumie 267.
Mikołów zajmuje siódme miejsce, najwyższe
spośród śląskich samorządów. Z czego wynika
to bogactwo? Ważnym elementem miejskich
dochodów są wpływy z podatku PIT. Można
więc przypuszczać, że w Mikołowie mieszka
sporo ludzi o wysokich dochodach. Zamożność mieszkańców bezpośrednio przekłada
się na bogactwo miasta choćby z tego powodu, że samorząd oszczędza na pomocy społecznej, która w niektórych śląskich miastach
stanowi bardzo poważny budżetowy wydatek.
Niektórych mikołowian ta informacja ucieszy, a innych zapewne zaskoczy. Pytaniem na
osobny artykuł jest, czy Mikołów dobrze radzi
sobie z tym bogactwem?

60 Tarnowskie Góry
75 Lubliniec
94 Kłobuck
108 Zawiercie
114 Wodzisław Śl.
137 Racibórz
168 Myszków
Miasta inne
też nieźle.

padło Orzesze. Z dochodem 3246 zł zajmuje 389 miejsce.

W kolejnej klasyfikacji ujęto mniejsze
miejscowości, które nie mają statusu miast
powiatowych. Jest ich w sumie 611. Reprezentacja powiatu mikołowskiego wypadła
różnie. Łaziska Górne z dochodem 4008 zł
zajmują 99 pozycję. Patrząc na liczną konkurencję, zamknięcie pierwszej setki jest
bardzo przyzwoitym wynikiem. Gorzej wy-

Wieś zasobna.
Najliczniejszą kategorię stanowią gminy
wiejskie. Jest ich 1533. Bardzo dobre, 99 miejsce zajęły Ornontowice z dochodem 4512 zł.
Wyry uplasowały się na 348 pozycji (3833 zł),
ale patrząc na liczbę porównywanych samorządów, jest to także bardzo wynik.

REKLAMA

Jedna perfekcyjnie
DOPASOWANA RATA

i
60 drnat
be z

60
84
119
miesięcznych rat miesięczne raty miesięcznych rat

10 000 zł

194 zł

147 zł

112 zł

25 000 zł

484 zł

366 zł

280 zł

50 000 zł

967 zł

731 zł

559 zł

80 000 zł

1547 zł

1169 zł

894 zł

RRSO tylko 6,22%

prowizji

MIKOŁÓW, ul. Rynek 15, tel. 32 343 49 30
kasastefczyka.pl

801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Maksymalna kwota pożyczki, o którą zawnioskujesz bez
wychodzenia z domu, wynosi 100 tys. złotych. Pożyczka Fit bez wychodzenia z domu dostępna jedynie dla Klientów Kasy Stefczyka Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia wg taryfy operatora. Pożyczka Fit to najtańszy kredyt konsolidacyjny wg rankingu serwisu www.17bankow.com, stan
na marzec 2021 r. 60 dni bez rat dotyczy możliwości odroczenia spłaty pierwszej raty.
Przykład reprezentatywny z dnia 26.02.2021 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 78 840 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu
wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 160 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,22%. Czas obowiązywania
umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 955,05 zł oraz ostatnia, 107. rata: 954,76 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 102 190,06 zł, w tym odsetki: 23 190,06 zł.
Przyjdź do Placówki Pośrednika Kredytowego umocowanego do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych w imieniu i na rzecz SKOK Stefczyka związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umów o kredycie konsumenckim oraz do czynności niezbędnych do wykonywania zawartych umów. Pośrednik Kredytowy Stefczyk
Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni (dawniej: Stefczyk Finanse – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), przy ul. Legionów
126-128. KRS w SR Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII WG KRS 903136, kapitał zakładowy: 229.869.553,55 zł (wpłacony w całości), NIP 586-227-79-20, REGON 221712086.
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Trąbił na chwałę Orzesza
Foto: Jakub M.

Wieści ze szczepionkowego frontu
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u Mikołów utrzymuje pozycję jednego z najbardziej
zaszczepionych miast w województwie śląskim.

56,0

P

owoli polska średnia szczepień
przeciwko COVID-19 zbliża się
do 50 proc. mieszkańców. Cóż
z tego, skoro znacznie szybciej rośnie
liczba nowych zachorowań. Oznacza to,
że dotarła do nas czwarta fala koronawirusa. Z tej racji, że państwo nie może sobie pozwolić na kolejny lockdown można się spodziewać, że w miarę postępu
zarazy, osobom niezaszczepiony będzie
ograniczany dostęp do usług i aktywności publicznych. Na ogólnopolskim

49,6
46,0

Orzesze

51,7

Ornontowice

Wyry

Mikołów

51,8

Łaziska Górne

52,0

powiat mikołowski

woj. śląskie

Polska

49,49

51,05

tle województwo śląskie prezentuje się
w miarę dobrze. Zajmujemy szóste miejsce wśród najbardziej zaszczepionych
województw. Całkiem nieźle spisuje się
też nasz powiat. W grupie 314 zajmujemy 67 miejsce. Największa w tym zasługa Mikołowa, który należy do szczepionkowych prymusów na skalę województwa i kraju. W naszym regionie
zajmuje siódme miejsce, a w skali kraju
plasuje się na 95 miejscu na 2477 sklasyfikowanych miejscowości. Gorzej, choć

nie całkiem źle wypadają nasze samorządy. Wyry w rankingu Ministerstwa
Zdrowia zostały sklasyfikowane na 303
miejscu. Niewiele gorzej, na 325 pozycji
uplasowały się Łaziska Górne. Ornontowice znalazły się w drugiej pięćsetce
(538). Najgorzej na razie idzie Orzeszu,
które znajdują się na 985 miejscu. Dane
pochodzą z 12 września i każdego dnia
mogą ulec zmianie. Zachęcamy do śledzenia rankingu na stronie Ministerstwa
Zdrowia.

W

szystkie gminy
mają flagi i herby, a większość
może się pochwalić także
hejnałami. W naszym powiecie swoje melodie grają w Mikołowie, Łaziskach
Górnych, Ornontowicach
i Orzeszu. Okazja, aby je zaprezentować w szerszej skali nadarzyła się w sierpniu
tego roku. W Lublinie zorganizowano ogólnopolski,

27. przegląd hejnałów miejskich. Z naszego powiatu na
ten niecodzienny festiwal pojechał tylko Bartłomiej Marek
z Orzesza, autor hejnału i dyrektor tamtejszego Miejskiego Ośrodka Kultury. Świadkowie występu podkreślają,
że poszło mu bardzo dobrze.
Z balkonu gmachu Trybunału Koronnego w Lublinie
miejskie hejnały odegrało
40 trębaczy.

KRYPTONIM
Szare Szeregi w Mikołowie

W

całej Polsce rośnie popularność
biegów organizowanych ku pamięci bohaterów
z lat wojennych. Wreszcie ten
pozytywny trend dotarł także
do powiatu mikołowskiego.
26 września w Mikołowie odbędzie się bieg w ramach ogólnopolskiego projektu „Kryptonim Szare Szeregi”. Zostanie on zorganizowany jednocześnie w ośmiu miejscach w Polsce.
- Chcemy przypomnieć
i przybliżyć dzieciom oraz dorosłym heroiczne poświęcenie
„Młodych Bohaterów”. Poprzez
wydarzenie sportowe pragniemy upamiętnić postaci i wydarzenia, które miały istotne znaczenie dla polskiej tożsamości mówią organizatorzy biegu.
Bieg w Mikołowie zostanie
przeprowadzimy w lesie na Recie Śmiłowickiej. Start wyznaczono na godz. 9:39. Przewidziano dwa dystanse:
n 1939 metrów - dystans dla
biegaczy, chodziarzy jak
i osób na wózkach,

n 9390 metrów - bieg główny,
dla zawodników od 16 roku
życia.
Partnerami imprezy są:
Nadleśnictwo Katowice, Ministerstwo Kultury, Dzie-

dzictwa Narodowego i Sportu, Miasto Mikołów, Hufiec
Ziemi Mikołowskiej ZHP.
O więcej szczegółów można
pytać pod adresem:
wajdapiotrek@gmail.com.
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Wymyślanka dla Sielanki
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło pierwotną decyzję burmistrza Łazisk Górnych,
który odmówił Stowarzyszeniu Wymyślanka udziału w postępowaniu administracyjnym
w sprawie budowy hal produkcyjnych przy osiedlu Sielanka w Mikołowie. Oznacza to, że
społecznicy będą patrzeć samorządowcom na ręce przy tej kontrowersyjnej inwestycji.

W

edług prawa samorządowego,
władze miasta nie mogą podejmować decyzji w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji na swoim terenie. Chodzi o to, aby zachować
bezstronność i uniknąć konfliktu interesów.
Postępowanie w takich
sprawach prowadzą
burmistrzowie innych,
często sąsiednich
miejscowości.

ARTUR WNUK,

Stowarzyszenie Reta

Bardzo dobrze się stało, że
Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Katowicach
dopuściło mieszkańców do
udziału w postępowaniu
w sprawie planowanych
hal przy Gliwickiej. Trochę
wbrew urzędnikom, którzy
zapominają z czyich pieniędzy
są wynagradzani. Brałem
udział w marcowej komisji
Rady Miasta w tej sprawie.
Z przykrością muszę stwierdzić,
że burmistrzowie i mikołowscy
radni zachowywali się niczym
adwokaci inwestora. To było
żenujące, argumenty jak
z przedszkola. Nie liczę na
cud, ale trzymam kciuki za
Stowarzyszenie Wymyślanka.
Liczę też na większe
zaangażowanie mieszkańców
osiedli Siedlisko i Sielanka.
Szanowni Państwo - macie
narzędzie, działajcie!

Tak też jest jeśli chodzi o budowę hal magazynowo-produkcyjnych przy ul. Gliwickiej w Mikołowie. Sprawa trafiła na biurko burmistrza Łazisk Górnych. Nie jest
tajemnicą, że samorządowcy w takich sytuacjach raczej nie robią sobie pod górką i kierują się intencjami kolegów po fachu. Nic więc
dziwnego, że burmistrz Łazisk
Górnych odmówił udziału Stowarzyszeniu Wymyślanka w postępowaniu administracyjnym. Tę decyzję zakwestionowało i uchyliło
Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Oznacza to, że tzw. czynnik społeczny będzie patrzeć mikołowskim samorządowcom na
ręce przy tej kontrowersyjnej inwestycji. Przypomnijmy, że chodzi o strefę przemysłową zaplanowaną w sąsiedztwie osiedla Sielanka. Kompleks kilkuset domków
jednorodzinnych powstał w dosyć malowniczej okolicy, pod lasem przy ul. Gliwickiej, na śmiłowickiej Recie.
Jak się z czasem
okazało nazwa może
być myląca.
Tuż obok, w pasie oddzielającym osiedle od ul. Gliwickiej ma
powstać zespół hal magazynowousługowo-produkcyjnych. Takie
sąsiedztwo trudno uznać za sie-

lankowe. Informacja o tej inwestycji pojawiła się na początku roku. Wśród mieszkańców zawrzało.
Skarżyli się, że zostali wprowadzeni w błąd, ponieważ wcześniej nikt
ich nie uprzedzał o takich planach.
Burmistrz i przedstawiciel dewelopera szybko wyprowadzili ich
z błędu podczas otwartego posiedzenia jednej z komisji Rady Miasta. Okazało się, że od 1999 roku
działalność produkcyjna jest zapisana w planach dla tej okolicy.
- Od ponad 20 lat wiadomo, jakie jest przeznaczenie tych terenów, a każdy kto w tej okolicy buduje bądź kupuje dom, powinien się
orientować, co może powstać w sąsiedztwie - przekonywał burmistrz
Stanisław Piechula.
Przedstawiciel inwestora też nie
miał sobie nic do zarzucenia, ponieważ - jego zdaniem - nie musi
w prospekcie reklamowym osiedla
informować o tym, co chce zbudować za jego murami.
Pomijając etyczną stronę takiego podejścia, mieszkańcy Sielanki
mają prawo do wątpliwości, ponieważ wciąż nie wiadomo, jakiego
działalność produkcyjna powstanie w halach.
Miasto i deweloper
nie udzielają w tej
kwestii precyzyjnych
odpowiedzi.

Być może obawy
są na wyrost. Strefa przemysłowa zostanie zbudowana
w sposób nie utrudniający życia mieszkańcom. Nie będzie
problemów z hałasem, zanieczyszczeniami powietrza, a ciężarówki
nie rozjadą okolicy. Nie można jednak wykluczyć bardziej pesymistycznego scenariusza.
Dlatego tak ważne
znaczenie ma decyzja SKO o dopuszczeniu Wymyślanki do udziału w postępowaniu administracyjnym, którego finałem będzie
udzielenie zgody
(bądź nie) na budowę hal. Nie ma
w Mikołowie i całym powiecie stowarzyszenia bardziej odpowiedniego to takiej sprawy. Wymyślanka jest weteranem jeśli chodzi
o chronienie praw mieszkańców
w sporach z przedsiębiorcami
z mikołowskiej strefy przemysłowej w dzielnicy Nowy Świat. Warto podkreślić, że obie strony nie są
winne zapalnej sytuacji. Mieszkańcy chcą w spokoju żyć, a zakłady
produkcyjne muszą przecież gdzieś
funkcjonować. Błąd został popełniony w latach 90. kiedy powstawały plany rozwoju przestrzennego miasta. Ówcześni decydenci byli przekonani, że Mikołów zostanie
oazą spokoju i zieleni. Ze względu
na dobre położenie i gospodarczo-społeczną dynamikę jest to niemożliwe i nierealne. Będzie rosło
zainteresowanie inwestycyjne Mikołowem, a z drugiej strony nie
zmaleje jego mieszkaniowa atrakcyjność, jako miejscowości w miarę spokojnej i kameralnej. Na przecięciu tych interesów leżą hale produkcyjne i osiedle Sielanka. Jeśli
władze miasta i deweloper mają
czyste intencje, to nie mają się czego obawiać. Jeżeli jednak coś niepokojącego kryje się za tą inwestycją to dobrze, że właśnie Wymyślanka będzie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym.
Jerzy Filar

MIROSŁAW CHMIEL,

prezes Stowarzyszenia
Wymyślanka
Wbrew niektórym opiniom na
temat naszego stowarzyszenia,
nie jesteśmy przeciwnikami
przedsiębiorców w Mikołowie.
Doceniamy ich wkład w rozwój
naszego miasta. Wiemy, że
wpływy z podatków i miejsca
pracy stanowią ważny
element stabilizujący sytuację
ekonomiczną i społeczną
Mikołowa. Domagamy
się jedynie, aby rozwój
przedsiębiorczości przebiegał
w sposób zrównoważony, to
znaczy, aby nie kolidował
z prawami mieszkańców do
spokojnego życia i wypoczynku
w ich własnych domach.
Niestety, taka harmonijna
egzystencja nie zawsze jest
możliwa. Doświadczają tego
mieszkańcy dzielnicy Nowy
Świat, a zwłaszcza osoby
mieszkające w bezpośrednim
sąsiedztwie zlokalizowanej
tam mikołowskiej strefy
przemysłowej. Chcemy
uchronić mieszkańców osiedla
Sielanka przed powtórką tej
sytuacji. Nie zakładamy z góry,
że mające powstać w jego
pobliżu zakłady pracy będą
łamać normy środowiskowe
i utrudniać życie mieszkańcom.
Mamy jednak obywatelski
obowiązek przyglądać się temu
procesowi i stać na straży praw
nowych obywateli Mikołowa.
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Dzieciom życzymy zdrowia, a za wojowników
trzymamy kciuki, bo w Egipcie nie będzie łatwo.

W zgrupowaniu kadry polskich kickbokserów w Zakopanym wzięło udział sześcioro chorych dzieci z Mikołowa.

P

rezesem polskiego oddziału
WKF (Światowa Federacja
Kickboxingu) jest mikołowianin Dariusz Zając. Organizowana
przez niego i pod patronatem „Naszej
Gazety” charytatywna gala sportów
walki, co roku ściąga do hali mikołowskiego MOSiR rzesze kibiców
oraz najlepszych zawodników z kraju
i z zagranicy. Twarzą tych zawodów
i wszelkich akcji inicjowanych przez
środowisko mikołowskich wojowników jest Frenky „The Flasch” Pawlak,
przyjaciel Dariusza Zająca i prawdziwa legenda światowego kickoboxingu.
W sierpniu, polska kadra WKF wzięła
udział w zgrupowaniu w Zakopanym.
Dla zawodników to nie
były wczasy, ale trudna
rywalizacja o powołania
na Mistrzostwa Świata
WKF, które odbędą się
w październiku w Egipcie.
Tradycją zakopiańskich zgrupowań jest udział chorych dzieci z Mikołowa. W tym roku do stolicy Tatr

Zawodnicy, chore dzieci i ich opiekunowie dziękują sponsorom za pomoc w zorganizowaniu zgrupowania.
pojechała szóstka oraz ich opiekunowie. Dla ciężko doświadczonych
przez los dzieciaków była to potrójna
frajda. Po pierwsze choć na kilka dni
mogły oderwać się od codzienności, która dla nich nie jest lekka. Po
drugie, okolice Zakopanego idealnie
sprzyjają nabieraniu sił tym bardziej,

że organizatorzy zgrupowania przygotowali dla swoich młodych gości
cały pakiet atrakcji. Były, m.in. wypady na Kasprowy Wierch i Gubałówkę,
wizyta w legendarnych termach Gorący Potok czy zwiedzanie Kamilandu, czyli muzeum pamiątek Kamila
Stocha.

Trzecią i chyba największą
atrakcją była możliwość
uczestniczenia
w treningach
kickbokserów.
Niektórzy zawodnicy WKF Poland
wyglądają groźnie i nie mają litości dla

rywali w ringu, ale ich twarde charaktery miękną w towarzystwie chorych
dzieci. Zgrupowanie w Zakopanym
pod każdym względem było udane.
Dzieciom życzymy zdrowia, odwagi
i wytrwałości w walce z chorobą, a za
kickbokserów trzymamy kciuki, bo
w Egipcie nie będzie łatwo.

Naprawimy twój dach!

REKLAMA

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

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

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

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

Pracownicy kopalni Budryk
w Ornontowicach
na razie mogą spać spokojnie.

wciąż trzeba walczyć

u Kolejna aktualizacja listy surowców krytycznych Unii Europejskiej nastąpi
w 2023 roku, ale już trwają podchody, aby wykluczyć z tego zestawienia
węgiel koksowy. Polską dyplomację i naszych europosłów czeka trudne
zadanie. Stawką w tej grze jest, m.in. przyszłość Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, do której należy ornontowicka kopalnia Budryk. Mimo
przeszkód, stanowisko Komisji Europejskiej może napawać optymizmem.

IZABELA KLOC, poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska, zadała Komisji Europejskiej pytanie o przyszłość węgla koksowego.
W planie działania w zakresie technologii żelaza i stali Międzynarodowa Agencja Energetyczna zakłada, że transformacja energetyczna
sektora stali zostanie przeprowadzona częściowo
przez zastosowanie technologii wychwytywania,
wykorzystania i składowania dwutlenku węgla.
Popyt na węgiel koksowy będzie się zatem stopniowo zmniejszał, ale tylko do pewnego punktu. Fakt, że produkcja w UE odpowiada około
25% całkowitego unijnego popytu, pokazuje du-

Odpowiedź Komisarza
Thierry Bretona:

REKLAMA

Komisja uznaje zasadniczą
rolę, jaką węgiel koksowy odgrywa w procesie transformacji
przemysłu stalowego w kierunku
gospodarki neutralnej dla klimatu. Produkty uboczne węgla koksowego odgrywają również ważną rolę w produkcji elektrod baterii, włókien węglowych, wodoru i wielu innych chemikaliów.
Komisja zdaje sobie sprawę z du-

żej zależności UE od przywozu
tego krytycznego surowca. Węgiel koksowy umieszczono - na
podstawie oceny ryzyka związanego z zaopatrzeniem i znaczenia gospodarczego - w unijnym
wykazie surowców krytycznych
w latach 2014, 2017 i 2020.
W zaktualizowanej strategii
przemysłowej UE przypomniano o potrzebie zajęcia się strate-

żą zależność unijnego sektora stali od importu
z państw trzecich.
Węgiel koksowy jest niezbędnym surowcem dla
produkcji stali, a bez niego przejście na gospodarkę
neutralną dla klimatu byłoby niemożliwe. W aktualizowanym co trzy lata wykazie surowców krytycznych określono, które surowce mają duże znaczenie gospodarcze i wiążą się ze znacznym ryzykiem dotyczącym dostaw. Dlatego priorytetem powinno być zwiększenie unijnej produkcji węgla
gicznymi zależnościami gospodarki UE, w tym w odniesieniu
do niektórych surowców, i przedstawiono informacje na temat
działań podejmowanych w celu
zwiększenia odporności i zrównoważoności w ramach planu
działania UE w sprawie surowców krytycznych. W nadchodzących latach światowy popyt na
surowce krytyczne będzie nadal

koksowego, surowca wykorzystywanego wyłącznie
w metalurgii. Najwyraźniej jednak węgiel koksowy pada ofiarą nomenklatury i ogólnej niechęci do
węgla (termicznego), co przekłada się bezpośrednio na ograniczenie dostępu do finansowania, zarówno z rynku kapitałowego, jak i z funduszy UE.
Czy Komisja planuje podjąć działania w celu zaradzenia tej sytuacji, czy też UE zmierza
ku całkowitemu uzależnieniu od importu węgla
koksowego?

rosnąć. UE powinna więc zmobilizować swój wewnętrzny potencjał zarówno w odniesieniu
do surowców pierwotnych, jak
i wtórnych.
W planie działania zachęcono
państwa członkowskie do identyfikowania projektów z zakresu
wydobywania i przetwarzania
surowców krytycznych, potrzeb
inwestycyjnych w tym zakresie i

związanych z nimi możliwości finansowania w UE, przy priorytetowym traktowaniu regionów
górniczych. Ponadto platforma
ds. zrównoważonego finansowania, będąca grupą ekspertów Komisji, jest w trakcie opracowywania kryteriów dla sektora górnictwa, sektora wydobywczego
i sektora przetwórczego na potrzeby taksonomii UE.
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Zawsze będziemy pamiętać
u Żyjemy w niespokojnych i niepewnych czasach. Pielęgnowanie pamięci o bohaterach września 1939 r. jest nie tylko
polityką historyczną, ale także skutecznym sposobem na budowanie współczesnych, patriotycznych postaw.

Z

ginęli walcząc bohatersko
w pierwszych dniach września 1939 roku. Uroczystości upamiętniające czyny żołnierzy 73. pułku z 23. Dywizji Piechoty Armii „Kraków” pod dowództwem
płk. Władysława Kiełbasy odbyły się
4 września tradycyjnie przed gostyńskim pomnikiem poświęconym ich
pamięci. Organizatorami wydarzenia
był Urząd Gminy Wyry, Wojskowa
Komenda Uzupełnień w Tychach oraz
Śląski Zarząd Wojewódzki Związku

Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się kombatanci, przedstawicie-

le wojska, a także samorządów z terenu powiatu mikołowskiego i nie
tylko. Tegoroczne obchody września 1939 roku zgromadziły również wielu mieszkańców naszej gminy, którzy przyszli oddać hołd bohaterom sprzed 82 lat.
Po przemówieniu Barbary Prasoł,
Wójt Gminy Wyry, odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. Zdzisław Pławecki, proboszcz
Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Gostyni. Eucharystię uświetnił chór

„Zorza” z Gminy Wyry. Po nabożeństwie głos zabrał Włodzimierz Czechowski, prezes Śląskiego Zarządu
Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych. Przemówienie wygłosił również płk Tadeusz Dłużyński, prezes Związku Piłsudczyków
w Rybniku. Odczytane zostały także listy Jana Kasprzyka, Szefa Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Ludmiły Łogiewy-Fierla, dyrektor Technikum Kolejowego w Tychach im. kpt. Jana Rybczyńskiego i załogi pociągu „Groźny”.
Podczas uroczystości głos zabrała Wicemarszałek Senatu RP, Gabriela Morawska-Stanecka, a także Mariola Szeliga, przedstawicielka poseł Izabeli
Kloc, która odczytała list skierowany
do uczestników wydarzenia.
W ramach obchodów przyznano
również medale, odznaczenia oraz
pamiątkowe dyplomy. Uroczystości
zakończyło złożenie wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku. Wszyscy biorący udział w obchodach zostali zaproszeni na żołnierską grochówkę, do
zwiedzenia schronu bojowego „Sowi-

niec”, a także do stanowiska Dronów
Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegoszowicach, gdzie druhowie zaprezentowali nowoczesny sprzęt stosowany
w akcjach ratunkowych.
Urząd Gminy Wyry serdecznie
dziękuje mieszkańcom i uczniom,
a także wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do
uświetnienia uroczystości.
Karolina Kopacz

REKLAMA

PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.mikolow.spolem.org.pl
Oferta ważna 1-15.09.2021 r.
Kiełbasa
podwawelska
1kg

0,89

3,59

Bułka
cebulowa
90gr

18,99

29,99

Chleb
Fitnes
100% żytni

3,99

Oferta ważna 16-30.09.2021 r.
Szynka szefa
1kg

Bułka
orkszowa
70gr
Szynka z puszki
1kg

19,59
Szynka
mazowiecka 1kg

32,99

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

0,89
Chleb
żytni 100%
300gr

2,69

Producent „PSS Zgoda” Mikołów

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

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

Dżemy
w asortymencie
280gr

PROMOCJA WAŻNA DO 30 WRZEŚNA LUB WYCZERPANIA ZAPASÓW
W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

ZAPRASZAMY NA SUPER PROMOCJE
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK - DZIAŁ OWOCE-WARZYWA

Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
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Policjanci pierwszego kontaktu
u Na prośbę policji prezentujemy
rewiry i priorytety dzielnicowych
mikołowskiej komendy. W tym
wydaniu przedstawiamy kolejne
cztery rejony.
REJON nr 5

mł. asp. Mariusz Zagoła

w zastępstwie sierż. szt. Tomasz Pawlus
tel. sł. 727 032 232
tel. stacjonarny: 47 8558 268
e-mail: dzielnicowy.mikolow.5@mikolow.ka.policja.gov.pl
Wyzwania:
Grupowanie się małoletnich, zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w rejonie placu zabaw
przy ul. Podleskiej.
Teren działania:
Baziowa • Boczna • Braterska • Bzów • Cicha • Cienista • Czereśniowa
• Derkaczy • Dolina Jamny • Dzwonkowa • Filaretów • Forsycji • gen.
K. Puławskiego • Goździków • Grabowa • G. Morcinka • H. Dąbrowskiego • H. Sienkiewicza • Jagodowa • J. Brzechwy • J. Matejki • J.
Porazińskiej • J. Wieczorka • Katowicka 23 - 121 • Katowicka 28 - 146
• Krótka • Kwietna • Leśna • L. Musioła • Miła • Na Wzgórzu • Os. C. K.
Norwida • Os. J. Kochanowskiego • Owsiana • Paprotek • Plebiscytowa • Podleska • Poprzeczna • Poprzeczna • Poziomkowa • Rolnicza •
Sadowa • Skośna • Słowicza • Staropodleska • S. Okrzei 28 - 78 • S.
Okrzei 33 - 69 • Stroma • Szarotek • Świerkowa • Taborowa Kępa • T
Kościuszki • Wąska • Wiązowa • Wiosenna • Wspólna • Z Czarnego •
Ziębia • Żniwna

REJON nr 6

asp. szt. Maciej Dobrowolski
tel. sł. 723 656 571
tel. stacjonarny: 47 8558 363

e-mail: dzielnicowy.mikolow.6@mikolow.ka.policja.gov.pl
Wyzwania:
Spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju i zanieczyszczanie okolicy boiska sportowego „Orlik” przy
ul. Zielonej.
Teren działania:
Astrów • Bażancia • Brzozowa • Cieszyńska 21 - 39 • Fiołkowa •
Gliwicka 3 - 85 • Gliwicka 30 - 98 • Golfowa • Górna • Grudniowa
• Irysów • Jabłoni • Jasna 15 - 133 • Jasna 20 - 144 • Jeżynowa
• Kolonia Huta • Kosów • Kręta • Krucza • Kuźnicka • Kwiatowa
• Lipcowa • Łączna • Maków • Marii Konopnickiej • Mieczysława Dzieńdziela • Miodowa • Narcyzów • Podgórna • Przyjaźni •
Pszczela • Reta • Reta Śmiłowicka • Różana • Skalna • Sosnowa
• Wapienna • Wojska Polskiego • Zamkowa • Zielona • Źródlana

REJON nr 7

asp. Tomasz Jałowy
tel. sł. 723 656 560
tel. stacjonarny: 47 8558 269

e-mail: dzielnicowy.mikolow.7@mikolow.ka.policja.gov.pl
Wyzwania:
Jazda quadami po terenie leśnym, przez co dochodzi do
zakłócania spokoju najczęściej w dni wolne w godzinach
popołudniowych w rejonie ul. Rusinów i ul. Zgody (dolina
rzeki Promna).
Teren działania:
Akacjowa • Borowa • Cedrowa • Chudowska • Ciasna • Cisów • Cyprysów •
Dąbrowa • Dworcowa • F. Chopina • Gliwicka 85a - 375 • Gliwicka 100 - 366
• Gołębia • Górnośląska • Graniczna • Grzybowa • Het. St. Czarneckiego • H.
Szymankiewicza • Hutnicza • I. Paderewskiego • Jarzębinowa • Jesionowa • J.
Elsnera • Kalinowa • K. Darwina • Kąty • K. Wolnego • Ks. F. Górka • Kukułcza •
L. Spyry • Łęgowa • Magnolii • Malinowa • Mała • Marzankowice • Mokierska •
Myśliwska • Nomiarki • Olchowa • Oświęcimska • Piaskowa • Piwna • Pogodna
• Polna • Przelotowa • Radosna • Równoległa • Rusinów • Solna • Sośnia Góra
• Spółdzielcza • Starokościelna • Staromiejska • Starych Młynów • Stokrotek •
Strażacka • Szkolna • Tulipanów • W. Szpilmana • W. Kilara • W. Korfantego •
Wolności • Zagrodowa • Zbożowa • Zgody • Ziołowa • Zrębowa • Żurawia

REKLAMA

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

Komenda Powiatowa
Policji w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Rymera 1
tel. 47 8558 255
lub 112
REJON nr 8

asp. szt. Rafał Laskowski
tel. sł. 723 656 529
tel. stacjonarny: 47 8558 269

e-mail: dzielnicowy.mikolow.8@mikolow.ka.policja.gov.pl
Wyzwania:
Akty wandalizmu związane z tzw. „driftami”, czyli celowym wprowadzaniem samochodu w kontrolowany poślizg na drodze publicznej w rejonie Szkoły Podstawowej
w Wyrach przy ul. Puszkina 10.
Teren działania:
Gostyń: Akacjowa • Brzeźna • Brzozowa • Bukowa • Dębowa • Franciszka Fityki • Franciszka Kłosa • Grabowa • Jarzębinowa • Jesionowa • Jodłowa • Kasztanowa • Klonowa • Kpt. J.
Rybczyńskiego • Ks. F. Olmy • Ks. T. Mamzera • Leśna • Lipowa • Łuczników • Macierzanki
• Magnolii • Miarowa • Motyla • Obrońców Ziemi Śląskiej • Płk. W. Kiełbasy • Pod Lasem
• Pszczela • Pszczyńska • Rybnicka • Sasanek • Sosnowa • Stokrotek • Tyska • Wierzbowa •
W. Bojdoła • Wiśniowa • W. Drzymały • Zajęcza • Zaleśna Wyry: Astrów • Brzoskwiniowa •
Ceglana • Chabrowa • Dojazdowa • Dworcowa • Dwór • Główna • Kasprowicza • Kopaniny
• Ks. F. Bojdoła • Lawendowa • Leszczynowa • Leśniczówka • Łabędzia • Ładna • Łaziska •
Magazynowa • Malinowa • Markiela • Miodowa • Na Wierzysko • Orzechowa • Porzeczkowa • Profilowa • Przemysłowa • Pszczyńska • Puszkina • Różana • Rubinowa • Składowa
• Słoneczna • Spokojna • Towarowa • Transportowa • Tysiąclecia • Wagonowa • Widok •
Wróbla • Wrzosowa • Zacisze • Zawodzie • Zbożowa • Zjednoczenia • Zwycięstwa
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Rozpoczęliśmy

nowy rok szkolny
STANISŁAW PIECHULA,
burmistrz Mikołowa

Edukacja to jeden
z obszarów, które
w tych dniach zajmują
nas w magistracie
najbardziej. Rozpoczął
się właśnie nowy
rok szkolny. Wszyscy
zadajemy sobie
pytanie jaki będzie i co
przyniesie?

C

ovidowa pandemia i przeniesienie nauki do świata wirtualnego, nie wpływa
dobrze na uczniów. Rozłąka z rówieśnikami, brak codziennej, bezpośredniej interakcji z nauczycielem, koleżankami i kolegami, to bardzo poważny problem dla młodego pokolenia. Miniony długotrwały okres nauki zdalnej pozwolił nam
jednak nabyć cenne doświadczenie i sposoby na łagodzenie i minimalizowanie negatywnych skutków
„zdalnej szkoły”. Przede wszystkim

jednak wdrażamy niezbędne standardy i podejmujemy kroki, by spodziewana kolejna fala pandemii nie
miała negatywnego wpływu na nasze szkoły i uczniów. Osobiście staram się na każdym kroku namawiać
do szczepień, angażuję się w różne akcje na ten temat, by móc dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. W ostatnich tygodniach
zorganizowaliśmy także mobilne
punkty szczepień, z których skorzystało wiele osób. Mikołów na tle
innych wypada bardzo dobrze. Jesteśmy w pierwszej piątce miast z
najwyższym odsetkiem szczepień
w województwie śląskim, choć
oczywiście można dyskutować, czy
cieszyć się, że mamy aż 54% zaszczepionych, czy ubolewać, że mamy
46% nie zaszczepionych. W chwili,
gdy piszę do Państwa te słowa, nie
wiemy jeszcze jaką strategię działania przyjmie rząd, ale niewykluczone, że w rejonach i miastach o wysokim wskaźniku szczepień, nie będzie konieczności zamykania szkół.
Bardzo byśmy sobie tego życzyli.
Silna i kompetentna
kadra
Miło mi poinformować, że nasza kadra nauczycielska stale nam

się rozwija. To bardzo dobra wiadomość. 23 sierpnia miałem przyjemność wręczyć czternastu paniom
awanse zawodowe na stopień nauczyciela mianowanego. Serdeczne gratulacje! Z kolei - dzięki pozyskanemu przez miasto dofinansowaniu - 41
nauczycieli wzięło w tym roku udział
w dwóch - tygodniowych szkoleniach
językowych i metodycznych w szkole ETI Executive Training Institute
w St. Julians na Malcie. Nowo zdobyte

umiejętności i doświadczenie jest już
wykorzystywane.
Warto
motywować
Profesjonalna i dobrze przygotowana kadra nauczycielska, to fundament dobrego nauczania. I tu Mikołów już od wielu lat ma się czym
pochwalić. W roku 2021 łączna
kwota Nagród Burmistrza za wy-

niki w nauce dla uczniów wyniesie 291 000 zł. Oprócz tego nasi
uczniowie otrzymali także nagrody
artystyczne przyznane przez Miejski Dom Kultury - łącznie 10 000 zł
oraz nagrody za osiągnięcia sportowe. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji docenił 28 sportowców na
łączną kwotę 52 500 zł.
Na nowy rok szkolny wszystkim życzę wytrwałości, sukcesów
i przede wszystkim zdrowia.

30-lecie samorządności Mikołowa
u 3. września w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczysta Gala 30-lecia samorządności Mikołowa.

U

roczystość planowana była rok
wcześniej, jednak pandemia narzuciła inny termin. Podczas
spotkania uczczono dorobek, osiągnięcia
i wkład wniesiony w ciągu trzech ostatnich
dekad w tworzenie i rozwijanie mikołowskiego samorządu. Uroczystość zgroma-

dziła byłe i obecne władze miasta, Radnych
Rady Miejskiej poszczególnych kadencji,
a także sołtysów, władze dzielnicy i przedstawicieli Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Młodzieżowej.
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do rad gmin - pierwsze w peł-

ni wolne i demokratyczne wybory w Polsce po II wojnie światowej. Wspólnoty lokalne uzyskały podmiotowość prawną polityczną i ekonomiczną. Nasze małe ojczyzny zaczęły się rozwijać, powstawała nowoczesna infrastruktura, rozwinęła się przedsiębiorczość. Dano impuls aktywności oby-

watelskiej. Wszystkie te aspekty są w Mikołowie widoczne. Oby samorządność zachowała swój kształt.
Podczas uroczystej gali, osoby mające
szczególny wkład w tworzenie i rozwój mikołowskiego samorządu odebrały pamiątkowe statuetki.
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Nowe Przedszkole nr 11 już otwarte
u Po prawie dwóch latach budowy, drzwi nowego Przedszkola nr 11 otworzyły
się dla dzieci. Poprzednia placówka po ponad 40. latach działalności była mocno
wysłużona i nie nadawała się do użytku. Wymagała kapitalnego remontu,
a właściwie wyburzenia i wzniesienia przedszkola na nowo. Tak się stało.

W

ostatnią sobotę sierpnia zorganizowano dni
otwarte przedszkola dla
rodziców i ich pociech. Goście nie
kryli zadowolenia, a niektórzy nawet przyprowadzali innych członków rodziny na kolejne godziny
prezentacji.
Jednym z założeń remontu generalnego, poza powiększeniem
placówki, było również wdrożenie
ekologicznych rozwiązań. To zadanie wyznaczyło nowe standar-

dy realizacji przyszłych inwestycji
w Mikołowie. Chodzi o to, by przy
realizacji miejskich przedsięwzięć
wdrażać również maksimum rozwiązań ekologicznych. W „Leśnych Ludkach” zbierana jest deszczówka, która po odpowiedniej filtracji używana jest do spłukiwania toalet oraz podlewania roślin
na zewnątrz, wodę do mycia podgrzewają panele solarne, a na dachu zamontowane są również panele fotowoltaiczne, które zasilą

przedszkole w „słoneczną” energię
elektryczną.
Sama placówka liczy 7 oddziałów, dzięki temu uczęszcza do niego o dwadzieścioro dzieci więcej niż
przed inwestycją. Jest tu salka gimnastyczna, w której można ćwiczyć
i prowadzić zajęcia z muzyki i rytmiki, jest salka sensoryczna oraz nowe place zabaw dla dzieci młodszych

i starszych. Każda sala posiada klimatyzację, toaletę i osobne wyjście
na plac zabaw. Powierzchnia użytkowa przedszkola to ponad 1400 m2,
w tym ponad 120 m2 powierzchni
zajmują pomieszczenia piwniczne.
Inwestycja kosztowała ponad
7 mln zł. Lada dzień ogłaszamy
przetarg na podobną placówkę
w Borowej Wsi.

MATEUSZ HANDEL,
zastępca burmistrza
Mikołowa
Do dyspozycji dzieci
i rodziców oddaliśmy
nowoczesny,
funkcjonalny,
ekologiczny i przyjazny
obiekt. Skalę zmian
trudno opisać w kilku
słowach, dlatego
bardzo się cieszę, że
podczas dnia otwartego,
rodzice i dzieci mieli
okazję przekonać się na
własne oczy, co kryje
się za nowymi murami
przedszkola.

Ronda będą miały swoje nazwy
u Na sierpniowej sesji radni Rady Miejskiej podjęli uchwały w sprawie nadania nazw dla placu w okolicy nowego Centrum
Przesiadkowego oraz 3 pobliskich rond: Plac 800-lecia Mikołowa, Rondo Śląskie, Rondo Unii Europejskiej i Rondo Demokracji.

KATARZYNA SYRYJCZYK-SŁOMSKA,
przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mikołowie

P

odjęte uchwały to wyjście
naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, którzy wystąpili kilka miesięcy temu do Rady
Miejskiej Mikołowa z obywatelską
inicjatywą uchwałodawczą, a ostatecznie w czerwcu złożyli, poparte ponad 300 podpisami, projekty
uchwały w sprawie nadania nazw.
Pod projektem dotyczącym nazwy Placu 800-lecia podpisało się
342 mieszkańców, Rondo Śląskie

poparło 340 mieszkańców, Rondo
Unii Europejskiej i Rondo Demokracji 337 osób.
Niestety, inicjatywa mieszkańców
ciesząca się dużym poparciem społecznym, ze względu na uchybienia
formalne w kwestii powołania Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy
Uchwałodawczej, nie mogła być
procedowana. Dlatego, mając na
względzie intencje zaangażowanych
mieszkańców oraz wysokie popar-

cie społeczne dla opisanego pomysłu, radni złożyli w swoim imieniu
projekty uchwał, które zostały przyjęte większością głosów.
Zadowolenia z takiego obrotu
sprawy nie kryła jedna z inicjatorek i jednocześnie przedstawicielka
Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy
Uchwałodawczej Agnieszka Ryczykowska: - tak właśnie powinna
wyglądać współpraca mieszkańców
z samorządem: inicjatywy, które

Dzięki Obywatelskiej Inicjatywie Uchwałodawczej
mieszkańcy mają możliwość wprowadzania zmian
w swoim otoczeniu, których pragną. Nie tylko przy
okazji kolejnych wyborów samorządowych, ale
także na co dzień. Cieszę się, że w Mikołowie już po
raz drugi pojawiła się taka inicjatywa. Choć jest to
jeszcze rzadkością i pojawiają się błędy, to jednak
narzędzia partycypacyjne się rozwijają, a mieszkańcy
coraz częściej z nich korzystają. Tak właśnie powinno
wyglądać społeczeństwo obywatelskie.
wychodzą od mieszkańców, są następnie popierane przez samorządowców. Dziękuję wszystkim, wspierającym projekt oraz podpisującym
listy poparcia, a radnym dziękuję za

obronę projektu podczas dyskusji poprzedzającej głosowania na sesji, bo
okazało się, że łatwo nie było i były
również głosy sprzeciwu do naszych
propozycji.
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Z

achęcamy mieszkańców do skorzystania z systemu e-urząd,
funkcjonującego w Urzędzie
Miejskim Orzesze. Umożliwia on dostęp do e-usług o każdej godzinie
przez 7 dni w tygodniu. To oszczędność czasu, bezpieczeństwo, wygodne
płatności i łatwy dostęp do informacji.
Poprzez system można sprawdzić
swoje zobowiązania oraz zrealizować
płatności drogą internetową, dotyczące opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, podatków lokalnych oraz innych należności
wobec urzędu.

wrzesień 2021 r.

Aby skorzystać z systemu wystarczy posiadać profil zaufany ePUAP
lub e-dowód, wejść na stronę internetową w zakładkę „e-urzad”, złożyć
wniosek elektroniczny, podpisując
go profilem zaufanym lub e-dowodem. Następnie na wskazany adres
e-mail zostanie przesłane potwierdzenie założenia konta. Od tej chwili, można już korzystać z systemu.
W zakładce e-urząd należy wybrać
sposób logowania: „Zaloguj przez
login.gov.pl”.
Jeśli ktoś nie posiada profilu zaufanego ePUAP, może go bezpłatnie
uzyskać w Urzędzie Miejskim Orzesze, w pokoju nr 2. System dostępny
jest również na urządzeniach mobilnych.

Orzesze złożyło wnioski
w ramach Polskiego Ładu

R

ządowy Fundusz Polski Ład to Program Inwestycji Strategicznych mający na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich
związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji.
Miasto Orzesze złożyło 3 wnioski o dofinansowanie
w ramach programu. Pierwszy z nich dotyczy przebudowy ul. Powstańców oraz budowy dróg: Stanisława
Wyspiańskiego, Bł. Ks. J. Popiełuszki, Tęczowej i odcinka ul. gen. Józefa Bema. Obszar inwestycyjny dru-

giego wniosku obejmuje rozbudowę SP nr 6 w Zawiści
o 9 oddziałów przedszkolnych, kuchnię, jadalnię dla
szkoły, budowę boiska szkolnego, jak również termomodernizację budynku i budowę parkingu. W ramach
tego samego wniosku ma być również przeprowadzona rozbudowa oraz termomodernizacja SP nr 3, a także poprawa efektywności energetycznej w budynkach
5 szkół na terenie miasta. Trzeci wniosek dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, w tym budowy lokalnych oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz sieci kolektorów grawitacyjnych i tłocznych.
Wniosek obejmuje również modernizację i odtworzenie ciągów dróg, w których przebiegać będzie sieć.

Klaster Energii
Zebrania z mieszkańcami uOrzeski
Dzięki staraniom Burmistrza Mirosława Blaskiego w dniu

We wrześniu zaplanowano zebrania z mieszkańcami celem wskazania zadań do
realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego w następujących Sołectwach:
ZEBRANIA, KTÓRE JUŻ SIĘ ODBYŁY:
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WOSZCZYCE
- 08.09.2021r. godz. 18:00 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Orzeszu-Woszczycach
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ZAWIŚĆ
- 09.09.2021r. godz. 18:00 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Orzeszu-Zawiści
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KRÓLÓWKA
- 10.09.2021r. godz. 18:00 Pizzeria w Orzeszu-Królówce
ZEBRANIA, KTÓRE SIĘ ODBĘDĄ:
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MOŚCISKA
- 15.09.2021r. godz. 18:00 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Orzeszu-Mościskach
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA GARDAWICE
- 21.09.2021r. godz. 18:00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Orzeszu-Gardawicach
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ZGOŃ
- 22.09.2021r. godz. 18:30 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Orzeszu-Zgoniu
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ZAWADA
- 23.09.2021r. godz. 18:00 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Orzeszu-Zawadzie
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ZAZDROŚĆ
- 24.09.2021r. godz. 18:00 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Orzeszu-Zazdrości
Na zebraniu w Gardawicach oprócz wskazania zadań do realizacji w 2022 r. odbędą
się również wybory sołtysa i członków rady sołeckiej ze względu na koniec kadencji.

30.08.2021 r. w Orzeszu odbyło się ważne wydarzenie dla
historii miasta, dzięki któremu Orzesze wpisuje się
w najistotniejsze europejskie oraz globalne trendy.

W

tym dniu Miasto Orzesze
razem ze Spółdzielnią
Socjalną Zielone Śląskie
oraz przedsiębiorstwem Klastry Energii Sp. z o. o. podpisało porozumienie
o ustanowieniu Orzeskiego Klastra
Energii, którego Koordynatorem zostało przedsiębiorstwo Klastry Energii sp. z o.o. Celem utworzenia Klastra
jest zmniejszenie ceny energii elektrycznej dla odbiorców w Orzeszu,
a także stworzenie przestrzeni do innowacyjnych działań mieszkańców
oraz przedsiębiorców funkcjonujących w Orzeszu.
Klastry energii są nową formułą
wytwarzania oraz dystrybucji energii

elektrycznej i energii cieplnej na terenie gminy. Jest to rozwiązanie prawne
specjalnie dedykowane dla społeczności lokalnej, dzięki której mieszkańcy
po pewnym czasie funkcjonowania
klastra, będą mogli cieszyć się niższymi rachunkami za wykorzystanie prądu i ciepła. Co warto dodać, klastry
energii są instytucją otwartą, do której
poza członkami-założycielami mogą
dołączać kolejni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a nawet w przyszłości mieszkańcy-prosumenci. Jak
zwraca uwagę Wojciech Płachetka,
prezes spółki Klastry Energii pierwszym wyzwaniem stojącym przed
nową instytucją jest przeprowadzenie

analizy mocy wytwórczych i zużycia
energii przez podmioty będące członkami klastra. Równolegle koordynator klastra będzie pozyskiwał koncesje
na obrót energią elektryczną, a także
projektował budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Orzesze. Cały projekt jest ukształtowany
na przeciwdziałanie rosnącym cenom
prądu, które są związane z polityką
klimatyczną Unii Europejskiej.
Dzięki zielonej, tańszej energii
elektrycznej produkowanej za sprawą
klastra, Orzesze stanie się miastem
zdrowszym dla mieszkańców, a jednocześnie atrakcyjniejszym dla przedsiębiorców.

Wakacje z MOK
D
ruga połowa wakacji
obfitowała w kolejną porcję atrakcji dla dzieci i ich
opiekunów. Podobnie jak w
lipcu, odbyło się kilka letnich plenerków, na których
najmłodszym towarzyszyła
osoba dorosła.
Jako pierwszy zorganizowany został plenerek z „Za-

czarowaną Krainą” na placu zabaw naprzeciwko
TESCO. Kolejne spotkanie miało miejsce w OSP Jaśkowice, gdzie dzieci poznały zasady bezpieczeństwa oraz miały niepowtarzalną okazję, by

wsiąść do strażackiego wozu czy przymierzyć strażacki strój. Ciekawą propozycją był też spacer z historykiem Przemysławem Mycielskim po najstarszej dzielnicy
Orzesza, czyli Woszczycach.
Z serii wakacyjnych plener-

ków ostatnim były warsztaty muzyczne dla dzieci
z Roko i Colino.
W sierpniu kontynuowano także piątkowe Kino letnie na Sali
Widowiskowej
w Jaśkowicach,
podczas którego najmłodsi widzowie mogli zobaczyć takie filmy
animowane, jak „Coco” czy „Naprzód”. Również w Jaśkowicach wystąpił
Teatr Żelazny ze spektaklem
„Różowy Kapturek”. Ponadto nadal odbywały się zajęcia szachowe dla dwóch grup
- początkującej i grającej.
Na koniec wakacji najmłodsi Orzeszanie mogli wziąć
udział w warsztatach z malowania węglem.

Z kolei dla całych rodzin
MOK przygotował dwie ciekawe propozycje wyjazdowe
- na Kozią Górę w Beskidzie
Śląskim oraz wycieczkę Doliną Dunajca. Zaś dorosłym
mieszkańcom rozrywkę na
jeden z piątkowych wieczorów zagwarantował Łukasz

Kaczmarczyk z Kabaretu
Młodych Panów, który tym
razem w solowym występie
zaprezentował swój stand-upowy program. Wszystkim uczestnikom sierpniowych spotkań MOK dziękuje za uczestnictwo i wspólnie
spędzony czas.
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#SZCZEPIMYSIE
W ostatnich tygodniach na terenie naszego województwa w wytypowanych
przez Wojewodę Śląskiego parafiach zorganizowane zostały punkty
szczepień przeciw COVID-19. W Orzeszu takim miejscem była parafia NNMP.

W

dniach 15 sierpnia
i 5 września w salkach
katechetycznych,
dzięki uprzejmości księdza proboszcza tej parafii Grzegorza Hawel, pracowników Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu oraz pracowników Referatu ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami,
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
Orzesze udało się sprawnie zorganizować punkt szczepień.
Wszyscy chętni mogli za okazaniem dowodu osobistego, wypełnieniem deklaracji i pozytywnej kwalifikacji skorzystać i zaszczepić się przeciw COVID-19
(do dyspozycji były szczepionki
firmy Pfizer oraz Johnson&Johnson). Osoby, które nie skorzysta-

ły z różnych powodów z tej możliwości, a są zainteresowane zaszczepieniem się informuje-

my, że mogą rejestrować się telefonicznie przez infolinię pod
numerem 989, przez portal
www.pacjent.gov.pl oraz smsem o treści SZCZEPIMYSIE wysłany pod numer 880 333 333.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego jest możliwość zorganizowania transportu na szczepienie, oferta ta jest
skierowana dla osób niepełnosprawnych, osób powyżej 70 roku życia oraz osób które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we
własnym zakresie trudności
w dotarciu do najbliższego
punktu szczepień. Transport
dla mieszkańców Orzesza organizowany jest przez Referat
ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Orzesze i jest ustalany pod
nr tel. 32 324 88 22, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 800 do 1600.

szczepionych jest 9.790 mieszkańców czyli 45,9% daje to 961
pozycję w ogólnopolskim rankingu.
(źródło www.gov.pl)

Na dzień 9 września 2021 r.
w Orzeszu pierwszą dawką zaszczepionych zostało 10.047
osób co stanowi 47,1% mieszkańców, natomiast w pełni za-

Scena dla młodych - kolejny koncert
u W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W ORZESZU WYSTĄPI KAMILA KRAWCZYK,
WSCHODZĄCA GWIAZDA POLSKIEJ PIOSENKI Z RYBNIKA.

N

abiera rumieńców koncertowy cykl przygotowany przez orzeski MOK. Przypomnijmy, że
chodzi o projekt „Scena dla
młodych”.
- Otwieramy się na wykonawców szukających
doświadczenia scenicznego. Planujemy cykl comiesięcznych koncertów. Zapewniamy promocję oraz
warunki do profesjonalnego
zaprezentowania swojej twórczości - mówi Bartłomiej Marek, dyrektor MOK.

POD NASZ
PATRONAT YM
EM

Na dobry początek cyklu, we wrześniu wystąpił zespół Garage z Żor.
W październiku, fanom dobrej muzyki z Orzesza oraz całego powiatu i regionu zaprezentuje się Kamila Krawczyk z Rybnika.
Podobnie, jak podczas
pierwszego koncertu, także
teraz zostanie przeprowadzona zbiórka na leczenie
chorego dziecka. Pieniądze
trafią na pomoc dla Kubusia Kubicy z Orzesza - Zawady.
Płatności będzie można dokonać tylko i wyłącznie do puszki w MOK.

2 paździe
rnika
godz. 18.
00
Sala w
idowiskow
a
MOK w Or
zeszu

KAMILA KRAWCZYK, to 17-letnia wokalistka z Rybnika.
Tworzy piosenki w klimatach Pop, RnB, Indie inspirowane mnogością emocji, które dostarcza jej życie. Kamila pracuje nad materiałem muzycznym wraz z DaMo. Ich pierwszy singiel „Better
Part” opowiada o trudnej miłości nastolatków. Do współpracy
przy piosence został zaproszony Kamil Machulec z zespołu TABU
okraszając utwór wspaniałymi gitarami akustycznymi. Piosenka
została bardzo dobrze przyjęta przez lokalne, jak i ogólnopolskie
media m.in. Polskie Radio Katowice (7 tygodni na liście przebo-

jów), TVP Katowice, Radio Wieluń, Radio Dla Ciebie, Radio Praga,
a także wiele innych.
Zespoły akompaniujący Kamili na żywo to profesjonalna ekipa muzyczna z długoletnim stażem, która ma za sobą występy
w ogólnopolskiej telewizji, wygraną w Coke Live Festiwal (1 miejsce w kategorii POP), Rockstars Pozytywna Energia oraz Festiwal
Suportów, a także wiele koncertów przed ogólnopolskimi, jaki
zagranicznymi gwiazdami m.in. Modern Talking, Bracia, Patrycja
Markowska. Zespół składa się z gitary, basu i perkusji.

/MiastoLaziskaGorne
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Zdjęcia: Gazeta Łaziska

Narodowe czytanie 2021

Pierwszy SKALNAGEDON za nami
Pierwszy Amatorski Ekstremalny Bieg z Przeszkodami - SKALNAGEDON odbył się na zboczach łaziskiej hałdy Skalny w słoneczną niedzielę 5 września. Zainteresowanie biegiem było ogromne, ale ze względów organizacyjnych, liczba
uczestników musiała zostać
ograniczona. W sumie wy-

startowało 37 zawodników,
wśród nich znalazło się 8 kobiet. Długość trasy wynosiła
3 km, a po drodze na zawodników czekało 8 przeszkód:
żywa przeszkoda, przenoszenie worków z piaskiem, dywan z opon, czołganie się
w tunelu, przenoszenie opon,
skoki w workach, zasieki,
wodna przeszkoda. Zabawa
była przednia, zarówno dla
startujących, jak i obserwujących zmagania. Skalnagedon
uświetnił obchody 20-lecia
„Gazety Łaziskiej”. Historyczna, pierwsza odsłona biegu za
nami, a tradycja Skalnagedonu być może na stałe zagości
w naszym mieście.

Wrzesień na sportowo
u Od września w łaziskim MOSiR zaczyna działanie nowa
młodzieżowa sekcja sportowa - MUAY THAI.

M

uay Thai oznacza dosłownie
tajski boks. Jest to nie tylko
sztuka walki, która uczy, jak
się bronić, ale przede wszystkim sport,
który wzmacnia ciało i wychowuje. Trening dla dzieci i młodzieży pozbawiony jest jakichkolwiek elementów agresji, a dzieci zdobywają sprawność fizyczną i poprawiają zdolność koncentracji.
Łaziska sekcja jest członkiem Polskiego
Związku Muaythai, który aktywnie działa na rzecz kampanii „Muaythai Przeciw
Narkotykom”.
Sekcja MUAY THAI dziewczynki
i chłopcy rocznik 2011 i starsze:
TERMIN: wtorki, piątki od 19.30
MIEJSCE: sala niebieska w hali MOSiR-u ul. Ogrodowa 50
Zapraszamy na treningi pozostałych
sekcji sportowych: piłki nożnej, piłki

ręcznej, lekkoatletyki, tenisa stołowego,
jujitsu, kręgli klasycznych, podnoszenia
ciężarów, tenisa ziemnego, siatkówki.
A TAKŻE:
• trening z gumami minibands - nowość!! - środa 18.00

• pilates - wtorek, czwartek 19.30
• zumba mama + dziecko 6+ - wtorek
18.00
• zdrowy kręgosłup - poniedziałek
19.00, środa 19.15
• nordic walking - czwartek 18.00

Weź udział w ankiecie

Ł

aziska Górne rozpoczęły realizację projektu „Rozwój
usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych
w Łaziskach Górnych”. Jego częścią jest zbadanie potrzeb i potencjału mieszkańców Miasta Łaziska Górne w zakresie dostępnych oraz potencjalnych usług społecznych dla mieszkańców.

Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia ankiety, której wyniki posłużą do opracowania koncepcji działania CUS
w naszym mieście. Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie: www.laziska.pl, a w wersji papierowej
w budynku Urzędu Miejskiego. Badanie ankietowe potrwa do
20 września 2021.

W

piątek 3 września
przed budynkiem
łaziskiej biblioteki czytano „Moralność Pani
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
W ten sposób miasto włączyło się w akcję NARODOWEGO CZYTANIA, której celem jest promocja czytelnic-

twa oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej poprzez kontakt z największymi
dziełami polskiej literatury.
Z dramatem Zapolskiej zmierzyli się między innymi: Jan
Ratka, wiceburmistrz Łazisk
Górnych oraz Elżbieta Piecha,
Sekretarz Miasta.

DOBIEGA KOŃCA
SPIS POWSZECHNY

U

dział w spisie jest obowiązkowy, a potrwa on
do 30 września. W czwartek 16 września zapraszamy do Punktu Spisowego na parkingu przed sklepem
Biedronka na osiedlu Kościuszki w Łaziskach Średnich w godzinach 11.00-14.00.
W jaki sposób można się spisać?
- przez Internet: www.spis.gov.pl
- przez telefon: 22 279 99 99
- w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.
Osoby zainteresowane samospisem w siedzibie Urzędu prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numer 32 324 80 25.

W

czwartek 16 września zapraszamy mieszkańców
do odwiedzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” na parkingu przed sklepem Biedronka na osiedlu Kościuszki w Łaziskach Średnich w godzinach 11.00-14.00. Podobne spotkania odbyły się już w Łaziskach Górnych i Dolnych, a przypomnijmy, że Punkt czynny jest codziennie w godzinach pracy
Urzędu przy ul. Energetyków 5, tel. 32 324 80 45.

wrzesień 2021 r.

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

/gminawyry
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Nowa sala gimnastyczna w Wyrach

JUŻ OTWARTA
31 sierpnia oficjalnie oddano do użytku nową salę
gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Wyrach. Wśród
gości uroczystej gali znalazł się m.in. Witold Bańka,
Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej oraz
Gabriela Morawska-Stanecka, Wicemarszałkini Senatu.

Obiekt poświęcił ks. dziekan Henryk
Skorupa, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach.
W części sportowej uroczystości zaprezentowali się uczniowie wyrskiej szkoły podstawowej, Stowarzyszenia Sztuk
i Sportów Walki „Wojownik”, a także Leszek Sobieraj, który opowiedział
o wystawie poświęconej hokejowym
tradycjom Gminy Wyry, która została
na stałe przygotowana w łączniku pomiędzy salą a szkołą.
Otwarcie sali
gimnastycznej połączone
było z obchodami
Jubileuszu 30-lecia
Gminy Wyry.

O

twarcie sali nie mogło odbyć się bez przecięcia wstęgi, którego dokonali
wspólnie (od prawej): Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrach oraz przedstawiciel firmy wykonawczej sali Andrzej Kurpas.

Galę poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek-Konieczny. W czasie uroczystości
wręczono też podziękowania. Przekazane zostały byłemu ministrowi sportu
i turystyki, obecnie Prezydentowi Światowej Agencji Antydopingowej Witoldowi Bańce oraz europosłance Izabeli

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WYRY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Gostyń w Gminie Wyry wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), w związku z art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z póżn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXVII/279/2017 Rady Gminy Wyry
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Gostyń w gminie Wyry
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń w Gminie Wyry wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w terminie od 8 września 2021 r. do 7 października 2021 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy Wyry.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu odbędzie się:
1) w Urzędzie Gminy Wyry, samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego, w budynku
Pawilonu Handlowego ul. Główna 58 w dni robocze oprócz czwartków w godzinach pracy urzędu.
2) w budynku Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńska 366 w czwartki w dniach 9, 16, 23, 30 września w godzinach 7.30 - 15.30.
Dyskusja publiczna z udziałem projektanta projektu planu nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 20 września 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Domu Kultury w Gostyni przy
ul. Pszczyńska 366.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu
miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 17 pkt 12 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozpatrzenie uwag przez Wójta Gminy
Wyry nastąpi w formie zarządzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry
(www.bip.wyry.pl).
W przypadku nie uwzględnienia uwag ostateczne ich rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Gminy Wyry - zgodnie
z art. 20 ust. 1 ww. ustawy - przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu miejscowego.
Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry (www.bip.wyry.pl).
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wyry.

Kloc, w której imieniu odczytany został
list gratulacyjny. W części artystycznej
wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Gostyni oraz chór Zorza. Odbyła
się również premiera publikacji „Godki
Starzika Fuloły” autorstwa Janusza Błasiaka - mieszkańca Wyr, która po śląsku
opowiada o popularnych miejscach na
terenie Gminy Wyry.
Wśród zaproszonych gości, którzy
zaszczycili swoją obecnością uroczystość byli: przedstawiciele władz państwowych, włodarze z okolicznych
miejscowości i powiatów, radni Gminy Wyry ośmiu kadencji i pracownicy
samorządowi.
Podczas gali, wójt
Barbara Prasoł
opowiedziała o całym
procesie budowy sali
- od momentu zdobycia funduszy
i projektu, przez jego realizację. Złożony przez Gminę Wyry wniosek
„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu dla Szkoły Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10” uzyskał
dofinansowanie w kwocie 4,8 mln ze
środków programu „Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Wykonawcą inwestycji w wyniku przetargu została wybrana firma budowlana Kurpas G&A,
a prace ruszyły w lipcu 2019 r.

Powierzchnia użytkowa
nowooddanego obiektu
to w sumie 1852,94 m2,
zaś powierzchnia
całkowita - 3166,10 m2.
Oprócz pełnowymiarowej sali gimnastycznej, siłowni i salki lustrzanej do
ćwiczeń, przy szkole powstały również:
boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, 60 m bieżnia i skocznia w dal.
- Możliwość realizacji projektu dała początek nowej inwestycji, w celu stworzenia w Gminie Wyry zaplecza sportowego na miarę XXI wieku podsumowuje wójt Barbara Prasoł. Realizacja projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Wyrach otwarła przed naszą gminą
nowe możliwości. Naszym wspólnym
marzeniem było stworzenie miejsca,
gdzie uczniowie w komfortowych warunkach, mogliby rozwijać się poprzez
ruch, uprawianie wybranych dyscyplin sportowych i uczestnictwo w sportowej rywalizacji. Kolejną ideą, która nam przyświecała było zapewnienie lokalnym drużynom sportowym
oraz wszystkim mieszkańcom Gminy
Wyry możliwości uprawiania sportu
przez cały rok. Dziś stanie się to możliwe, z czego bardzo się cieszymy i jesteśmy ogromnie dumni.
Wszystkie informacje związane
z możliwością wynajmu sali zostaną
opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Gminy Wyry.
Karolina Kopacz
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Rozpoczęcie roku szkolnego
Narodowe Czytanie 2021

Wójt Gminy Ornontowice - Marcin Kotyczka pragnie złożyć wszystkim
uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom administracji
i obsługi placówek oświatowych życzenia bezpiecznego, niezakłóconego
przez COVID-19 i pełnego sukcesów roku szkolnego 2021/2022.

u 4 września w Świątyni Dumania im. ks. Jerzego Kiełbasy
w Ornontowicach z inicjatywy Wójta Gminy Ornontowice
- Marcina Kotyczki i Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła
się kolejna edycja Narodowego Czytania.

T

radycyjnie na wstępie Wójt
Gminy odczytał List Prezydenta RP na Narodowe
Czytanie. Następnie fragmenty jednego z najważniejszych dzieł Gabrieli Zapolskiej - „Moralności pani Dulskiej” czytali z podziałem na
role dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Ornontowice.
I tak w poszczególne role wcielili się odpowiednio: Dulska - Aleksandra Malczyk (dyrektor ARTerii CKiP), Mela - Karina Mura

(dyrektor GOPS), Hanka - Monika Orłowska-Przybyła (dyrektor
ZS-P), Juliasiewiczowa - Bożena
Kubica (wicedyrektor ZS-P), Lokatorka - Teresa Gendarz (zastępca dyrektora GOPS) oraz Zbyszko - Marcin Wajszczyk (dyrektor
GBP).
Nieodłączną częścią akcji Narodowego Czytania była także możliwość przybicia pamiątkowych
pieczęci na przyniesionych egzemplarzach książek.

mią. Dyrektor życzyła uczniom owocnej nauki, poczucia bezpieczeństwa
i powodzenia na egzaminach koń-

1

września w sali gimnastycznej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Obok dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów klas ósmych, rok szkolny 2021/2022 powitali także zaproszeni goście.
Wśród nich znaleźli się, m.in. Wójt
Gminy - Marcin Kotyczka, Zastęp-

Śląski Tabor

Na przełomie lipca
i sierpnia w Ornontowicach
dominował śpiew, taniec
i śląsko godka, a wszystko
to za sprawą IV Śląskiego
Taboru.

W

sobotę odbyło się spotkanie z Kasią Dudziak,
śpiewaczami: Marią
Miką, Anną Smolczyk, Wiktorem
Spislą, warsztaty śpiewu pod okiem
Iwony Wylęgały i Pawła Iwana, spotkanie z folklorystą Józefem Brodą.
Następnie odbyły się wieczorne
koncerty, podczas których potańczyliśmy przy muzyce Orkiestry Dętej Tauron Wytwarzanie, Orkiestry
Taborowej, Kapeli Fedaków, Rubych
Świń oraz Dejcie Pokój.
Drugi dzień tegorocznego Taboru rozpoczął się spacerem etnobotanicznym prowadzonym
przez Sarę i Zbyszka Janigę. Po raz

pierwszy odbył się
tzw. Mały Tabor,
który skierowany
był do najmłodszych. Zorganizowano, m.in. warsztaty lalkarskie, warsztaty ze śpiewu, tańce śląskie i zabawy. Ponadto odbyły się:
Teatr Lalek „Historia nie do powtórzenia” oraz przedstawienie
„Utopek” naszego rodzimego Teatru „Naumiony”.

Projekt otrzymał
dofinansowane ze
środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Patronatu nad wydarzeniem udzielili Starosta Powiatu Mikołowskiego Mirosław
Duży oraz Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka.

ca Wójta Gminy - Dariusz Spyra, Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Ryszard Milanowski, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady
Gminy - Sebastian Spyra oraz ks. Proboszcz - Grzegorz Lech.
W swoim przemówieniu Dyrektor
ZS-P - Monika Orłowska-Przybyła
podkreśliła, że zarówno uczniów, jak
i nauczycieli czeka rok pełen wyzwań,
związanych z wciąż panującą pande-

cowych. Do życzeń dołączył się także Wójt Gminy, który podkreślił dobre przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego oraz wspomniał o świeżo zakończonych inwestycjach w budynku ZS-P, na które
Gmina przeznaczyła w sumie ponad
171,5 tys. zł. Po zakończonej akademii dyrektor ZS-P zaprosiła gości na
symboliczne przecięcie wstęgi do nowej sali przedszkolnej.

Zakończenie wakacji z OSP
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sierpnia strażacy z OSP
Ornontowice zorganizowali festyn z okazji
zakończenia wakacji.
Oprócz konkursów i zabaw dla
dzieci i młodzieży, loterii z nagrodami oraz pokazu sprzętu gaśniczego, mieszkańcy mogli
skorzystać z dwóch
specjalnie przygotowanych przez Urząd
Gminy Ornontowice
stanowisk.
Pierwszym z nich
był punkt spisowy,
w którym przy pomocy pracowników

Urzędu Gminy można było spełnić
obowiązek Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2021. Z kolei osoby zainteresowane
wymianą źródła ogrzewania mogli
zaczerpnąć informacji o programie
„Czyste powietrze”.

FEDRUJEMY

Jastrzębska Spółka Węglowa

Nowy prezes

ODRABIA STRATY
u Grupa Kapitałowa JSW znacznie poprawiła wyniki w pierwszym
półroczu 2021 roku. Wzrosła zarówno produkcja węgla
metalurgicznego, jak i koksu oraz ich sprzedaż, co przełożyło się
na wyższe przychody ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży
w pierwszym półroczu
2021 roku wyniosły blisko
4,2 mld zł i były o 22 proc.
wyższe niż w analogicznym
okresie 2020 roku.
To efekt wyższych przychodów ze sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych. Ogólna sprzedaż węgla wydobytego w zakładach
Grupy wyniosła 7,6 mln ton, a więc o ponad 20 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży
węgla do odbiorców zewnętrznych za okres
sześciu miesięcy 2021 roku wyniosły ponad
1,8 mld zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego
roku. Wzrost ten jest spowodowany wyższym
o 23,8 proc. wolumenem sprzedaży węgla,
pomimo uzyskanych niższych średnich cen
sprzedaży węgla metalurgicznego oraz węgla
do celów energetycznych.

W

pierwszym półroczu 2021 r. produkcja węgla ogółem wyniosła
6,8 mln ton (w tym 5,5 mln ton
węgla metalurgicznego), a produkcja koksu
1,8 mln ton. Grupa odnotowała w pierwszej
połowie 2021 roku 330,5 mln zł straty netto

wobec 973,8 mln zł straty netto rok wcześniej.
Natomiast EBITDA za pierwsze półrocze 2021
roku (bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła
339,4 mln zł. Cena węgla metalurgicznego za
sześć miesięcy tego roku osiągnęła wysokość
416,86 zł za tonę, a koksu 1 009,77 zł za tonę.

JSW Dzieciom

W tym samym okresie
przychody ze sprzedaży
koksu i węglopochodnych
do odbiorców zewnętrznych
wyniosły prawie 2,1 mld zł.
Oznacza wzrost o ponad 41 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku, spowodowany głównie wzrostem średniej ceny
sprzedaży koksu o ponad 21 proc.

TOMASZ CUDNY

został prezesem zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej X kadencji.

T

omasz Cudny jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie
w roku 1986 uzyskał tytuł magistra
inżyniera górnika. Następnie w 2008 roku na
Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej ukończył studia podyplomowe
w zakresie zamówień publicznych.
Nowy prezes JSW całą karierę zawodową
związał z górnictwem. W latach 1980-1981
pracował fizycznie jako ładowacz w kopalni
Makoszowy. Po ukończeniu studiów związany z kopalnią Kazimierz-Juliusz, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery, od stażysty
do kierownika Działu Górniczego - zastępcy kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
W latach 2007-2010 zatrudniony był w Biurze Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA, gdzie pracując w pionach produkcji i ekonomicznym, poznał zasady funkcjonowania spółki o charakterze korporacyjnym.
W 2015 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. technicznych Tauronu Wydobycie, skąd powrócił
do KHW, gdzie od czerwca 2016 roku pełnił funkcję prezesa zarządu. Rok później powierzono mu stanowisko prezesa Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Piastował je do września 2018 roku. Od 5 sierpnia 2019 roku do
12 lutego 2021 roku był zaś prezesem spółki
Tauron Wydobycie.

Dzięki wsparciu JSW 120 dzieci z zaprzyjaźnionych
placówek wyjechało na letni wypoczynek.
Pocztówki z wakacji są najlepszym podziękowaniem.
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U nas zrobisz ekologiczne zakupy
REKLAMA

u Eko Bio Organic Centrum, to szczególne

miejsce, gdzie od siedmiu lat w Mikołowie
- Kamionce przy ul. Kościuszki 61F możesz
kupić produkty spożywcze oraz warzywa
i owoce najwyższej, ekologicznej jakości.
Łatwo i bez problemu możesz do nas trafić
- nie musisz stać w korkach.

EKO TARG
Dysponujemy ogromnym utwardzonym
parkingiem usytuowanym tuż przed naszą
krytą halą targową, gdzie w każdą sobotę odbywa się EKO TARG. Zapraszamy od 8.00
do 13.00.
Eko targ to nie tylko eko żywność, ale regularnie odwiedzają nas ludowi i lokalni rękodzielnicy. Sprzedają tutaj swoje produkty:
serowarzy, piekarze, cukiernicy, rolnicy upra-

wiający eko warzywa i owoce, sadownicy,
pszczelarze, wytwórcy słodyczy i czekolad,
a także przetwórcy przepysznych kiszonek
i przetworów słodkich i wytrawnych. Można
tu bezpośrednio od hodowców kupić eko mięso i wędliny. Zapewniamy ogromny wybór towarów. Nawet Kosmetyki ekologiczne lub naturalne. Są różnego rodzaju świece ręcznie
robione i finezyjna ceramika. Większość
tych rękodzielniczych talentów jest lokalnych - z Mikołowa lub okolic. Przyjeżdża
na sobotnie handlowanie od
30 do 40 producentów, rolników, hodowców, wytwórców,
rękodzielników. Podczas Eko
Targu można zjeść coś na miejscu lub kupić na wynos, a także
przysiąść w leżaczku w cieniu
brzóz i napić się eko kawki i zjeść
smakowite ciacho...
EKO DELIKATESY
W tygodniu od WTORKU do
PIĄTKU na terenie hali targowej otwarte są Eko Delikatesy,
które oferują ponad 2500 produktów. Zapraszamy od 9.00 do
16.00, a w czwartki od 10.00 do
17.00.

typu: warsztaty kosmetyczne, prezentacje,
wymiany ciuchowe, a w okresie letnim
i jesiennym w każdą trzecią sobotę miesiąca, podczas trwania targu odbywają
się również wyprzedaże garażowe, na
których wszyscy nasi klienci mogą się
darmowo przyłączyć i sprzedawać różnego rodzaju rupiecie, niepotrzebne rzeczy
z domu, książki, puzzle, zabawki, przybory
ogrodowe, porcelanę, szkło i co tylko się komuś wydaje zbędne, a chciałby tym rzeczom
nadać „drugie życie”.
W czwartki jest tutaj czynny również punkt
odbioru „LOKALNEGO ROLNIKA”, czyli
odbiór produktów, zamówionych na platformie zakupowej www.lokalnyrolnik.pl.
WARSZTATY, WYPRZEDAŻE
GARAŻOWE
Eko Targ to nie tylko zakupy. Dzieje się
tutaj dość sporo. Organizujemy wydarzenia

6 LISTOPADA ŚWIĘTUJEMY
7 ROCZNICĘ !
Już dziś chcielibyśmy Państwa serdecznie
zaprosić na naszą 7. rocznicę powstania.
W tę wyjątkową sobotę - 6 listopada od 8.00
do 13.00 czeka na Państwa wiele atrakcji.
Zarezerwuj sobie czas na to niezwykłe-ekologiczne wydarzenie. Obserwuj wpisy na Face
Book’u.

Informacje o nas znajdziesz na:
www.ekotargmikolow.pl i na facebooku: Eko Bio Organic Centrum2
Eko Bio Organic Centrum w Mikołowie,
ul. Kościuszki 61F, tel. 534 955 737 lub 661 747 621.

TU DOSTANIESZ „NASZĄ GAZETĘ”
Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. K. 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,
ul. Żwirki i Wigury 4
• Elektroniczne papierosy, Rynek 7
• Sklep Żabka, ul. Rybnicka
• Sklep Jordek, ul. Bolesława Śmiałego
Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79
Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123
• 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 „Od i Do”, ul. Równoległa 115
• Sklep „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
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
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”
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 J. 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
• Salon optyczny Optica, ul. Rybnicka 3
• 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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Rozwiąż krzyżówkę

I WYBIERZ IMPREZĘ!

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
do rozlosowania mamy dwa podwójne
zaproszenia na wybrane imprezy
organizowane przez Miejski Ośrodek
Kultury w Orzeszu.

17 września,
godz. 17:00
spektakl dla dzieci
MORSKIE OPOWIEŚCI
KAPITANA GULIWERA
w wykonaniu
Teatru Gry i Ludzie
1 października,
godz. 19:00
Orzeski Wieczór
Kabaretowy
IRENEUSZ KROSNY
2 października,
godz. 18:00
Scena dla młodych
KAMILA KRAWCZYK
REKLAMA

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

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

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przysłać na adres internetowy: redakcja@naszagazeta.info

Sprintem przez sportowe areny
PIŁKA NOŻNA
Rozpoczęły się rozgrywki sezonu 2021/22 niższych szczebli
Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
W meczach sierpniowych drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
IV Liga
Polonia Łaziska przegrała z Ruchem Radzionków 0:2, pokonała
Unię Rędziny 3:0, przegrała ze Śląskiem Świętochłowice 0:2, zremisowała z Przemszą Siewierz 1:1,
uległa MKS-owi Myszków 1:3.
Gwarek Ornontowice uległ
Podlesiance Katowice 0:4, wygrał
z rezerwami Rakowa Częstochowa 1:0, przegrał z Unią Dąbrowa
Górnicza 0:3, uległ Ruchowi Radzionków 3:4, pokonał Unię Rędziny 4:0.
Liga Okręgowa
AKS Mikołów pokonał Pogoń
Imielin 5:1, Górnika MK Katowice
8:0, Sarmację Będzin 3:0, CKS Czeladź 1:0, Slavię Ruda Śląska 4:1.
Burza Borowa Wieś zremisowała z Czarnymi Pyskowice 1:1,

wygrała z LKS-em Żyglin 2:0, uległa Odrze Miasteczko Śląskie 0:2,
Startowi Sierakowice 1:2, Silesii
Miechowice 1:4.
Klasa „A”
Rezerwy Gwarka Ornontowice
pokonały Carbo Gliwice 2:1, Tęczę
Wielowieś 2:0, zremisowały z Sokołem Łany Wielkie 2:2, przegrały
z Tempem Paniówki 0:2, pokonały Naprzód Świbie 3:0.
Orzeł Mokre pokonał Hetmana
Katowice 7:0, Stadion Śląski Chorzów 6:0, przegrał z Wawelem Wirek 2:3.
Kamionka Mikołów wygrała
z Wyzwoleniem Chorzów 7:0, uległa Siemianowiczance Siemianowice Śląskie 0:1, pokonała Naprzód Lipiny 1:0.
LKS Woszczyce pokonał Krupińskiego Suszec 3:1, LKS Rudołtowice-Ćwiklice 1:0, przegrał
z LKS-em Studzionka 0:3, pokonał
Siódemkę Tychy 4:2, pokonał LKS
Gardaw3ice 5:1.
LKS Gardawice przegrał ze Stalą Chełm Śląski 0:3 (wo), z dru-

gim zespołem LKS-u Gardawice 1:3, Polonią Międzyrzecze 1:3,
pokonał LKS Brzeźce 5:1, przegrał
z LKS-em Woszczyce 1:5.
Klasa „B”
Fortuna Wyry pokonała Nadwiślaną Górę 3:1, rezerwy LKS-u Gardawice 2:1, drugą drużynę
Pniówka Pawłowice 4:1.
Niepokorni Orzesze wygrali
z LKS-em Wisła Mała 4:3, ulegli
drugiej drużynie MKS-u Lędziny
0:3, UKS-owi Warszowice 1:5.
Rezerwy LKS-u Gardawice pokonały LKS Mizerów 4:0, przegrały
z Fortuną Wyry 1:2, Czarnymi Piasek 1:2.
Druga Drużyna Burzy Borowa
Wieś wygrała z Olimpią Pławniowice 5:4, Dramą Kamieniec 3:2,
KS Zabrze Grzybowice 7:1.
Strażak Mikołów pokonał
FC Katowice 6:4.
Klasa „C”
LKS Bujaków przegrał z rezerwami Naprzodu Żernica 2:4, Kłodnicą Gliwice 2:3, drugim zespołem
KS Zabrze Grzybowice 0:2. Tapi

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

Program „Czyste Powietrze” przyspiesza
u Większość Polaków wie, że zanieczyszczone powietrze obniża jakość życia i powoduje
częstsze zapadanie na przewlekłe choroby i COVID-19. Świadczy o tym zwiększenie
zainteresowania programem „Czyste Powietrze” wśród mieszkańców naszego regionu.

Do

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło do
końca lipca 45 tys. wniosków w programie „Czyste
Powietrze”. To jest trzykrotnie więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

go nakazuje likwidacje ponad 10-letnich pieców
węglowych do końca 2021 r. Teraz mogą liczyć
na pomoc w postaci kredytów bankowych na sfinansowanie wkładu własnego. A wszelkie formalności za beneficjenta załatwia w tym przypadku bank. Dotacja zostanie przekazana bankowi na spłatę części kredytu.

Każdego tygodnia wpływa
ponad 1000 wniosków

Za niską emisję odpowiadają także
piece węglowe w kamienicach.

To przyspieszenie jest także efektem zaangażowania się w program samorządów. Do tej pory punkty konsultacyjne są już w 130 gminach
województwa śląskiego. To tam mieszkańcy mają najbliżej, by dowiedzieć się o dotacjach oraz
uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku oraz go
rozliczeniu.
- Zmiany w programie, jego uproszczenie oraz
zaangażowanie samorządów spowodowało, że coraz więcej osób korzysta ze wsparcia programu
„Czyste powietrze”. W punktach konsultacyjnych
czekają na mieszkańców wykwalifikowani doradcy, którzy wyjaśniają, tłumaczą i mówią o możliwościach dotacyjnych, które mogą sięgnąć nawet 37 tys. zł. To nas cieszy, bowiem smog i niska emisja są najtrudniejsze do wyeliminowania
z naszej atmosfery - wyjaśniał w programie ra-

diowym Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW
w Katowicach.
Masz „kopciucha”
musisz się spieszyć!
Mieszkańcy, którzy do tej pory nie rozpoczęli
procedury wymiany starego pieca na ogrzewanie
ekologiczne muszą się śpieszyć, bowiem uchwała
Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskie-

Oprócz likwidacji „kopciuchów” w domach
jednorodzinnych drugim ważnym elementem
służącym poprawie jakości powietrza w centrach miast jest termomodernizacja kamienic i starszych domów wielorodzinnych, a także zmiana ich ogrzewania na ekologiczne. Tu
również WFOŚiGW w Katowicach wyciąga rękę ze wsparciem do zarządców, czyli samorządów, spółdzielni czy spółek. Te ostatnie mogły do końca lipca składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, gdzie wysokość dofinansowania może sięgnąć nawet
85 procent kosztów kwalifikowanych. Suma
środków, która zamierza rozdysponować Fundusz sięgnie 100 mln zł.

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW w Katowicach:
Rosnąca liczba wniosków w ramach
programu „Czyste Powietrze” bardzo nas
cieszy, bowiem świadczy o wzroście wśród
właścicieli domów świadomości, jak
spalanie węgla wpływa na ich zdrowie.
Ocieplony, ogrzewany ekologicznie dom
to mniejsze wydatki na ogrzewanie, ale
przede wszystkim mniej zanieczyszczeń
w powietrzu, którym oddycha właściciel
i jego najbliżsi. Ta troska o finanse
i zdrowie jest bardzo ważna.

Pierwsze elektryki z dotacją

Nowy projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mój Elektryk, spełnił oczekiwania Polaków, o czym świadczy duża liczba wniosków.

Po

miesiącu funkcjonowania programu Mój
Elektryk, z którego
osoby fizyczne mogą otrzymać dotacje do zakupu samochodów elektrycznych Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej poinformował o pierwszych
efektach naboru.
Artur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poinformował, że w pierwszym mie-

siącu naboru wpłynęło 413 wniosków o dofinansowanie na kwotę
8,42 mln zł, co odpowiada 1/12
rocznego budżetu programu Mój
Elektryk w części przeznaczonej dla
osób fizycznych.
Wypłaty środków dla pierwszych
beneficjentów programu mają rozpocząć się na początku przyszłego miesiąca. Dofinansowanie dla osób fizycznych będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych
kosztów zakupu auta.
W przypadku osób fizycznych
dopłata do zakupu samochodu
elektrycznego w programie Mój Elektryk wynosi
18 750 zł, a dla osób posiadających Kartę Dużej
Rodziny dofinansowanie może wynieść nawet
27 000 zł.
Maksymalna cena pojazdu objętego wsparciem
wynosi 225 tys. zł, przy
czym ten limit nie obowiązuje nabywców posiadających Kartę
Dużej Rodziny.

- Dynamiczny rozwój technologii
w tym sektorze sprzyja coraz szerszemu
i powszechniejszemu wykorzystywaniu
tych pojazdów nie tylko przez użytkowników indywidualnych, ale także przez
biznes i administrację - mówił minister
klimatu i środowiska Michał Kurtyka,
w czasie inauguracji programu.
TERAZ CZAS
NA LEASING
W trakcie przygotowania jest nabór wniosków w drugiej części programu Mój Elektryk, czyli dopłata do
leasingu samochodów elektrycznych
za pośrednictwem banków. Przy wyborze takiej ścieżki finansowania warunki dotacji mają być takie same jak
przy zakupie.
Na początku tego miesiąca Narodowy Fundusz rozpoczął nabór wniosków dla banków, z którymi zostaną
zawarte umowy o udzielenie środków
finansowych w celu uruchomienia leasingu na auta elektryczne.
Przedsiębiorcy i instytucje na pojazdy kategorii M1 będą mogli uzyskać

dofinansowanie nawet do 27 tys. zł
w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu min. 15 tys. km,
na pojazdy kategorii L będą mogli uzyskać 4 tys. zł wsparcia. Natomiast dofinansowanie zakupu pojazdów kategorii N1 wyniesie nawet
70 tys. zł. Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu
powyżej 20 tys. km. Dofinansowania
będą obejmowały zarówno zakup, jak
i leasing pojazdów.
Realizację całego programu Mój
Elektryk przewidziano na lata 20212026, a nabory wniosków mają być
prowadzone do 2025 roku lub do wyczerpania środków.
Budżet programu ma wynieść
500 mln zł, w tym na zakup pojazdu

W lipcu wpłynęło:

413 wniosków
na kwotę

8,42 mln zł,
co odpowiada 1/12
rocznego budżetu
programu

zeroemisyjnego kategorii M1 przez
osoby fizyczne na razie przewidziano
100 mln zł.
Więcej informacji o programie
„Mój elektryk” jest dostępnych
na stronie
www.nfosigw.gov.pl/mojelektryk.

RUSZYŁ LEASING
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 8 września
podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu umowę z Bankiem Ochrony Środowiska SA
w sprawie dystrybucji dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Jest to pierwszy
pozytywnie zweryfikowany bank, który w imieniu NFOŚiGW będzie udział przedsiębiorcom dotacji do leasingu pojazdów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”.

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

Tym razem wszystko o... naturalnych siedliskach
w Pasiece Edukacyjnej, czyli Pszczelarium. Natomiast o godz. 15 wyruszy wycieczka edukacyjna pod przewodnictwem dr Leszka Trząskiego, który będzie opowiadał i pokazywał siedliska przyrodnicze w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. W planach ŚOB i w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego, jest jeszcze Dzień Drzewa w październiku oraz Dzień Zimowego Letargu - grudzień.
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września, w niedzielne popołudnie Śląski Ogród Botaniczny zaprasza na jedną z ostatnich imprez w ramach tegorocznego Śląskiego Kalendarza Ekologicznego - Dzień
Siedlisk Naturalnych. W ramach wydarzenia odbędzie się także zbiórka elektroodpadów. Każdy, kto w godz. 12-16 przyniesie
komputer, odkurzacz czy toster na Sośnią
Górę dostanie sadzonkę drzewa lub krzewu
- jako symboliczne podziękowanie za dbałość o planetę.
Impreza zacznie się
w samo południe.
Wówczas ruszy tematyczna gra terenowa adresowana do najmłodszych uczestników, będą warsztaty edukacyjne i przyrodnicze. Swoje
stanowiska edukacyjno-informacyjne rozstawią
także pracownicy z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
w Tychach. Nie zabraknie także kramików z rękodziełem artystycznym oraz z maszketami. Organizatorzy zapraszają również na warsztaty

A

kcja „NIELEGALNE ODPADY 2021”
obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, a ma za zadanie poprzez wspólne i skoordynowanie działanie polskich służb doprowadzić do
skontrolowania jak największej liczby transportów przewożących odpady i zweryfikować je pod względem legalności oraz zgodności z posiadanymi zezwoleniami.
Ponadto celem akcji jest
wzmocnienie komunikacji
i współpracy organów ścigania, innych służb i inspekcji
ochrony środowiska w zwal-

Tegoroczny Śląski Kalendarz
Ekologiczny z powodu
pandemii musiał być
dostosowany do sytuacji,
ale zarówno uczestnicy,
jak i organizatorzy się nie
poddawali.
Udało się zorganizować już Dzień Patrzenia w Niebo, Przyrodnika czy Bociana i Dobrej Atmosfery. I tak, podczas
Dnia Bociana uczestnicy poznawali zwyczaje naszych skrzydlatych przyjaciół. Wówczas zleciało się do ogrodu liczne stado bocianów. Zabawy, gwaru i klekotu było co niemiara. Odbyła się bociania gra terenowa, warsztaty
przyrodnicze, zielarskie, edukacyjne i kreatywne, a przy placu ogniskowym można było zobaczyć jak wygląda bocianie gniazdo i zrobić sobie
w nim zdjęcie!
A w Nocy Perseidów było wspólne oglądanie Perseidów, czyli resztek meteoru Swift-Tuttle, którego drobne kryształki lodu oraz kamyki z dużą prędkością wchodzą w atmosferę, rozgrzewając ją wokół siebie do bardzo wysokich temperatur wytwarzając strugę światła.
A my widzimy spadającą gwiazdę. W czasie tej
niezwykłej nocy przewodnikiem po niebie był
Damian Jabłeka, wicedyrektor Planetarium Ślą-

Zdjęcia: fb Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń

u Pod patronatem i przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie poznajemy tajniki natury.

Dzień Przyrodnika

Dzień Bociana
skiego, autor fanpage’a „Dotknij nieba Damian
Jabłeka”, dla którego astronomia to całe życie!
Natomiast w Dniu Przyrodnika mieliśmy
okazję wziąć udział w grze terenowej - questin-

gu przyrodniczym, przygotować swoje szyszki kąpielowe, stworzyć amulet roślinny i leśne figurki. Podczas spaceru z przedstawicielką Koła Naukowego Planeta zgłębić tematykę
roślin miododajnych, a wraz z zespołem arachnologów z Uniwersytetu Śląskiego przekonać się
jak różnorodny świat pająków występuje na Śośniej Górze.
Przypomnijmy, że imprezy organizowane
w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego są adresowane do całych rodzin, a program
tak przygotowywany, by każdy z uczestników zarówno w wieku 3, jak i 60 lat znalazł cos interesującego dla siebie.

Głównym celem pikników jest promocja wśród uczestników zachowań oraz działań sprzyjających
ochronie przyrody i środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu). Elementami imprez
są warsztaty edukacyjne, laboratoryjne, kreatywne i ogrodnicze; happeningi edukacyjne; seminaria
i prelekcje naukowe; edukacyjne gry terenowe; konkursy; akcje edukacyjno-informacyjne (np. zbiórka
elektroodpadów); strefy zabaw dla dzieci i całych rodzin; pokazy; wycieczki z przewodnikiem, projekcje filmów; wystawy oraz wiele innych.

Transporty pod nadzorem
Służby ruszyły na wojnę z przestępczością środowiskową

czaniu przestępczości przeciwko środowisku.
- Wykrywalność jest możliwa kiedy współpracują ze sobą wszystkie służby. W tym
wypadku z inicjatywy Inspekcji Ochrony Środowiska mamy do czynienia z koordynacją na wielu płaszczyznach. To
współpraca z Krajową Administracją Skarbową z Inspekcją
Transportu Drogowego, ze Stra-

żą Graniczną, z Policją i oczywiście z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska.
To oprócz kwestii wykrywalności kolejne działania, które są
związane z walką z przestępczością środowiskową, skoncentrowaną w tym wypadku na
kwestii nielegalnego zagospodarowania odpadami - powiedział na konferencji inauguracje akcji wiceminister klima-

tu i środowiska, Jacek Ozdoba.
Główny Inspektor Ochrony
Środowiska, Marek Chibowski zwrócił uwagę na przebieg
i czas wykonywania kontroli,
które będą miały miejsce podczas wspólnej akcji służb.
- W skali kraju jest to kilkadziesiąt punktów kontroli na
różnego typu drogach, począwszy właśnie od tras szybkiego ruchu, dróg krajowych, dróg woje-

wódzkich, włącznie z drogami
powiatowymi i gminnymi. Na
tych wszystkich punktach, co
podkreślam, akcja się dopiero
rozpoczęła. Będzie ona trwała
do połowy października, w różnych województwach i w różnym czasie. Celem akcji jest dokonanie kontroli przewozów odpadów pod kątem ich legalności i zgodności z dokumentacją
- dodał Chibowski.

Wspólne zespoły operujące w województwach przygranicznych mają szczególne zadanie zwrócić uwagę na
transgraniczne przemieszczanie odpadów. Wewnątrz kraju
głównym zadaniem służb będzie weryfikacja transportów
odpadów na drogach dojazdowych do możliwych miejsc
nielegalnego magazynowania odpadów oraz na drogach
stanowiących główny kanał
transportowy wytypowanych
przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska na
podstawie posiadanej wiedzy
kontrolnej.
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Mistrzostwa na piasku

W

ostatnią sobotę sierpnia na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Planty, rozegrano Mistrzostwa Mikołowa w siatkówce plażowej, organizatorem których był mikołowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Do walki o tytuł mistrzowski stanęło osiem par, choć organizatorzy
byli przygotowani na rywalizację
dwunastu. Ostatni weekend wakacji i rozgrywane w tym samym czasie Mistrzostwa Polski w Mysłowicach odebrały mikołowianom kilku
chętnych, ale jak się okazało, ósemka, która stanęła na starcie, była doborowa. 
(Tapi)
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA
MISTRZOSTW MIKOŁOWA:
1. Karol Undas, Dariusz Hanuszkiewicz
2. Jakub Przywara, Tomasz Przywara
3. Tomasz Konicki, Robert Ptak
4. Arkadiusz Wiśniewski, Adam Szolc

Sztandarową imprezą
polskiego kolarstwa szosowego
jest Tour de Pologne, w którym
startują gwiazdy światowego
kolarstwa zawodowego, jako
że zaliczany on jest do UCI
World Tour. Wielkie toury są
okazją do organizowania wielu
imprez towarzyszących i nie
inaczej jest u nas. Taką imprezą
dla adeptów cyklistyki jest
Tour de Pologne Junior, czyli
cykl wyścigów dla dzieci
i młodzieży.

W

sezonie 2021 w tym formacie rozegrane zostały cztery wyścigi: w Rzeszowie, Bielsku-Białej, Katowicach
i Krakowie, a adepci kolarstwa rywalizowali w kategoriach Żak i Młodzik.
Walczyli nie tylko o zwycięstwa etapowe, ale też o klasyfikację generalną
i drużynową.
W imprezie tej startowała dziewięcioosobowa reprezentacja Stowarzyszenia Kolarski Mikołów w składzie: Karol Stasiów i Mateusz Weinert
(młodzicy), Kinga Słomka, Julia Gó-

JUNIORSKI
ralczyk - Kinga Karcz (młodziczki),
Szymon Romański, Dawid Kałuża
i Bartek Kotasiński (żacy) oraz Agata
Zelmozer (żaczka).
Pierwszy etap rozegrano 11 sierpnia w Rzeszowie. Młodziczki i młodzicy mieli do przejechania dystans
18 kilometrów, żaczki i żacy - 12 kilometrów. W kategorii młodziczek Kinga Słomka uplasowała się na 10 miejscu, Julia Góralczyk była 15, a Kinga
Karcz 30. W gronie młodzików Karol Stasiów przejechał linię mety jako
41, a Mateusz Weinert 52. W kategorii
żaczek Agata Zelmozer była siódma,
a żaków: Szymon Romański - 9, Dawid
Kałuyża 15, a Bartek Kotasiński - 20.
Dwa dni później wyścigowy peleton przeniósł się do Bielska. Tutaj młodziczki i młodzicy rywalizowali na trasie o długości 14 kilometrów, a żaczki i żacy - 9 kilometrów.
Był to udany etap dla mikołowskiego teamu, gdyż zawodnik Stowarzyszenia stanął na podium. W kategorii żaków Szymon Romański finiszował jako trzeci, Bartek Kotasiński był
17, a Dawid Kałuża 21. Agata Zelmo-

zer w kategorii żaczek przyjechała na
metę jako szósta. W kategorii młodzików Karol Stasiów był 44, a Mateusz
Weinert - 56. Kolejny dobry wyścig w
kategorii młodziczek zanotowała Kinga Słomka, która była 6, Kinga Karcz
ukończyła wyścig na miejscu 17, a Julia Góralczyk - 24.

Kolarskie fascynacje Dawida
DAWID PORWOLIK, redaktor i moderator strony internetowej Polonii Łaziska o sporcie wie wiele. Stan zdrowia nie

pozwolił mu na wyczynowe uprawianie sportu, ale o różnych dyscyplinach sportowych może rozmawiać godzinami. Niedawno,
przy okazji przejazdu tegorocznego Tour de Pologne przez Łaziska, okazało się, że Dawid jest wielkim fanem kolarstwa,
a w szczególności wyścigu dookoła Polski. Imprezę tę śledzi od kilkunastu lat, a jak do tego doszło, opowie sam:
Kiedy w 2010 roku,
peleton TdP zawitał na
Śląsk, pomyślałem, że
byłoby super dopingować
kolarzy na trasie i to na
„żywo”.

Z

magania czołowych kolarzy
świata w Tour de Pologne zacząłem obserwować od 2008
roku. Wtedy impreza ta była organizowana we wrześniu. Po obejrzeniu kilku transmisji telewizyjnych z
etapów rozgrywanych na wschodzie
i południu kraju, bliżej zainteresowałem się tym wyścigiem.

Pamiętam, jak chciałem wybrać się
na etap, z Sosnowca do Katowic, ale
w tym dniu przebywałem jeszcze na
wakacjach i nie było mi dane obejrzeć światowej czołówki zawodników
na żywo. Mimo to postanowiłem, że
w każdym następnym roku, gdy tylko impreza zawita do naszego regionu, a meta zostanie zlokalizowana
w Katowicach, to na pewno się na nim
pojawię. I tak też się stało. Rok później 2 sierpnia pojawiłem się po raz
pierwszy na trybunach przy „świątyni sprintu” koło „Spodka”. „Świątynią sprintu” został nazwany odcinek, którym zawodnicy mknęli z dużą prędkością do linii mety przy Alei
Korfantego. Na etapie tym zawodnicy wyruszyli z Będzina, a do przejechania mieli 135 kilometrów, po drogach Zagłębia i Śląska. W Katowicach
zostało im do pokonania osiem okrążeń, więc barwny peleton można było obserwować z wysokości trybun

kilka razy. Ja, jak na pierwszy raz zajmowałem miejsce przy samej barierce oddzielającej trybuny od szosy. Nie
było mi tam za wygodnie, bo czułem
na swoich plecach cały tłum kibiców,
ale pozytywem było to, że gdy zawodnicy wjeżdżali na każdą kolejną rundę, mogłem usłyszeć charakterystyczny szum ich „szosówek” z bliska, a dodatkowo przyjrzeć się temu, co dzieje się później na trybunach, gdy w telewizji widać tylko ścigających się zawodników.
Zabawa była
„na całego”.
Znakomita oprawa muzyczna,
wspaniała atmosfera, co chwilę hostessy obdarowywały kibiców gadżetami w postaci kolorowych łapek, kapeluszy, balonów w kształcie pałeczki służące do dopingu najlepszym kolarzom, a spiker przed każdym kolejnym wjazdem kolarzy na rundę zachęcał publiczność do żywiołowego
dopingu. Pamięta, że zwyciężył Niemiec, Marcel Kittel, a główna grupa
mknęła do mety z prędkością przekraczającą 90 km/h. Po zakończonym
etapie, tłum kibiców udał się na ce-

remonię dekoracji. Niestety nie udało mi się dojrzeć ani zrobić zdjęcia
w trakcie dekoracji zawodników, bo
byłem wtedy zbyt daleko od sceny. Ot,
błędy nowicjusza!
W kolejnych edycjach również
miałem okazję pojawić się na mecie
w Katowicach, a było to w latach 2012,
2013, 2014, 2017, 2018 i 2019. Za każdym razem atmosfera na trybunach
była znakomita. Dodatkowo w roku
2018 i 2019 gościłem też na sprinterskich finiszach w Zabrzu obok stadionu Górnika. Wtedy rywalizacja zaczynała się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a kolarze zahaczyli też o powiat mikołowski przejeżdżając przez
Paniowy, Bujaków, Ornontowice
i Orzesze.
Najbardziej w mojej
pamięci zapadła data
5 sierpnia 2019 roku.
Wówczas w Bełku na drodze prowadzącej w kierunku Palowic, doszło do tragedii. W wyniku poważnej kraksy na trasie, poniósł śmierć
jeden z obiecujących młodych belgijskich talentów, zaledwie 22-letni
Bjorg Lambrecht. Tego dnia na nie-

których odcinkach trasy panowały trudne warunki, gdyż momentami zawodnicy musieli zmagać się
z intensywnymi opadami deszczu.
Będąc w Zabrzu, początkowo nic nie
wiedziałem, ale spoglądając od czasu
do czasu na sportowe portale internetowe, w których można było śledzić relację live, trafiałem na niepokojące informacje. Ponadto otrzymywałem nowe wiadomości od znajomego, który towarzyszył wyścigowi.
Gdy po zakończonym etapie oczekiwaliśmy na dekorację, „dostałem”
SMS-a z informacją, że wspomniany
belgijski zawodnik po fatalnej kraksie w Bełku zmarł na stole operacyjnym w rybnickim szpitalu. Gdy kilka
chwil później potwierdził to pod zabrzańskim stadionem spiker, nastąpiła wielka cisza, a na twarzach publiczności widać było szok i niedowierzanie.
Nikt się nie spodziewał,
że na wyścigu takiej
rangi, może dojść do
takiego dramatu.
Na wieść o tym tragicznym zdarzeniu, zawodnicy wszystkich
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Tour de Pologne

14 sierpnia, prawie „domowy” wyścig, bo w Katowicach. Młodzicy mieli do pokonania 21 kilometrów, młodziczki 17,5, a żaczki i żacy po 14. Na
swoim terenie w kategorii żaków rewelacyjnie pojechał Szymon Romański, który finiszował jako drugi i po
raz drugi stanął na „pudle”. Bartek Kogrup podjęli decyzję, by w związku
z tym dramatem, zrezygnować z ceremonii dekoracji. Z tego też powodu, następnego dnia organizatorzy postanowili zneutralizować etap
z Jaworzna do Kocierza tzn. wszyscy uczestnicy nie ścigali się tylko
spokojnie go przejechali, a ponadto na 48 kilometrze cały peleton zatrzymał się, by uczcić pamięć Lambrechta, który właśnie po przejechaniu tego dystansu dnia poprzedniego wypadł z trasy.
Następna okazja do tego by zobaczyć Tour de Pologne na żywo nadarzyła się w tym roku. Podczas prezentacji tegorocznej trasy, a szczególnie
ostatniego etapu z Zabrza do Krakowa, spotkała mnie miła niespodzianka. Okazało się, że trasa będzie wiodła przez powiat mikołowski, a jedną
z miejscowości były Łaziska Górne.
Nigdy nie myślałem, że
ten wyścig przejedzie
dosłownie pod oknami
mojego domu.
Mało tego, w mojej rodzinnej
miejscowości zlokalizowana została
premia górska. Takiej okazji nie mogę przegapić, by zobaczyć zawodowy peleton w akcji tym bardziej, że
bramkę premii górskiej III kategorii
zlokalizowano niecały kilometr od
mojego domu. W dniu finałowego
etapu na mecie premii byłem prawie
godzinę wcześniej przed planowanym przyjazdem kolarzy, by móc zająć w miarę dogodne dla siebie miejsce. Z każdą minutą przybywało coraz więcej kibiców, a kiedy nadszedł

tasiński był 17, a Dawid Kałuża - 19.
Agata Zelmozer w kategorii żaczek finiszowała jako siódma. W kategorii
młodzików Karol Stasiów był 54, Mateusz Weinert 48, a młodziczek Kinga Słomka szósta, Julia Góralczyk - 20,
a Kinga Karcz - 27
Cała „zabawa” kończyła się 15
sierpnia w Krakowie Memoriałem
Mariana Więckowskiego. W wyścigu
dookoła krakowskich błoń, młodzicy
mieli do przejechania dystans 20 kilometrów, młodziczki - 16, a żacy i żaczki również 16. Tutaj najlepiej z ekipy
mikołowskiej pojechali najmłodsi. W
kategorii żaczek Agata Zelmozer finiszowała na 14 miejscu, a w kategorii żaków Dawid Kałuża był 15, Szymon Romański - 26, a Bartek Kotasiński - 44. W kategorii młodzików Mateusz Weinert 48, Karol Stasiów - 51,
a w młodziczkach Kinga Słomka 20,
Julia Góralczyk 24, i Kinga Karcz 35.
W klasyfikacji generalnej w kategorii żaków ogromny sukces odniósł Szymon Romański, który został sklasyfikowany na trzecim miejscu. Dawid Kałuża uplasował się na

20 miejscu, a Bartek Kotasiński był 22.
W kategorii żaczek na ósmym miejscy ukończyła wyścig Agata Zelmozer. Również ósme miejsce przypadło
Kindze Słomce w kategorii młodziczek. Julia Góralczyk była 21, a Kinga Karcz - 27. W kategorii młodzików
Karol Stasiów był 55, a Mateusz Weinert - 60.
Start młodych cyklistów Stowarzyszenia Kolarski Mikołów należy
uznać za bardzo udany. Trzecie miejsce Szymona Romańskiego z dorobkiem 215 punktów, ósme miejsca
Kingi Słomki oraz Agaty Zelmozer
w klasyfikacji generalnej, dwa miejsca na podium i siedem w dziesiątce
na etapach ma swoją wymowę. Tym
bardziej, że wyścig był dobrze obsadzony i startowało wielu zawodników z dużym doświadczeniem. Dla
młodej ekipy z Mikołowa, te starty, to nie tylko zdobycie kolejnych
doświadczeń, ale i poznanie swoich
możliwości oraz wartości. Krótko
mówiąc, tak trzymać!
Tadeusz Piątkowski

Pucharowa karuzela

P

od koniec lipca dla drużyn niższych klas rozgrywkowych Śląskiego
Związku Piłki Nożnej rozpoczęła się „pucharowa karuzela” największej polskiej ligi piłkarskiej. Tak kiedyś nazywano rozgrywki o Puchar
Polski, w których obligatoryjnie startowały drużyny od najwyższego do najniższego szczebla rozgrywek.
Właśnie w Pucharze Polski „maluczcy” mogli zmierzyć się z „gigantami”, a były i przypadki, że trofeum zdobywał trzecioligowiec. Dziś to nierealne, a szansa,
że do Kamionki Mikołów przyjedzie Legia jest tylko teoretyczna. Rozgrywki zostały posegregowane i drużyny z niskich klas rozgrywkowych praktycznie mają
niewielki szanse, by grać powiedzmy z drugoligowcem. By się tak stało, najpierw
muszą przejść gęste sito na najniższych szczeblach. Ale „dopóki piłka w grze”, nie
odbierajmy szans nikomu.
Tego lata zespoły powiatu mikołowskiego rozpoczęły edycję Pucharu Polski,
której finał zostanie rozegrany w roku 2023. W pierwszej fazie grają na szczeblach podokręgów Katowice, Tychy oraz Zabrze w systemie: zwycięzca gra dalej.
Za nami trzy rundy w podokręgach Katowice i Zabrze oraz jedna w podokręgu
Tychy, w których „nasze” teamy uzyskały wyniki:

PODOKRĘG KATOWICE
II runda
Siemianowiczanka - Kamionka Mikołów 3:6

III Runda

Kamionka Mikołów - Wawel Wirek 5:2

PODOKRĘG ZABRZE
I runda
Gwarek Zabrze - Burza Borowa Wieś 2:3
Tempo Paniówki - Gwarek II Ornontowice 4:0
Concordia Knurów - Gwarek Ornontowice 0:6
LKS Bujaków - Drama Kamieniec 2:1
moment przejazdu ucieczki, a następnie peletonu od strony Orzesza,
głośny doping niósł się praktycznie
od skrzyżowania z ulicą Myśliwską,
aż do zakrętu za miejscem ulokowanej premii.
Odchodząc od rywalizacji kolarzy,
będąc na kilku finiszach w Katowicach i Zabrzu, udało mi się pozyskać
trochę wyścigowych pamiątek. Koszulki rowerowe, w których do dzisiaj jeżdżę na rowerze, dwie wyjściowe, drobne akcesoria i gadżety... Ponadto miałem okazję zwiedzić mobilne muzeum tego wyścigu zlokalizowane na mecie etapu, w którym znajdowały się cenne eksponaty oraz cała historia tych zawodów. Można było zobaczyć w gablocie żółtą koszulkę z autografem zwycięzcy tej impre-

zy w roku 2018, Mistrza Świata z roku
2014 - Michała Kwiatkowskiego.
Na kolarstwo
dzisiaj jest moda.
Wielkie toury można oglądać
w telewizji, a kamery zajrzą wszędzie.
Uważam jednak, że gdy jest ku temu
okazja, raz w roku warto obejrzeć najlepszy światowy peleton z bliska, tuż
przy trasie. Choć przejazd kolarzy
trwa raptem kilka sekund, to na pewno po takim wydarzeniu zostają miłe wspomnienia, tym bardziej, że kolejna taka okazja może się następnym
razem nie przytrafić, a jeśli nawet się
przytrafi, to za kilka lat.
Dawida Porwolika wysłuchał:
Tadeusz Piątkowski

II runda

Burza Borowa Wieś - Jedność 32 Przyszowice 3:2
Tempo Paniówki - Gwarek Ornontowice 2:10
LKS Bujaków - Gwiazda Chudów 0:5

III runda

W III rundzie Gwarek Ornontowice i Burza Borowa Wieś
mają wolny los i zagrają dopiero w czwartej rundzie

PODOKRĘG TYCHY
I runda
LKS Gardawice II - LKS Studzienice 0:7
MKS Lędziny II - Fortuna Wyry 0:3 (wo)
Gol Bieruń - LKS Gardawice 4:2
Leśnik Kobiór - Polonia Łaziska 1:6
LKS Woszczyce - LKS Łąka 4:1
Piast Bieruń - Niepokorni Orzesze 3:0 (wo)
*** Drużyny Fortuny i Niepokornych wycofały się z rozgrywek

II runda

MKS II Lędziny - LKS Woszczyce (mecz przełożony na 15 września
Polonia Łaziska - LKS Goczałkowice (mecz przełożony na 15 września)
Tadeusz Piątkowski
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REKLAMA

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

Bezpłatna wycena Twojego
samochodu.

Atrakcyjna oferta odkupu bez
względu na markę.

Komfortowa i bezpieczna
transakcja - wszystko
w jednym miejscu.

Kompleksowa obsługa
techniczna, sprzedażowa
i finansowa oraz fachowe
doradctwo.

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

