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 AKS kontra KRS
 Kto z tarczą, kto na tarczy
 „Elektryk” w starostwie
 Zawalczą dla chorej Oliwii
 Mierzą w II ligę
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UWAGA!
KORONAWIRUS

KONTRATAKUJE
W ostatnich dniach znacznie wzrosła,
w powiecie mikołowskim, liczba osób
zarażonych koronawirusem.
Na prośbę starosty apelujemy
do Państwa o zachowanie ostrożności
i przestrzeganie obostrzeń sanitarnych.

Bolesław Śmiały dostał jeszcze osiem lat
życia. Nie jest to jednak ostateczna diagnoza.
W optymistycznym wariancie łaziska kopalnia
może pożyć dłużej. Pesymistycznego
scenariusza nie bierzemy pod uwagę. str. 12

REKLAMA

SKŁAD OPAŁU
TWÓJ SKŁAD OPAŁU

str. 3

KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK

536 512 512

tel.
www.PRESSPOL2.pl
str. 4

WYRY (TEREN GIGU)

UL. PSZCZYŃSKA 48 A

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00 W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00
TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS
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Znamy wyniki drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Wśród zwycięzców jest szpital w Orzeszu

M

iejskie budżety obywatelskie zawsze budzą emocje i angażują spore grono autorów projektów oraz
głosujących. Nieco w cieniu pozostaje edycja
regionalna, organizowana przez marszałka
województwa śląskiego.
W tym roku oddano blisko 21 tysięcy ważnych głosów, co jest stosunkowo niewiele patrząc na skalę województwa. Do podziału było 10 mln zł. Propozycje zadań składano od
9 marca do 15 maja, a przez wrzesień trwało
głosowanie. Mieszkańcy mogli wybierać wśród
90 zadań podzielonych na poszczególne pule: wojewódzką i siedem podregionalnych. Kilka dni temu urząd marszałkowski opubliko-

nickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób
Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny.
Wartość zadania wynosi 229 tys. zł. Na orzeski
szpital oddano 946 głosów.

wał zwycięską listę. Jest na niej 40 projektów,
a wśród nich jeden z powiatu mikołowskiego:
Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i ryb-

Z pracą nie jest najgorzej
u Mimo kilku zwolnień grupowych spowodowanych korona-kryzysem,

powiat mikołowski znajduje się w czołówce województwa śląskiego
jeśli chodzi o najniższe wskaźniki bezrobocia.
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owiatowy Urząd Pracy opublikował
najświeższe statystyki. Dane pochodzą
z końca lipca co oznacza, że uwzględniono w nich także tzw. „efekt COVID-19”.
Województwo śląskie podzielono na osiem
podregionów. Z oczywistych względów najniższą stopę bezrobocia odnotowano w katowickim (2,9%). Nas szczególnie cieszy drugie
miejsce podregionu tyskiego (3,3%), ponieważ
właśnie tam przypisano powiat mikołowski.
Kolejne miejsca: gliwicki (4,1%), bielski (4,5%),
rybnicki (5,2%), częstochowski (5,7%), sosnowiecki (6,2%) i na końcu bytomski (7,6%).
W rozbiciu na powiaty sytuacja też nie wygląda
źle. Wojewódzka statystyka obejmuje 36 jednostek administracyjnych. Powiat mikołowski jest
na szóstym miejscu ze stopą bezrobocia 3,9 %.

Bieruńsko-lędziński

odczas ostatniej wizyty
u mojego kardiologa część
czasu na poradę spędziliśmy opowiadając anegdoty na temat 5G oraz wpływu tej technologii na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Z opowiadania lekarza
wynikła smutna refleksja, że jesteśmy w stanie uwierzyć w najbardziej abstrakcyjne historyjki. Dotyczy to ludzi bez względu na wykształcenie, funkcje czy status materialny. Kardiolog snuł opowieść,
jak niegdyś znany i ceniony dyrektor dużej firmy przez kilka minut,
podczas wizyty - uświadamiał go,
że koronawiursa rozsiewa sieć 5G,
a można się przed promieniowaniem i zarazą ochronić za pomocą
foli zakładanej pod czapkę. Lekarz
dopytywał skąd ten bądź co bądź
rozsądny facet zna takie rewelacje... Okazało się, że przeczytał
o tym w Internecie. I jest to potwierdzona teoria „na faktach”.
No cóż, takiego stwierdzenia kardiolog już nie skomentował. Ale ze
mną podzielił się teorią, że izolacja
i brak kontaktu z rodziną nawet
z najmądrzejszych ludzi może zrobić pacanów wierzących, że foliowy
hełm ochroni ich przed wirusem.
Mnie na koniec wizyty lekarz kazał się zaszczepić na grypę, nosić
maskę i trzymać dystans... No cóż,
okazuje się, że w tym trudnym
czasie mimo wszystko powinniśmy
więcej czasu poświęcać naszym
seniorom, rozmawiać z nimi, choćby tylko przez telefon. Zamknięci
w czterech ścianach, skazani na Internet, telewizję i plotki sklepowe mogą zatracić poczucie rzeczywistości.
Beata

Pszczyński

P
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Katowice

K

ażdy nakłada na siebie
jakieś pokuty. Tak sobie
tłumaczę, że obejrzałem
w internecie ostatnią sesję plenarną
Parlamentu Europejskiego. To było frustrujące przeżycie. Nigdy nie
przypuszczałem, że część unijnych
elit może ulec takiej intelektualnej
degradacji. Europosłanka Sylwia
Spurek jest postacią komiczną. Autorzy memów z utęsknieniem czekają na każde jej wystąpienie. Problem w tym, że takich ludzi, jak pani Spurek, jest w europarlamencie
większość. Pojedynczo są śmieszni,
ale w grupie tworzą destrukcyjną
siłę. Na przykład irlandzki europoseł Mick Wallace, guru od klimatu.
Wygląda, jak lider samobójczej sekty, a przemawia z taką wiarą w nieomylność swoich poglądów, jakby
retoryki uczył się od Lenina, Hitlera czy Castro. Zresztą w jego biurze
wisi na ścianie zdjęcie Che Guevary,
znanego rewolucjonisty i bandyty
z kubańskich lasów.
Unia Europejska jest wspaniałym
projektem, który mógłby nasz zakątek świata uczynić na tyle silnym,
aby konkurować z USA albo Chinami. Niestety marnujemy tę szansę.
Do głosu i władzy dochodzą ludzie,
którzy powinni być najwyżej radnymi w swoich miastach ze statusem
lokalnych dziwaków. Czy to jest normalne, że jakość polskiej demokracji ocenia hiszpański komunista Juan Fernando López Aguilar, który
nawet w swojej ojczyźnie uchodzi za
lewicowego ortodoksę? Niestety, tacy
ludzie nie wyszli z mgły, jak w horrorze Johna Carpenterra. Wybrali ich
europejscy wyborcy.
Jerzy
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AKS Mikołów
czyli niekończąca się opowieść

Trwające przez lata zamieszanie wokół największego
w powiecie mikołowskim klubu sportowego dotyczyło
próby ustalenia, czy Krzysztof Janeczek był legalnym
prezesem czy też uzurpatorem. W każdym razie wpisu
konsekwentnie odmawiał mu Krajowy Rejestr Sądowy.
Od lutego jest nowy prezes. I też go nie ma w KRS.

O

perypetiach mikołowskiego
klubu napisaliśmy w ostatnich
latach kilkanaście artykułów.
Zawsze pojawiały się nowe wątki, które
zamiast wyjaśniać tylko gmatwały sytuację. W lutym miała być ostatnia publi-

kacja. Do klubu wszedł kurator sądowy,
zwołał Walne Zgromadzenie, na którym
wybrano nowego prezesa. Sposób w jaki
to przeprowadzono wzbudził wiele kontrowersji i sprzeciwów, ale w przypadku
AKS niejasności i wątpliwości są normą,
wiec zostawmy ten wątek. Napisaliśmy
wtedy tak: Jeżeli Michał Żyłka zostanie
wpisany do KRS, trudno będzie
podważyć
legalność jego wyboru.
Teoretycz-

nie, decyzję sądu rejestrowego powinniśmy poznać do
30 dni. Minęło grubo ponad

ATRAKCYJNE CENY szczegóły tel. 604 196 619

200 dni
i wciąż
nie ma
nowego wpisu
w KRS. Według sądu
prezesem jest nadal
Zbigniew Piecha, a

jego zastępcami Stefan Piszczek
i Krzysztof Brysz, czyli ludzie
którzy realną władzę w klubie stracili w 2015 roku. Prawie pięcioletnie rządy Krzysztofa Janeczka są prawną, czarną dziurą. Niedawno do katowickiego sądu zostały poproszone w charakterze świadków trzy osoby, aby zeznawały w sprawie klubu. Sędzina je przywitała i... pożegnała przepraszając za błędne wezwanie.

Okazało się, że w sądzie
faktycznie toczyła
się sprawa dotycząca
AKS, ale nie ta,
na którą wezwano
tych świadków.

Brzmi to anegdotycznie, ale sytuacja jest prawdziwa i dobrze ilustruje zamieszanie wokół AKS. Przez pięć
lat sporów do sądów trafiło wiele spraw
i odwołań, które - niczym działa armatnie - wytaczali przeciwko sobie zwolennicy i przeciwnicy Krzysztofa Janeczka. Wciąż w obiegu
prawnym są jego odwołania od odmownych decyzji KRS.
Tylko po co to rozpatrywać, skoro nie
jest już prezesem?
Z drugiej strony,
sąd to nie jest
polityka, gdzie
można kłaść
grube kreski i zapomnieć
o przeszłości. Jeśli Krzysztof Janeczek nie pojawił się w KRS to oznacza, że jego rządy były nielegalne. Władze miejskie i powiatowe, powołując się na swoich prawników, bagatelizowały problem sugerując, że sądowy

wpis nie jest najważniejszy. Mamy nadzieję, że nie wierzyli w to, co mówili. KRS jest kluczowy dla firm i stowarzyszeń, bo porządkuje ich umocowanie prawne. Jeśli sąd odmawia wpisu do
rejestru, to oznacza, że sprawa jest poważna. Władze Mikołowa musiały robić dobra minę do tej gry, bo z kieszeni podatników co roku przelewano do
AKS około 400 tys. zł.

Od tego nie da się
uciec, a wcześniej
czy później stosowana
instytucja zada
pytanie o legalność
tych transakcji.
Nic dziwnego, że w mieście i powiecie, który kasy nie daje, ale nadzoruje stowarzyszenia, jak zbawienia
czekano na sądowego kuratora, który
miał zrobić porządek w klubie. Jak się
okazuje, pozbawienie Krzysztofa Janeczka władzy nie spowodowało, że
wymiar sprawiedliwości zapomniał
o mikołowskim klubie. Sprawy sądowe się toczą, a nowy prezes Michał
Żyłka od siedmiu miesięcy czeka na
wpis do KRS.
(fil)

REKLAMA

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

TWÓJ SKŁAD
OPAŁU

PROMOCJA

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

www.besttrans.pl

tel. 500 106 698 | 32 322 73 70

Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 48a (obok huty)
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Kto z tarczą, kto na tarczy
u Dopóki w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a w Mikołowie Stanisław
Piechula trudno liczyć, aby miasto dostało od państwa coś więcej, niż
wymagają tego przepisy. Inne miejscowości naszego powiatu nie będą
miały tak pod górkę przy staraniach o pieniądze z tarczy antykryzysowej.

Wnioski zgłoszone przez miejscowości
powiatu mikołowskiego do drugiej
tarczy samorządowej.

amorządy mocno dostały po kieszeni z powodu koronawirusa i chwytają
się wszelkich sposobów, aby podreperować gminne budżety. W kryzysowych
czasach, najpewniejszym źródłem zewnętrznych pieniędzy jest rząd. Premier Mateusz
Morawiecki uruchomił drugą transzę tarczy
samorządowej. Podobnie, jak za pierwszym
razem, do wydania jest 6 mld zł. Różnica
polega na kryterium przydziału. W lipcu na
wsparcie mogły liczyć wszystkie samorządy,
a wysokość dotacji obliczano na podstawie
specjalnego algorytmu. Teraz jest inaczej.
Premier i powołana przez niego komisja
dzielić będą po swoim uważaniu. Podstawą jest wniosek, w którym samorządy muszą opisać, na co konkretnie planują wydać rządowe
pieniądze. Do Warszawy,
z całej Polski płyną wnioski
o
kasę na drogi, mosty,
oczyszczalnie,
domy
kultury itp. Na pewno
nie dostaną wszyscy
bo 6 mld zł, choć
niemało i tak stanowi zaledwie
kroplę w morzu

n Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych.
n Przebudowa cieku „Potok” wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego.

S

REKLAMA

samorządowych potrzeb. Jakie będą kryteria? Teoretycznie powinni dostać najbardziej
potrzebujący. W praktyce decydujący będzie
tzw. czynnik polityczny. Tradycja dawania w
pierwszej kolejności swoim sięga początków
polskiej demokracji i nie ma powodu, aby obecny rząd
coś w tej materii
zmieniał.

Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi w żadnej z
miejscowości powiatu mikołowskiego, ale nie
ma też tutaj specjalnych wrogów - z jednym

wyjątkiem. Nieoficjalnie się dowiedzieliśmy,
że otoczenie premiera Morawieckiego dobrze
zapamiętało wizytę w Mikołowie 10 lipca
i show, jakie zgotował burmistrz Stanisław
Piechula. Pod tym względem politycy mają
pamięć doskonałą. Podobno, choć Mikołów
jest mały, jego
burmistrz
trafił na
taką samą półkę
partyjnych
wrogów,
co prezydenci
Rafał Trzaskowski
(Warszawa) i Aleksandra
Dulkiewicz
(Gdańsk). Oczywiście, burmistrz
Piechula może odbierać to jako
zaszczyt i liczyć na order od samego
Borysa Budki, kiedy Platforma Obywatelska wróci do władzy. Na razie jest
jak jest, czyli PiS rządzi. Oczywiście, mamy
nadzieję, że się mylimy w tych kalkulacjach
i Mikołów coś jednak dostanie z drugiej tarczy.

ŁAZISKA GÓRNE

ORZESZE
n Przebudowa ul. Brzozowej w Jaśkowicach
wraz z oświetleniem.
n Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego
w Woszczycach wraz z oświetleniem.
n Budowa odcinka drogi ul. Spokojnej
w Zawiści wraz z oświetleniem.
n Przebudowa odcinka drogi gminnej
- ul. Zacisze w Zawiści wraz z oświetleniem.
n Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1.
n Budowa sali sportowej

MIKOŁÓW
n Kompleksowa przebudowa infrastruktury
drogowej wraz z zagospodarowaniem miejsc
parkingowych oraz zagospodarowania terenu osiedla Mickiewicza.
n Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku
Miejskiego Domu Kultury.
n Budowa sześciooddziałowego Przedszkola
nr 6 w Borowej Wsi.
n Budowa parkingu przy Kompleksie Sportowo Rekreacyjnym MOSiR przy ul. Żwirki i Wigury 45.
n Zaprojektowanie i budowa skateparku przy
ul. Grażyńskiego.
n Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Stawowej 2.
n Przebudowa zaplecza szatniowo - socjalnego
kąpieliska miejskiego na terenie OR Planty
przy ul. Konstytucji 3. Maja 38.

ORNONTOWICE
n Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia.
n Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice
Północ wraz z systemem kanalizacji.
n Budowa dwóch odcinków dróg dojazdowych
ul. Leśnej o nawierzchni z kostki betonowej.
n Budowa boiska sportowego z oświetleniem
oraz ogrodzeniem.
n Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej.

GMINA WYRY
n Rozbudowa świetlicy i modernizacja kuchni
w Szkole Podstawowej w Gostyni.
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Autoryzowany dealera samochodów

Łaziska Górne, ul. Leśna 1
w związku z rozwojem i rozszerzeniem działalności

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA:
1. Sprzedawca samochodów nowych
2. Pracownik działu części i akcesoriów

Transparenty
z pierwszych protestów
jeszcze mogą się przydać.

Niemiec pewny swego

W

ubiegłym miesiącu napisaliśmy,
że spółka HMS Bergbau całkiem
poważnie planuje budowę kopalni pod Orzeszem, a jej prezes dzieli się swoimi
planami przed bardzo poważnymi gremiami.
Dostaliśmy sporo telefonów i e-maili w tej
sprawie. Zarzucono nam, że rozpowszechnia-

Dokumenty należy przesyłać na adres:

43-170 Łaziska Górne, ul. Leśna 1
lub etrans@etrans.pl

my fake newsy, bo niemiecka kopalnia pod
Orzeszem na pewno nie powstanie. Nie nam
o tym rozstrzygać. Piszemy, jak jest. Prezesa
Dennisa Schwindta widzieliśmy i słyszeliśmy
podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, a portal wnp.pl przeprowadził z nim wywiad.

OTO NAJCIEKAWSZE WYPOWIEDZI
Planujemy wybudować kopalnię, której wolumen inwestycyjny wyniesie około 900 mln zł.
Wydobycie powinno wynosić około 1,5 mln ton węgla koksowego rocznie i mniej więcej tyle
samo węgla energetycznego. W kopalni ma pracować około 1000 osób. A to przełoży się też
na ok. 4 tysięcy miejsc pracy w otoczeniu kopalni.

Wicestarosta
mądry po szkodzie

sierpień 2020 r.

Czy wicestarosta Marszolik
www.naszagazeta.info

STRACI STANOWISKO?

Wicestarosta
Tadeusz Marszolik
jest jednocześnie
wiceprzewodniczącym
zarządu Stowarzyszenia
Wspierania
Samorządności, które
świadczy usługi,
m.in. na rzecz powiatu.
Powinien zgłosić
to w oświadczeniu
majątkowym, ponieważ
istnieje ryzyko konﬂiktu
interesów. Nie zgłosił.

W średniej perspektywie węgiel pozostanie istotnym nośnikiem energii. Długofalowo
można rozmawiać o procesie dekarbonizacji, ale trzeba się zastanowić, jak to racjonalnie
przeprowadzić. Również w Niemczech węgiel pozostaje ważnym surowcem. Niemcy próbują
od dwudziestu lat odejść od węgla, ale jednak w ostatnich latach nadal wytwarzają
Do
35-40 proc. energii elektrycznej brutto z węgla.
Jesteśmy grupą inwestorów z USA, Niemiec i Szwajcarii. I będziemy inwestować własne
środki, ponosić ryzyko na własny rachunek. Nie liczymy na żadne środki od polskiego
państwa. Będziemy za to mieć pozytywny wkład w rozwój polskiego górnictwa.
Planujemy bowiem uruchomić bardzo nowoczesną kopalnię we współpracy z polskim
zapleczem naukowo-badawczym.
Zakładamy realizację naszego projektu na różne sposoby. Ale rzeczywiście - kluczowym
atutem byłaby możliwość wykorzystania infrastruktury kopalni Krupiński. Dla nas trudne
do zrozumienia jest to, że likwiduje się elementy tej kopalni chociaż od lat proponujemy
komercyjne rozwiązanie ich wykorzystania przez nas... Przygotowano budżet w wysokości
400 mln zł na likwidację kopalni Krupiński i większość z tych środków została już wydana.
REKLAMA

KANCELARIA

RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

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

Kto rządzi?
W piśmie, które do nas dotarło
znalazł się wyciąg z KRS z aktualizacją
na
10 czerwca tego roku. Władze
Stowarzyszenia tworzyli wtedy:
przewodnicząca zarządu Katarzyna
SyryjczykSłomska (szefowa Rady Miasta
w MiREKLAMA

kołowie) i jej zastępca Tadeusz
Markołowskiego, zajmujących
szolik, wicestarosta Powiatu
się obsłuzaczęło dziać. Pod koniec
Mikogą prawną samorządów.
lipca samołowskiego. W zarządzie zasiadała
Byli zgodni
rządowcy mieli zrezygnować
też
w swojej opinii. Zachodzi tu
z funkcji
Joanna Pasierbek-Konieczny,
możliwość
we władzach Stowarzyszen
przekonfliktu interesów i Tadeusz
ia Wspierawodnicząca Rady Gminy Wyry.
Marszonia Samorządności. Na razie
Udział
lik powinien ujawnić w oświadczeniu
nie da się
Marszolika wzbudził najwięcej
ofi
cjalnie tego potwierdzić,
konmajątkowym zasiadanie we
ponieważ
trowersji. W odróżnieniu
władzach
w KRS nie ma jeszcze śladów
od radnych,
Stowarzyszenia. Nie zrobił
zmian.
Nie
wicestarosta ma duży i realny
tego. Zdakomentujemy i nie oceniamy
wpływ
niem prawników może to
tej sytuacji.
na wydatkowanie publicznych
grozić odpoPiszemy, jak jest. Do tematu
pienięwiedzialnością karną oraz
wrócimy we
dzy. O ocenę tej sytuacji
zawodową,
wrześniowym wydaniu gazety,
poprosiliśmy
czyli utratą stanowiska. Kiedy
ponieważ
dwóch mecenasów spoza
zaczęliśmy
sprawa zapowiada się na rozwojową.
powiatu mizbierać materiał do tego artykuł
coś się
Jerzy Filar

Od

naszej redakcji przyszedł anonimowy list
w sprawie wicestarosty. Nie był to typowy donos,
ale wyciąg
z rejestru sądowego Stowarzysze
nia
Wspierania Samorządności
oraz podstawa prawna, jaką miał złamać
Tadeusz Marszolik. Jak się dowiedzieliś
my
takie same pisma wysłano
do starostwa
powiatowego oraz śląskiego
urzędu wojewódzkiego. Podobno wojewoda
zażądał już wyjaśnień od mikołowskie
go
starosty.

O co chodzi?

zostałe gminy mniej, w zależności
od
liczby mieszkańców.

PEWNA I STA
BILNA PRA
dawna
żaden
CA
Dołącz do nas!

nasz artykuł nie
wywołał takiego zamieszania na
towarzyskich salonach powiatu mikołowskiego, co publikacja z sierpnia o roli
wicestarosty Tadeusza Marszolika w Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności. Podobno w jego
obecności nie wolno nawet wymieniać nazwiska

Stowarzyszenie Wspierania
Samorządności ma siedzibę przy
mikołowskim Rynku. Działa od lat.
Jak czytamy
w Krajowym Rejestrze Sądowym
jego
celem jest wspieranie wszelkiej
działalności fachowej na rzecz samorządu
terytorialnego. W tym pakiecie
jest, m.in.
prowadzenie doradztwa
prawnego,
finansowego i ekonomiczn
ego, działalność wydawnicza, wykonywani
e specjalistycznych ekspertyz.
Stowarzyszenie prowadzi także powiatowy
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczestnictw
o
w tych zajęciach jest płatne.
Stowarzyszenie utrzymuje się także
z publicznych pieniędzy. Starostwo
i miejscowości tworzące powiat odprowadza
ją na
jego rzecz roczną składkę.
Na przykład
Mikołów płaci niecałe 30
tys. zł, a po-

Zadbamy o bezpieczeńst
wo Twoje,
Twojej rodziny i Twoich
ﬁnansów.

Należymy do największego
producenta
węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych
pracowników.
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy
i operatorów obróbki skrawan
iem.

OFERUJEMY:

Terminowe i dobre warunki
ﬁnansowe,
Nagrodę za zaangażowanie
i wyniki,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe
na życie,
Nagrodę coroczną wypłacan
ą w lipcu,
Nagrodę kwartalną za frekwenc
ję.
Więcej beneﬁtów znajdzies
z na naszej stronie!

3

naczelnego „Naszej Gazety”. Jest to nobilitacja, bo
prestiż w mediach mierzy się nie tylko liczbą przyjaciół, ale i wrogów. Oczywiście, my nie chcemy
być wrogami dla wicestarosty, a wręcz odwrotnie.
Z sympatią i empatią pochylamy się nad jego samorządową kariera. Przypomnijmy, że pretekstem
do napisania artykułu był dobrze udokumentowany
donos. Anonimowy informator zwrócił uwagę na
to, że wicestarosta Tadeusz Marszolik jest wiceprezesem stowarzyszenia, które świadczy usługi, m.in.
na rzecz starostwa powiatowego. Tych stanowisk
nie można łączyć ze względu na możliwość konfliktu interesów. Sprawą zajął się także wojewoda.
W jednym z powiatów w naszym regionie doszło
do podobnej sytuacji, a po interwencji CBA tamtejszy urzędnik stracił stanowisko. Nie życzymy
Tadeuszowi Marszolikowi takich przygód i cieszymy się, że zrobił on krok, aby uniknąć kłopotów
i zrezygnował z wiceprezesury w Stowarzyszeniu
Wspierania Samorządności.

Wejdź na stronę: www.k
ariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32 721
51

00
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Najlepszy internet w mieście!

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

Profesjonalna
obsługa
doradców

Szybki
i skuteczny
serwis

Brak
ukrytych
kosztów

Skontaktuj się z nami

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

Dostęp do
szerokiej gamy
programów
telewizyjnych

Lokalna
firma

„Elektryk” w starostwie
6
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u Nie zawsze jest pretekst, aby napisać coś pozytywnego o starostwie powiatowym, ale tym
razem mamy dobry powód. Powiat mikołowski dołączył do nielicznego grona ekologicznych
samorządów, które mają auta elektryczne w służbowej flocie samochodowej.

S

amochód elektryczny marki BMW i3 jest w pełW powiecie mikołowskim
ni ekologiczny, a jego zasięg na jednym ładowaniu
zarejestrowano do tej pory
wynosi do 260 km. Auto na rok użyczyła starostwu
firma S.A.C. Gwarant z siedzibą w Mikołowie. To jeden
auta hybrydowe
z największych partnerów marki BMW w Polsce. Wkrótce w Mikołowie powstanie pierwszy w Europie salon depojazdy elektryczne w tym
dykowany najmocniejszym mode19 samochodów 33 motorowery 1 motocykl
lom tej marki oznaczonych symMIROSŁAW DUŻY,
bolem M.
starosta mikołowski
„Elektryk” będzie używany
Sam prywatnie mam hybrydę
służbowo w szczególności przez
i bardzo sobie to chwalę. Mam
Wydziały: Ochrony Środowiska,
nadzieję, że w ten sposób
Geodezji, Administracji Architekprzyczynimy się do promotoniczo - Budowlanej, Gospodarki
wania ekologicznych środków
Mieniem i Zamówień Publicznych
transportu. Samochody tego
oraz Informatyki. Znacząco obnitypu wyposażone są, m.in.
ży to koszty delegacji służbowych
we wtyczkę do ładowania
pracowników starostwa.
w domu, także jeśli ktoś ma
Przypomnijmy, że Ustawa o elezamontowane u siebie panele
ktromobilności i paliwach alternafotowoltaiczne, eksploatacja
tywnych nakłada konkretne obotego pojazdu jest praktycznie
wiązki na jednostki samorządu
darmowa
terytorialnego. Według nich, już
w 2022 r. gminy i powiaty powyżej
50 tys. mieszkańców powinny mieć we flocie użytkowanych pojazdów 10 proc. samochodów elektrycznych. Podobne wymogi dotyczą komunikacji miejskiej. Docelowo,
co najmniej 30 proc. wozów będzie musiało być zero lub
Ireneusz Sikora (po prawej), udziałowiec firmy S.A.C. Gwarant przekazuje staroście Mirosławowi Dużemu kluczyki do auta.
niskoemisyjna.

134
53
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Kolędy

nie będzie
W 26 parafiach
powiatu mikołowskiego
księża nie odwiedzą
w tym roku wiernych.

T

akiej sytuacji nie pamiętają najstarsi mieszkańcy. Nawet w czasie wojny księża nawiedzali domy wiernych. Teraz grozi nam inny, niewidzialny wróg, który skutecznie
zdezorganizował każdą dziedzinę
życia. Kolędy w tradycyjnej formie
w tym roku nie będzie. Taką decyzję podjął metropolita katowicki,
arcybiskup Wiktor Skworc.
- Odwiedziny duszpasterskie
ograniczamy wyłącznie do błogosławieństwa nowych domów
i mieszkań na zaproszenie gospodarzy - czytamy w komunikacie
wydziału duszpasterskiego Kurii Metropolitarnej w Katowicach.
W czasie takiej wizyty należy jednak zachować wszelkie środki sanitarne, przewidziane w okresie
trwania pandemii koronawirusa. W komunikacie czytamy też
o tym, co pojawi się w zamian za
kolędę. Będą to msze za mieszkańców poszczególnych ulic, które
zostaną odprawione w kościołach
w okresie Bożego Narodzenia.

REKLAMA

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

Oferta ważna od 1-15.10.2020 r.
Bułka węgierka
90gr

Ketchup tortex
pikantny
i łagodny
470gr

Gorący kubek
różne rodzaje
12-22gr

30,49

1,05

1,10
2,79
3,59

Danie knorr
różne rodzaje 51-92gr

Chleb Piast
300gr

2,49

Kiełbasa
głogowska
1kg

2,99

23,50

Oferta ważna od 16-31.10.2020 r.

0,85

Chleb orkiszowy
Św.Hildegardy
450gr

Fix knorr
bolognese, napoli,
do potraw chińskich
39-45gr

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

Szynka
w ziołach
1kg

Bułka żytnia
mieszana
70gr

4,29

Producent „PSS Zgoda” Mikołów

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

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

Zapraszamy na I piętro DH „ Zgoda”

Winerki
mini
1kg

19,99

22,50

Metka
cebulowa
1kg

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

Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów kuchennych oraz szkła i porcelany.

www.naszagazeta.info
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POD NASZYM PATRONATEM

Znów będą walczyć, Koszt życia w Orzeszu
dla chorej Oliwii
31.10.2
0
2
sala M 0
OK
Orzesze

u Znamy

coraz więcej szczegółów trzeciej
charytatywnej gali kickboxingu.

21
6.02.20 iR
OS
hala M w
Mikołó

Z

awody odbędą się 6 lutego przyszłego roku,
jak zawsze w hali mikołowskiego MOSiR. Pełna nazwa
imprezy brzmi III CharytatywREKLAMA

na Gala Open Cup Europe. To
mała, ale istotna zmiana w porównaniu z poprzednimi edycjami. Impreza cieszy się coraz
większą popularnością i renomą

wśród kickbokserów. To oznacza, że w przyszłym roku zobaczymy na ringu zawodników nie
tylko z polskiej czołówki tej dyscypliny. Organizatorzy nie zdradzają szczegółów, bo mają jeszcze
cztery miesiące, aby dopiąć galę na ostatni guzik. Na razie wiadomo, że odbędą się dwa turnieje
o pas zawodowego mistrza świata. Zawodów takiej rangi jeszcze
w powiecie mikołowskim nie było. Będziemy na bieżąco informować Czytelników co dzieje
się za organizacyjnymi kulisami
III Charytatywnej Gali. Jeden
szczegół na pewno nie ulegnie
zmianie. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony dla Oliwii,
chorej dziewczynki z Mikołowa.
Tym się różnią te zawody od innych. W wielu miastach organizowane są komercyjne gale sportów walki, ale jedynie w Mikołowie zawodnicy krzyżują rękawice
nie tylko dla własnej chwały, lecz
także dla chorego dziecka.

M

iejski Ośrodek Kultury w Orzeszu po
raz kolejny bierze udział w projekcie
„Teatr Polska”, organizowanego przez
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie. Jest to unikatowa, 12 edycja programu, który trwa od 2009 roku i cieszy się niesłabnącą popularnością.
Tym razem w Orzeszu zagości Teatr Śląski
im. Stanisława Wyspiańskiego z przedstawieniem
autorstwa Martyny Majok „Koszt życia” w reż.
Małgorzaty Bogajewskiej.
O czym jest spektakl? Życie Eddiego i Ani od
pewnego czasu zmieniło się nie do poznania. Może
i wcześniej losy ich małżeństwa nie układały się jak
w serialu, ale przynajmniej oboje byli samodzielni.
Dziś tylko jedno z nich ma ten przywilej...

Nagrodzony Pulitzerem tekst Martyny Majok
„Cost of Living” to opowieść o przeszywającej samotności, dotkliwszej tym bardziej, że doświadczanej w obecności drugiej osoby. Konstrukcja fabuły
zmusza do zrewidowania schematów myślowych
i emocjonalnych, jakie wiążemy zwykle z sytuacją
niepełnosprawności.
Warto wspomnieć, że za scenografię i kostiumy
odpowiada Joanna Jaśko-Sroka, zaś muzyczne doznania zapewni nam Przemysław Pankiewicz - na
żywo.
Na trwający 135 minut spektakl obowiązywać
będą bezpłatne wejściówki, które można Państwo
odebrać w MOK Orzesze.
Na spektakl zapraszamy młodzież i dorosłych
31 października o godz. 18:00.
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To nie fotomontaż ani fotoshop
Dynia gigant z Wyr waży prawie 700 kg

- W tym roku pogoda nie sprzyjała hodowcom gigantycznych
warzyw. Na początku bardzo sucho, później w maju zimno. Zimne noce zaważyły na tym, że moja dynia długo nie przybierała
na wadze, ale ostatecznie się udało, nie pękła - mówi młody hodowca, Piotr Danielczyk.
Aby wyhodować dynię giganta musiał zacząć od namoczenia specjalnego nasionka. Później, w marcu ze starego akwarium zrobił cieplarnię z termostatem. Dynia do wzrostu potrzebuje 27 stopni. Była dodatkowo specjalnie doświetlana
i prężnie rosła przez około 110 dni. Piotr Danielczyk z Wyr warzywa giganty hoduje już 5 rok.

- Doświadczenie mam coraz większe i z każdą hodowlą dowiaduję się o dyniach czegoś nowego. Jakie mam plany na przyszły rok? Mam nadzieję, że moja dynia przekroczy 700 kilogramów - deklaruje hodowca.
Na tegorocznym festiwalu dyni „Bania Fest” walczyli hodowcy warzyw gigantów z całego kraju. W kategorii najcięższa
dynia Piotr Danielczyk (jego dynia ważyła aż 693,5 kg) osiągnął trzeci wynik w Polsce. Konkurs odbywał się pod patronatem Great Pumpkin Commonwealth Poland.
Źródło:
aktualności powiatu mikołowskiego

październik 2020 r.

Mikołowska policja apeluje do grzybiarzy:

BĄDŹCIE ROZWAŻNI

G

rzybobranie to dobry sposób
na spędzenie wolnego czasu
i aktywny wypoczynek na łonie natury. Doświadczenia lat ubiegłych
pokazują, że nie wszyscy amatorzy grzybów znają jednak lasy, do których się
udają. Często wybierają się tam w pojedynkę, przeceniając swój zmysł orientacji w terenie. Policja apeluje o rozsądek,
rozwagę i większą wyobraźnię.
Aby uniknąć takich sytuacji, które
mogą zakończyć się tragicznie, przypominamy o kilku zasadach bezpieczeństwa w czasie grzybobrania:
• Starajmy nie wybierać się do lasu
w pojedynkę.
• Jeśli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób.
• Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie.
• Zabierzmy ze sobą naładowany telefon
komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne.
• Pamiętajmy, że elementy odblaskowe
czy jasny strój mogą okazać się bardzo pomocne w razie akcji poszukiwawczej.
• Jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy
się zbyt daleko od swoich pojazdów,
stacji czy przystanków kolejowych.
• Wybierajmy wczesną porę dnia na wędrówkę po lesie, nie po zmierzchu.

• Nie pozostawiajmy w pojeździe wartościowych przedmiotów.
• Nie nośmy ze sobą rzeczy wartościowych, aby uniknąć ich zagubienia;
• Warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych
spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie
obuwie.
• Gdy wybieramy się na dłużej do lasu,
zabierzmy ze sobą wodę oraz coś do
jedzenia.
• Nie śmiećmy, zabierzmy z lasu, to co
ze sobą przynieśliśmy.
• Jeśli zabłądzimy w lesie nie zwlekając
zaalarmujmy Policję, starajmy się też
dojść do najbliższej drogi, wtedy jest
większa szansa na odnalezienie.

Think Eco! Rozpoczął się Europejski
Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
u Wyzwania związane z Europejskim Zielonym Ładem i transformacją
energetyczną zdominowały pierwszy dzień Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowanego przez
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

S

pecjalną edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw zainaugurowało
forum Think Eco! W pszczyńskim pałacu spotkali się m.in. ludzie biznesu,
samorządowcy, politycy i przedstawiciele świata nauki. Dyskusja toczyła się
przede wszystkim wokół wyzwań związanych transformacją energetyczną.

Trzeba zachować
konkurencyjność
europejskiego
przemysłu
Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, rozpoczynając forum wskazał, że konieczne są działania, które wzmocnią śląski
i europejski przemysł w konkurencji
z produktami wytwarzanymi w sposób
mniej ekologiczny i świadomy.
- Musimy podejmować działania nie
tylko na poziomie krajowym i lokalnym, ale również na poziomie europejskim. Działania, które wzmocnią śląski
i europejski przemysł, żeby dać mu szanse

na rozwój i funkcjonowanie na rynkach
światowych - zaznaczył prezes Zjawiony.
Nawiązał do tego Janusz Steinhoff,
były wicepremier i minister gospodarki,
który stwierdził, że jeżeli świat nie pójdzie za Europą konieczne będzie wprowadzenie cła węglowego na towary
sprowadzane na Stary Kontynent.
- Problem ochrony atmosfery jest globalny, a przemysł europejski nie wytrzyma konkurencji z przemysłem, który nie
zwraca uwagi na środowisko - podkreślał były wicepremier.

Nowa strategia
- Zielone Śląskie 2030
- Takie spotkania jak te są podstawą
do budowania naszych programów i projektów - zapewniał Jakub Chełstowski,
marszałek województwa śląskiego. Podkreślił również, że regionalny samorząd
będzie przyjmował nową strategię - Zielone Śląskie 2030.
- Zakładamy, że w ciągu 10 lat Śląsk
przejdzie wielką zmianę (…) Szanujemy nasz przemysł wydobywczy, ale chce-

my się zmieniać. Cieszę się, że strona
społeczna wynegocjowała ścieżkę odejścia, która jest dla nas kierunkowskazem - kiedy, jak i dlaczego? (...) Ten proces musi być sprawiedliwy. Trzeba wyciągnąć wnioski z błędów przeszłości. Mam
nadzieję, że ta kolejna unijna perspektywa spowoduje, że zielona transformacja na Śląsku się uda - mówił marszałek
Chełstowski.
Marszałek podkreślił, że w zamian
w naszym regionie musi powstać przemysł oparty o nowoczesne, nisko i zeroemisyjne technologie.
Do przemian związanych z likwidacją śląskich kopalń nawiązali także inni uczestnicy forum. Eurodeputowany Grzegorz Tobiszowski, były wiceminister energii odpowiedzialny za górnictwo, zaznaczał, że do Brukseli musi dotrzeć silny głos w sprawie wprowadzania u nas Zielonego Ładu etapami,
z właściwymi proporcjami w trosce o
klimat, człowieka i rozwój gospodarczy.
Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wskazywał, że odej-

ście od górnictwa powinno się odbywać
w poszanowaniu miejsc pracy i człowieka oraz przy myśleniu o zrównoważonym rozwoju naszych gmin i transformacji energetycznej.
Były wicepremier Janusz Steinhoff
dodał, że odejście od paliw stałych, które dominują w polskim miksie energetycznym, musi być „aprobowalne społecznie”.

Perowskity i wodór
- przyszłość energetyki?
Na Think Eco! dyskutowano także
o nowoczesnych rozwiązaniach, które pomogą zlikwidować smog i niską

emisję. Wskazywano na perowskity
i rewolucyjną technologię z Polski, która pozwala wykorzystywać te minerały w produkcji tanich ogniw słonecznych. Jako paliwo przyszłości wskazywano także wodór. Podczas forum podpisano, m.in. umowę intencyjną pomiędzy miastem Pszczyna, spółką SBB
Energy SA, spółką Veolia Energia Polska SA oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach dotyczącą opracowania koncepcji technologicznej obejmującej produkcję, magazynowanie i utylizację wodoru, który może być wykorzystywany, m.in. na potrzeby ciepła systemowego. Dzięki temu Pszczyna może
stać się miastem zeroemisyjnym.
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Pobiegli po życie
Jastrzębska Spółka Węglowa,
do której należy kopalnia Budryk
w Ornontowicach, wspiera jedną
z najciekawszych imprez sportoworekreacyjnych, popularyzującą
polską transplantologię.

To

już 17 edycja biegu, który
w tym roku powrócił do
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Na starcie stanęło 47
sztafet. To mniej, niż zwykle, ale powodem była pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia, takie jak konieczność utrzymywania dystansu społecznego.
- Kolejny „Bieg po Nowe Życie” już za
nami, ale atmosfera i emocje towarzyszące temu wyjątkowemu projektowi edukacyjnemu są w nas cały czas bardzo żywe.
Wyjątkowemu dlatego, że wiedzę o transplantacji szerzymy już od wielu lat, a sobą
i swoją historią docieramy do coraz większej grupy odbiorców. Ten rok szczególnie
udowodnił, że jesteśmy wszyscy w tej edukacji bardzo zdeterminowani, pomimo
pandemii spotkaliśmy się w czerwcu wirtualnie, a obecnie osobiście w Warszawie mówi Jan Stępniak, uczestnik biegu, który żyje tylko dzięki przeszczepionej nerce.
Nie byłoby „Biegu po Nowe Życie”, gdyby nie znane osoby, które wspierają to wydarzenie. Ambasadorem akcji jest Przemysława Saleta. Słynny bokser i kickbokser nie interesował się transplantologią,

dopóki nie zachorowała jego córka Nicole.
Sportowiec oddał jej swoją nerkę, wrócił potem do czynnego uprawiania
sportu. Oprócz Salety na starcie
17. „Biegu po Nowe Życie”
pojawili się między innymi:
Marcin Korcz, Marta Kuligowska, Rafał Zawierucha, Krzysztof Wach,
Jacek Kopczyński, Katarzyna Dąbrowska,
Olga Kalicka, Przemysław Sadowski, Kamila Kamińska, Izabela
Zwierzyńska, Agnieszka Rylik, Mariusz Jakus,
Jarosław Jakimowicz, Ewa
Pacuła, Rafał Mroczek, Marcin Mroczek, Szymon Wydra,
Paweł Zagumny, a także Mariola
Bojarska-Ferenc.
- Z „Biegiem po Nowe Życie” jestem od samego początku. Ważne, by
oswajać ten temat, mówić o tym, że jeśli już się odchodzi, to nie trzeba zabierać ze sobą narządów, które mogą uratować komuś życie. To ważne, by dotrzeć

zwłaszcza do młodego pokolenia- mówi
Mariola Bojarska Ferenc. - Zwłaszcza dzisiaj, gdy walczymy z pandemią koronawirusa, powinniśmy uświadomić sobie, że

zdrowie jest najważniejsze - dodaje.
Aktor Krzysztof Wach mówi,
że takie wydarzenia jak „Bieg po Nowe Życie” koniecznie
trzeba wspierać i nagłaśniać. - Nie mam nic przeciwko temu, by po mojej śmierci pobrano ode mnie narządy i ratowano życie innych ludzi - deklaruje.
W „Biegu po Nowe Życie” jak zawsze
ważny był udział, nie wynik. Jednak organizatorzy, by dodać wydarzeniu nieco
sportowych emocji, mierzyli jego uczestnikom czas. Najlepszy wynik uzyskała

sztafeta prowadzona przez Adriana Mielnika z Józefem Bożkiem - osobą po przeszczepie oraz Katarzyną Złotkowską.
17. „Biegowi po Nowe Życie” towarzyszyła debata poświęcona wyzwaniom
polskiej transplantologii, w której wzięli
udział lekarze, koordynatorzy transplantacyjni, pacjenci, a także przedstawiciele
resortu zdrowia. Wśród pomysłów, które
pojawiły się podczas spotkania, było m.in.
powołanie stanowiska koordynatora biorcy, który poprowadzi pacjenta ze skrajną niewydolności narządu aż do momentu przeszczepienia. Mówiono także o tym,
że w wielu krajach przeszczepienia od żywych dawców to nawet kilkadziesiąt procent zabiegów - w Polsce ten odsetek jest
niewielki, wynosi zaledwie 5 proc.

Lek na COVID-19 dzięki górnikom JSW
u Lubelska spółka Biomed zakończyła produkcję pierwszej serii polskiego leku przeciw COVID-19. Preparat powstał przede
wszystkim z osocza ozdrowieńców Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pierwsze badania potwierdzają skuteczność leku.
- Jako pierwsi na świecie mamy lek na COVID-19. To lek, który działa, zawierający przeciwciała neutralizujące koronawirusa - mówił dr Grzegorz Czelej,
senator RP, jeden z inicjatorów
projektu, który prezentował preparat podczas konferencji prasowej w Lublinie.
Immunoglobulina anty
SARS-CoV-2 poddana będzie
teraz badaniom jakościowym,
w tym analizom stabilności produktu i zostanie przekazana do
badań klinicznych w czterech
ośrodkach: w Lublinie, Bytomiu,
Białymstoku i Warszawie.
- Badania kliniczne polegają
na tym, że podajemy lek pacjen-

tom z zakażeniem SARS-CoV-2.
Oczywiście, chodzi o pacjentów
z zakażeniem objawowym na odpowiednim etapie objawów klinicznych, tak abyśmy mogli udowodnić, że podanie tego preparatu spowoduje ustąpienie objawów. Musimy wykazać skuteczność i bezpieczeństwo - wyjaśnia
prof. Krzysztof Tomasiewicz,
kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych w Lublinie.
Najtrudniejszy etap lubelski
Biomed ma za sobą. W wyniku produkcji powstały ponad
trzy tysiące ampułek Immunoglobuliny anty-SARS-CoV-2,
a to nieco więcej niż się spodziewano.

- Zawdzięczamy to przede
wszystkim górnikom, którym
chciałbym serdecznie podziękować. Bo to głównie z ich osocza
jest ten lek. Przypomnę, że na 150
litrów zebranego osocza, ponad
100 litrów otrzymaliśmy dzięki akcji górników-ozdrowieńców
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
którzy oddawali osocze - podkreślał dr Grzegorz Czelej. - Z Biomedem doszliśmy do wniosku, że
ten lek będzie naszym dobrem narodowym, bo powstał z krwi naszych obywateli. Chciałbym, aby
nazwa leku została wyłoniona
w konkursie, w którym wszyscy
mogą wziąć udział. Czekamy na
propozycje - podsumował senator.
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Walka do ost
Związkowcy i strona rządowa uzgodnili harmonogram zamykania kopalń. Bolesław Śmiały dostał
jeszcze osiem lat życia. Nie jest to jednak ostateczna diagnoza. W optymistycznym wariancie
łaziska kopalnia może pożyć dłużej. Pesymistycznego scenariusza nie bierzemy pod uwagę.

Z
IZABELA KLOC,

poseł do Parlamentu
Europejskiego, urodzona
w Łaziskach Górnych
W sprawie „Bolesława Śmiałego”
jestem w stałym kontakcie z
wiceministrem Arturem Soboniem,
odpowiedzialnym w rządzie za
górnictwo i energetykę. W tej
chwili prowadzone są szczegółowe
analizy, które pozwolą napisać
dla kopalni najlepszy scenariusz
na najbliższe lata. Wiele do
powiedzenia ma tutaj Bruksela.
Od tego zależy, jaką strategię
wobec górnictwa przyjmie rząd.
Jedno jest pewne. Modernizacja
energetyczna musi współgrać z
założeniami rządowego Programu
Dla Śląska, którego fundamentem
jest sprawiedliwa transformacja,
stawiająca na pierwszym
miejscu społeczne i ekonomiczne
bezpieczeństwo naszego regionu.
REKLAMA

wiązkowcy i strona rządowa
uzgodnili harmonogram likwidacji kopalń. Bolesław Śmiały ma zakończyć żywot w 2028 roku. Nie jest to data przypadkowa. Mniej więcej w tym czasie
wyczerpie się obecne złoże. Nie skończą się
jednak możliwości eksploatacyjne kopalni.
Gdyby „Bolek” uzyskał koncesję na fedrowanie za tzw. Rowem Bełckim, dotarłby
do płytkich, tanich w wydobyciu zasobów
wysokoenergetycznego węgla. Jest to jeden
z wariantów, rozważanych nie tylko w kontekście łaziskiej kopalni, ale szerzej, w ramach krajowych planów energetycznych.
Rok 2028 jest więc datą wielce prawdopodobną, ale nie ostateczną.

Oznacza to, że Bolesław
Śmiały, jak nigdy
wcześniej potrzebuje
teraz przyjaciół.
Nie wiadomo, czy do tego grona można zaliczyć Tomasza Rogalę, prezesa Polskiej Grupy Górniczej. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zaraz po ogłoszeniu
związkowo-rządowego porozumienia, nakazał on dyrektorowi „Bolka” przeprowadzenie zwolnień i ograniczenie wydobycia. Ten pomysł został podobno zablokowany na szczeblu Ministerstwa Aktywów
Państwowych. Prezes PGG już wcześniej
dał się poznać, że jest lepszym likwidatorem niż reformatorem. To on przygotował w czerwcu plan szybkiego zamknięcia kilku kopalń i ograniczenia wypłat dla
górników. Wywołało to wrzenie na Śląsku
i spięcie między premierem Mateuszem

Trudno sobie wyobrazić Łaziska Górne bez Bolesława Śmiałego.
Morawieckim a wicepremierem i ministrem MAP Jackiem Sasinem.

Mamy nadzieję, że
powtarzana w różnych
źródłach informacja o
rychłej dymisji prezesa
Rogali nie okaże się
jedynie plotką.
Ograniczanie produkcji łaziskiej kopalni w tej chwili nie ma żadnego sensu. Bolesław Śmiały na tle całej PGG radzi sobie całkiem dobrze. Nie przynosi strat,
zatrudnia jedynie 1700 osób, ma zapewniony zbyt i dysponuje własnym zakładem przeróbczym. Robienie w tej chwili
krzywdy Bolesławowi Śmiałemu nie miałoby ekonomicznego uzasadnienia, a by-

łoby jedynie odpryskiem jakieś politycznej wojny, toczonej w Katowicach, Warszawie albo Brukseli.

Węgiel za Rowem
Bełckim nie jest jedynym
asem w rękawie.
W piątym punkcie związkowo-rządowego porozumienia jest mowa wprost
o Elektrowni Łaziska. Wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach, że jest to nie tylko
fabryka prądu, ale także laboratorium nowoczesnych technologii. Ta prawda wreszcie dotarła tam, gdzie trzeba. W Elektrownia Łaziska mogłaby powstać instalacja do
produkcji gazu z węgla. Takie projekty istnieją na świecie, a specjalizuje się w tym
zwłaszcza Japonia. Kluczem do powodze-

nia jest tani węgiel. Bolesław Śmiały, jeśli dostałby zgodę na fedrowanie za Rowem Bełckim, miałby go pod dostatkiem.
To wariant optymistyczny. Są też złe wiadomości. Jeden z punktów umowy brzmi
wyjątkowo niepokojąco:

„Porozumienie wchodzi
w życie z dniem
uzyskania zgody Komisji
Europejskiej na pomoc
publiczną, w tym na
dopłaty do bieżącej
produkcji dla sektora
górnictwa węgla
kamiennego.”
Istnieje ryzyko, że Bruksela się na to
nie zgodzi. Niestety eko-fanatycy bio-
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tatniej tony
rą w unijnych instytucjach górę nad politykami, którzy zachowują jeszcze rozsądek. Podczas ostatniej sesji plenarnej
Parlamentu Europejskiego poddano pod
głosowanie projekt Prawa Klimatycznego. Zwyciężyła koalicja zielonych, socjalistów i liberałów, która przeforsowała
podniesienie redukcji dwutlenku węgla
z 40 do 60 proc. do 2030 roku. Jedyna nadzieja w rozsądku szefów państw, którzy
na poziomie Rady Europejskiej mogą zablokować ten szaleńczy plan. Gdyby Zielony Ład miał być wprowadzany w takim
tempie, z Unii Europejskiej wyniesie się
cały przemysł energochłonny. W konsekwencji spadnie konkurencyjność unijnej gospodarki, która uzależni się od importu, m.in. energii, stali, cementu, nawozów i wielu innych produktów przemysłowych.

Zielony Ład w obecnym
wydaniu to prosta droga
do Unii Europejskiej
dwóch, a nawet trzech
prędkości.
Będziemy mieli kraje, dla których
transformacja energetyczna nie jest problemem, bo od dawna opierają się na odnawialnych źródłach energii. Inne pańREKLAMA

stwa, o bardziej zróżnicowanym miksie
energetycznym, poradzą sobie przy minimalnym wysiłku gospodarczym. W ostatnim koszyku będzie Polska, której przemysł jest najbardziej uzależniony od węgla, a Unia Europejska zamiast motywować do zmian, straszy tylko kolejnymi restrykcjami i grozi obcięciem funduszy.
Na radykalnej, pospiesznej i chaotycznej
polityce klimatycznej, z jaką mamy teraz
do czynienia, najbardziej traci Śląsk. Ręce opadają, kiedy słyszy się „ekspertów”
przekonujących, że nie ma problemu z likwidacją kopalń, bo Bruksela sypnie kasą,
a szczęśliwi górnicy pójdą montować wiatraki. To utopia. Jak wyliczyli naukowcy
z katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego, gdyby upadła cała PGG, koszt utworzenia nowych miejsc pracy wyniósłby
200 mld zł. W skali całego kraju, do 2030
roku transformacja energetyczna zamknie
się w kwocie biliona złotych. To gigantyczne pieniądze, których Polska nie ma i nie
dostanie z Brukseli. Frans Timmermans,
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej
lubi powtarzać, że transformacja energetyczna jest procesem solidarnym, bo kiedy potknie się jedno państwo członkowskie, upadnie cała wspólnota. Dlaczego
w takim razie mamy wrażenie, że Bruksela podkłada Polsce nogi?

Rozmowa z ALEKSANDREM WYRĄ,
burmistrzem Łazisk Górnych
wie „Bolka” wszyscy mówimy
jednym głosem.

- Co oznaczałby dla Łazisk Górnych upadek „Bolesława Śmiałego”?
- Nie dopuszczamy takiej
możliwości. Mówiąc „my”
mam na myśli samorządowców z miasta i powiatu, związkowców, pracowników kopalni i samych mieszkańców, bo
jestem przekonany, że w spra-

- Postawmy pytanie inaczej: jaką rolę odgrywa kopalnia w życiu społecznym
i gospodarczym miasta?
- Kopalnia jest największym pracodawcą w Łaziskach Górnych i drugim, po
elektrowni, płatnikiem podatków do miejskiego budżetu.
- Inne górnicze miasta,
jak Ruda Śląska, pogodziły

Nie bez powodu
w artykule o Bolesławie
Śmiałym kilka obszernych
akapitów poświęciliśmy
unijnej polityce
klimatycznej.
Bo taka jest teraz zależność. Nawiedzona ekipa w Brukseli chce zrealizować swo-

się z upadkiem branży i żądają pieniędzy na łagodzenie
skutków transformacji.
- My nie chcemy od nikogo pieniędzy. Chcemy, aby nie
przeszkadzano „Bolesławowi
Śmiałemu”, bo nie ma technologicznych ani ekonomicznych przesłanek, aby ograniczać pracę kopalni.
- Górnictwo w Polsce nie
będzie trwało wiecznie.
- Zdaję sobie z tego sprawę, ale w dającej się przewidzieć perspektywie Polska na-

je ekologiczne utopie, a konsekwencje tego mogą ponieść rodziny w Łaziskach
Górnych. Minęły czasy, kiedy dla ratowania kopalni wystarczyło pojechać do Warszawy i podpalić opony w Alejach Ujazdowskich. Generalnie są trzy scenariusze dla Bolesława Śmiałego. W wariancie
neutralnym kopalnia zostanie zamknięta w 2028 roku, a najbliższe lata zostaną

dal będzie, przynajmniej częściowo, uzależniona od energetyki węglowej. Zielonego Ładu nie da się wprowadzić pstryknięciem palca. To
proces skomplikowany i rozłożony na dziesiątki lat. Państwo musi sobie zapewnić
w tym czasie bezpieczeństwo
energetyczne, a jego gwarantem jest węgiel. W tym widzę
szansę dla Bolesława Śmiałego i wierzę, że kopalnia będzie prowadziła wydobycie
do czasu wyczerpania jej zasobów węgla.

poświęcone na łagodzenie tego procesu.
W wersji optymistycznej, zostanie doceniony łaziski potencjał, a „Bolek” będzie
należał do kopalń, które zgaszą światło
w polskim górnictwie, czyli jeszcze nieprędko. Jest też trzeci wariant, ale - śladem
burmistrza Aleksandra Wyry - nie bierzemy go w tej chwili pod uwagę.
Jerzy Filar
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Rekreacja i przestrzeń miejska
Rekultywacja stawu
„Duże Planty”

przed nadejściem zimy. A na grudzień mam dla Państwa niespodziankę w tym miejscu.

Ruszyły już prace związane
z rekultywacją stawu „Duże Planty”. Zbiornik i ujście zasilającego go potoku Aleksander chce-

STANISŁAW PIECHULA,
burmistrza Mikołowa
Wiosną zamierzamy staw obsadzić kwitnącymi krzewami,
a dopełnieniem całości będzie
pływająca i napowietrzająca
staw fontanna. Będzie to kolejny dopracowany i urokliwy
zakątek Mikołowa.

Będzie ładniej przy
Waryńskiego

my oczyścić z namułu i osadów,
jakie tworzyły się w nim głównie
z powodu rozkładających się liści
drzew. Niecka też zostanie nieco
pogłębiona, a brzeg stawu umocniony kamieniami i specjalną siatką. Zadanie powinno być gotowe
do końca listopada.

Remont fontanny
Z kolei na rynku trwa remont
fontanny. Blisko 20-letnia insta-

lacja wymaga remontu. W odnogach misy fontanny - które symbolizują odchodzące od rynku
uliczki - pojawiły się nieszczelności. Skutkiem tego każdej doby do
gruntu wyciekało ok. 10 m3 wody.
Efekt był taki, że woda spływała
w kierunku ulicy Jana Pawła II
i dostawała się do piwnic kamienic.
W drugim przetargu udało
nam się wybrać wykonawcę, który już prowadzi prace. Wszystko
powinno być zakończone jeszcze

System Identyfikacji Miejskiej

NOWA SZATA MIASTA
Czym jest SIM?

Jeszcze tej jesieni w Mikołowie pojawią się pierwsze elementy tzw. Systemu Identyfikacji Miejskiej. Sam termin pewnie niewiele wyjaśnia, ale rzecz jest prosta.
W przestrzeni publicznej znajdziemy różnego
rodzaju komunikaty wizualne
i nośniki informacji - np. wi-

Idą zmiany
W najbliższych tygodniach na
ulicach miasta pojawią się nowe tablice kierunkowe. Obecne
pamiętają jeszcze lata dziewięćdziesiąte, a wiele z nich „nie trzyma nawet pionu”. Pora to zmienić. - SIM to projekt, który pomoże
uporządkować
istotne elementy przestrzeni pu-

MATEUSZ HANDEL,
zastępca burmistrza Mikołowa
Przestrzeń publiczna jest dla
mnie bardzo ważnym elementem nadającym charakter i tworzącym klimat miasta. Chcę, by
prezentowała się jak najlepiej,
dlatego konsekwentnie wprowadzamy w niej zmiany na lepsze.

nie dodają uroku temu miejscu.
Przyszedł czas na likwidację rudery oraz zardzewiałego parkanu
z zadaszeniem na skrzyżowaniu

Mamy już nowe parkingi przy
dworcu PKP oraz łącznik do
ul. Waryńskiego. Ten zakątek
miasta staje się coraz ładniejszy.
Wzdłuż nowej drogi dla rowerów pięknie zakwitła łąka kwietna,
z 30 gatunkami kwiatów. W okolicy pozostaje jednak kilka elementów, które mówiąc delikatnie

W Mikołowie powstanie „użyczalnia”

sprzętu ortopedycznego

A

utorem pomysłu na „użyczalnię” jest Rafał Kwapuliński, Główny Specjalista ds. Osób z Niepełnosprawnościami w naszym magistracie. Idea
była prosta - dlaczego po zakończonej rehabilitacji, sprawny, niesfatygowany sprzęt ortopedyczny
ma się kurzyć, skoro może służyć
innym potrzebującym.
Szybko znaleźli się mieszkańcy, którzy chętnie przekazywali kule, wózki, chodziki, okazało się jednak, że sprzęt był automatycznie przekazywany dalej.
Brakowało ewidencji, regulaminu i karty użyczenia. Teraz dokumenty są gotowe, a samo użyczenie sprzętu będzie oczywiście bezpłatne. Wszystkie kwestie związane z działaniem „użyczalni”, która
znajdować się będzie przy ul. Ja-

na Pawła II 4, koordynował będzie
Rafał Kwapuliński (kontakt telefoniczny 602 188 820).
Mikołowska „użyczalnia” ma
być miejscem, które będzie służyć mieszkańcom w nagłej potrzebie - nie tylko osobom z niepełnosprawnością i starszym, ale każdemu, kto ze względu na nagłe zdarzenie - czego oczywiście nie życzymy - będzie potrzebował kul,
wózka, czy chodzika. Niedawno istniejący już zasoby „użyczalni” zostały wsparte przez Fundację
EcoTextil, a także mieszkańców,
którzy przekazali sprzęt w postaci
darowizny.
To nowe działanie społeczne
jest mocno wspierane przez burmistrza oraz członków Mikołowskiej Społecznej Rady ds. Osób
z Niepełnosprawnościami. Jest też

i tablice adresowe na budynkach.
Przede wszystkim te, które z racji
wieku i ze względu na stan techniczny i tak wymienić trzeba.

Co w przyszłości

szące na słupach tabliczki z nazwami ulic, osiedli, tablice adresowe, kierunkowe, różnego rodzaju piktogramy, oznaczenia ścieżek
rowerowych, regulaminy parków
czy placów zabaw. Wszystkie one,
choć z pozoru małe i nieznaczące elementy krajobrazu, kształtują przestrzeń Mikołowa, spójność,
czytelność i harmonię miejskiego pejzażu. Kryteriów jest co najmniej kilka - kolorystyka, kompozycja i czytelność, kształt, a nawet
sposób ekspozycji.

blicznej. Tabliczki informacyjne,
regulaminy czy piktogramy to nośniki informacji, z których korzystamy codziennie. Chcemy, by były czytelne i schludne. Zastosowana tu kolorystyka będzie nawiązaniem do specyfiki Mikołowa i poprzez nawiązanie do logotypu, będzie wykorzystywać jego symbolikę - tłumaczy Mateusz Handel zastępca burmistrza Mikołowa nadzorujący zadanie.
W kolejnym kroku sukcesywnie wymieniane będą regulaminy

W przestrzeni miasta dzieje
się więcej. Zmieniają się także inne elementy krajobrazu, z których
codziennie korzysta wielu mikołowian - wiaty przystankowe. Pierwsze nowe przystanki stoją już przy
ulicy Rybnickiej. Są wykonane
z trwałych materiałów i bazują na
nowych rozwiązaniach i wzorcach.
- Będziemy rozmawiać z administratorami poszczególnych terenów
(starostwo powiatowe, spółdzielnie
mieszkaniowe), aby również wykorzystali elementy proponowane
przez miasto i by cała miejska przestrzeń była spójna. To będzie nowy
styl Mikołowa, nowa szata miasta dodaje Mateusz Handel.

z ul. Waryńskiego. Już w przyszłym
roku w tym narożniku zacznie powstawać kolejne ładne i zielone
miejsce w naszym mieście.

JAK NASI CZWARTOKLASIŚCI
wchodzą do świata matematyki

M

ikołów
nawiązał
współpracę z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, w ramach której nasi czwartoklasiści, wezmą udział w eksperymentalnym projekcie edukacyjnym „Matematyka - wstęp
do kariery wynalazcy” .
W ramach projektu dla
uczniów klas IV i ich nauczycieli
udostępniona została innowacyjna platforma, która będzie wspomagała w rozwiązywaniu inte-

raktywnych zadań matematycznych w systemie, który za pomocą sztucznej inteligencji wspiera i kontroluje na bieżąco postępy uczniów, dostosowuje tempo,
stopień trudności i zakres treści
matematycznych - indywidualizuje rozwój każdego dziecka i pomaga rozwinąć zdolności matematyczne.
System będzie starał się stawiać
uczniowi problemy na miarę jego możliwości. Dzięki temu uczeń
słabszy nie zniechęci się tak szybko i dozna mniej niepowodzeń,

IWONA SPYCHAŁA-DŁUGOSZ,
zastępca burmistrza Mikołowa
Najczęściej jest tak, że sprzęt ortopedyczny służy nam do czasu, aż odzyskamy dawną sprawność, później jednak nie bardzo
wiadomo co z nim zrobić. Dzięki „użyczalni” będzie mógł służyć innym.

nadzieja, że w przyszłości uda się
pozyskać specjalistyczny sprzęt
jak schodołaz, wózek do ewakuacji, szyny najazdowe lub inne potrzebne urządzenia służące osobom niepełnosprawnym.
Zdarzenia losowe mogą spotkać każdego z nas, często szukamy wówczas wsparcia wśród znajomych. Teraz nie będzie to już
potrzebne, warto zapamiętać nowy adres mikołowskiej „użyczalni” sprzętu ortopedycznego przy
ul. Jana Pawła II 4.

a uczeń bardzo dobry nie będzie
się nudził i tracił czasu na proste,
powtarzalne zadania.
Dla wszystkich uczniów to
wielka szansa, aby odczarować
matematykę i pokonać własne
trudności, dla uczniów uzdolnionych matematycznie to okazja do
dalszego rozwoju w tym kierunku.
Nad całością realizacji czuwają nauczyciele matematyki mikołowskich szkół zgłoszonych do
projektu oraz kierownik projektu
z Politechniki Warszawskiej.
Pod koniec roku nauczyciele
uczący w klasach czwartych dokonają ewaluacji projektu. Koordynatorem zadania w Mikołowie jest
Joanna Urantówka.
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„Różowy” Mikołów

Październik na całym
świecie obchodzony
jest jako miesiąc
świadomości raka
piersi. Temat ten jest
szczególnie istotny,
bowiem rak piersi jest
najczęściej występującym
nowotworem u kobiet na
świecie, a co za tym idzie
najbardziej śmiertelnym.

Z

większeniu świadomości w tym
zakresie służą podejmowane na
całym świecie październikowe
inicjatywy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem
choroby.
Drugiego października zainaugurowano kampanię „Różowy Mikołów”. Jej
pomysłodawczyniami są Katarzyna Syryjczyk-Słomska, Przewodnicząca Rady
Miejskiej oraz Justyna Zawadzka, Prezes Śląskiej Ligii Walki z Rakiem. Do
współpracy włączyły się także panie reprezentujące różne instytucje, m.in. Radę Miejską, Radę Seniorów, Radę Młodzieżową, Radę Dzielnicy Kamionka,
sołectwa oraz mikołowianki. Tego dnia
Rynek został ozdobiony mnóstwem różowych balonów. Paniom rozdawane
były różowe wstążeczki - symbol walki
z rakiem piersi. - Chodziło przede
wszystkim o to, by zwrócić uwagę pań na
samo zagadnienie.

Rak to nie wyrok,
a wczesne wykrycie
ratuje życie.
Dlatego na specjalnie przygotowanym stanowisku uczyłyśmy samoba-

KATARZYNA SYRYJCZYK-SŁOMSKA, Przewodnicząca Rady Miejskiej
(na zdjęciu pierwsza z lewej)
Kampanią Różowy Mikołów chcemy zwrócić uwagę kobiet jak ważna jest
profilaktyka i troska o własne zdrowie. I choć w teorii każda z Nas o tym wie,
to z praktyką bywa różnie. Dlatego warto pomyśleć o sobie, zatrzymać się w
codziennej gonitwie i znaleźć trochę czasu na systematyczne badania.
Dziękuję wszystkim, za tak dużą frekwencję na Rynku w dniu inauguracji i za
aktywność w mediach społecznościowych. Cieszę się, że jest tyle świadomych
kobiet w naszym mieście. Bo świadoma kobieta - to zdrowa kobieta.

dania, rozdawałyśmy ulotki dotyczące
profilaktyki raka piersi i zachęcałyśmy
panie do rozmowy. Cieszę się, że udało się zachęcić tak wiele kobiet, by poświęciły nam choć parę minut swojego
czasu - mówi Justyna Zawadzka, jedna
z organizatorek. - Nasza akcja skierowana jest do kobiet, ale nie zawężamy

jej tylko do tego grona. Często bowiem
panie czują opór przed wybraniem się
na badania, nie mówiąc już o utrzymaniu ich regularności. Tu z pomocą mogą
przyjść mężczyźni, dlatego do ich świadomości również apelujemy - dodaje. Kampania trwa przez cały miesiąc
w mediach społecznościowych. Na

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Zabierz głos

21

Należymy do największego producenta
węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy
i operatorów obróbki skrawaniem.

października o godzinie
17.00 odbędzie się dyskusja online na temat
projektu strategii rozwoju Mikołowa
na lata 2020 - 2030 z udziałem autora
opracowania prof. UE dr hab. Andrzeja Sztando.
Spotkanie prowadzone na platformie Zoom będzie otwarte dla wszystkich mieszkańców. Osoby chcące wziąć
udział w dyskusji prosimy o przesłanie
zgłoszenia do 20 października na adres obywatelski@mikolow.eu. Projekt
dokumentu dostępny będzie od 19 października na stronie mikołowskiego
Biuletynu Informacji Miejskiej w zakładce Konsultacje Społeczne.
Do wzięcia czynnego udziału w dyskusji nad strategią, wymagany jest komputer z kamerą i mikrofonem.

22 października
w Miejsko-Powiatowej
Bibliotece Publicznej
odbędzie się konferencja
„(NIE) świadoma
i zdrowa kobieta”.

REKLAMA

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje,
Twojej rodziny i Twoich ﬁnansów.

w sprawie strategii

specjalnie utworzonym wydarzeniu
na fb „Różowy Mikołów” regularnie
umieszczane są posty dotyczące profilaktyki i ważne informacje o kampanii.
Natomiast w Miejskim Domu Kultury
do końca października można również
pobrać ulotki o profilaktyce raka piersi
oraz różowe wstążeczki. To nie koniec.

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

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

Wydarzenie organizowane jest
wspólnie z Centrum Zdrowia w Mikołowie. Zagadnienia profilaktyki raka piersi nie będą jedynymi poruszanymi tego dnia. Niemniej ważnym problemem jest także rak szyjki macicy. Podczas konferencji odbędzie się odsłona
zdjęć do kalendarza autorstwa Agnieszki Goldy, która dokumentowała historię 10 młodych Amazonek. Wejściówki
na konferencję dostępne będą w bibliotece od 19. października, natomiast wykłady i rozmowy obejrzeć będzie można
na portalach społecznościowych i kanale Youtube.
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Nowe
godziny pracy

Urzędu Miejskiego

Powstanie centrum przesiadkowe
M
iasto pozyskało kolejne środki zewnętrzne w kwocie 1 345 308,35 zł,
tym razem na projekt „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Sienkiewicza

w Łaziskach Górnych”. Całość inwestycji, która będzie realizowana w przyszłym roku przewidziana
jest na sumę 1 582 715,70 zł. Zwiększona zostanie
liczba miejsc parkingowych, powstanie nowy zjazd,

parking dla rowerów. Na parkingu znajdzie się też
car port przeznaczony do ładowania samochodów,
przewidziano elementy małej architektury - wiaty
dla oczekujących na pociąg.

Od 1 października
zmieniły się godziny pracy
Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych:

Aleksander Wyra, Burmistrz Miasta
To dobra informacja dla mieszkańców
miasta. Obserwujemy, że coraz więcej
osób jeżdżąc do pracy, na uczelnie, korzysta z obecnie dostępnych miejsc parkingowych. W przyszłym roku oddamy
do użytku nowoczesny, funkcjonalny
teren, na którym znajdzie się wiele udogodnień, które na pewno przełożą się
na komfort korzystania z komunikacji
zbiorowej.

poniedziałek 7.30-17.00
wtorek  7.30-15.30
środa 
7.30-15.30
czwartek  7.30-15.30
piątek  7.30-14.00

Porządki z hałdą Atrakcyjne działki na sprzedaż - ul. Akacjowa

H

ałda położona przy ul. Kwiatowej/Stokrotek zostanie częściowo rozebrana, a na zboczu powstanie skarpa, oddzielona od domów ścieżką
spacerowo-rowerową.
Taki wariant zagospodarowania tego terenu wybrali mieszkańcy domów sąsiadujących ze składowiskiem podczas spotkania z władzami miasta. W ten sposób rozwiązany zostanie problem osuwana się materiału hałdy na ogrodzenia przyległych
do niej nieruchomości.

Lp.

Numer
działki

Pow.
m2

1.

1354/12

976

2.

1356/12

1000

3.

1358/12

1000

Obręb,
karta mapy
Łaziska Górne,
k.m. 1
Łaziska Górne,
k.m. 1
Łaziska Górne,
k.m. 1

Księga wieczysta
SR Mikołów

Cena
wywoławcza
netto PLN

Wadium
PLN

KA1M/00066641/9

74 600,00

8 000,00

KA1M/00066641/9

77 800,00

8 000,00

KA1M/00066641/9

77 800,00

8 000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2020 roku o godz. 10:00 w Wydziale
Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy
ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wniesienie wadium w wysokości 8 000,00 zł
dla pojedynczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 października
2020 roku.
Informacje szczegółowe na stronie:
www.laziska.pl, w Wydziale Mienia Komunalnego UM tel. 32 324 80 38 (37) w godzinach
pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl

Już po raz trzeci w naszym mieście organizowana jest
jesienna integracyjna gra terenowa KARTOFLISKO.

UWAGA! Obowiązują
wcześniejsze zapisy!
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się przebudowa
Strategia Rozwoju Zakończyła
ulicy Orzeszkowej w Orzeszu-Woszczycach
Miasta Orzesze do 2027 roku

W

związku z prowadzonymi
pracami nad Strategią Rozwoju Miasta Orzesze do roku 2027, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety aktualnego stanu Miasta
Orzesze oraz jego przyszłej wizji. Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie
się i odpowiedzenie na stawiane pytania.

Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów
i kierunków rozwoju Miasta. Chcielibyśmy bowiem, aby Strategia Rozwoju
była naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział,
i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele zostaną skutecznie

zrealizowane w perspektywie najbliższych lat.
Aktualnie obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta Orzesze obejmuje okres od
roku 2012 do końca 2020 r. W związku ze
zbliżającym się okresem zakończenia jej
obowiązywania Miasto Orzesze zleciło firmie Grupa CDE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2021-2027.
Ankieta jest anonimowa, ale każdy
głos jest dla nas ważny i zostanie wzięty
pod uwagę! Badanie ankietowe potrwa do
14 października 2020 r.
Zapraszamy do ZABRANIA GŁOSU!
LINK DO ANKIETY: https://forms.
gle/Y1LaqgAjDytpcsvf8
Zachęcamy również do dyskusji na
profilu facebookowym Strategii:
https://www.facebook.com/StrategiaOrzesze/
Ankieta dostępna jest także w wersji
papierowej w Urzędzie Miejskim - wypełnione ankiety należy wrzucić do urny
znajdującej się przy wejściu do UM.

Zagrali dla Krzycha Stacja Regeneracja

u 18

200 zł zebrano podczas I Charytatywnego Turnieju „Gramy Dla
Krzycha” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Hardo Ferajna, OSP
Zgoń i Miasto Orzesze. Impreza odbyła się na stadionie miejskim.

T

urniej uświetnił zespół Reprezentacji Śląska Oldbojów
z Radosławem Gilewiczem i Mariuszem Śrutwą na czele.
- Przepyszne jedzenie przygotowane przez Restaurację
Stara Chata z Gostyni, ciasta upieczone przez Rodziców z SP 9
w Orzeszu Zgoniu, niesamowity występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Zgoniu przygotowanych przez Joannę Kret

i Justynę Sosnę oraz wiele innych atrakcji organizowanych przez
Laboratorium Robotyki, Biuro Podróży Brendan, Karinę Stawowską i MBS Mikołów. Wszyscy skupieni w jednym celu - aby pomóc
Krzychowi w jego najtrudniejszej strażackiej akcji - podsumowali
członkowie stowarzyszenia, które po raz kolejny zorganizowało
imprezę na ten szczytny cel.

Sukcesy orzeskich karateków

Z

awodnicy orzeskiego Klubu Karate Kyokushin wzięli
udział w Mistrzostwach Śląska, które odbyły się w Katowicach.
Wrócili z trzema medalami. Złoto
zdobyli Tomasz Maturski i Wiktor
Kalita, a srebro Maksymilian Maturski.
Z kolei pod koniec września reprezentacja klubu wzięła udział w 40 Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego. Czteroosobowa ekipa Karate

Kyokushin Orzesza przywiozła z Nysy
cztery medale. Srebrne wywalczyli Jarosław Janiszewski oraz Tomasz Maturski. Pozytywnie zaprezentowali się
także juniorzy klubu. Reprezentanci
Orzesza zdobyli bowiem dwa brązowe medale - Wiktor Kalita - junior
młodszy (-55 kg) oraz Maksymilian
Maturski - junior młodszy (-65 kg).
Przypomnijmy, że klub prowadzi
nabór na sekcję w Orzeszu Zazdrości w SP nr 5 przy ul. Żorskiej 101.

P

rzy boisku Orlik w Orzeszu powstała ławka solarna
oraz samoobsługowa stacja
naprawy rowerów sfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.3 „Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” obję-

tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt został zrealizowany przez
Stowarzyszenie LGD „Ziemia
Pszczyńska”, którego członkiem
jest miasto Orzesze, we współpracy
z LGD „Żywiecki Raj” i LGD „Ziemia
Bielska”.
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Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

25 lat twórczości Poświęcenie i przekazanie nowego
artystycznej Marii Kulawik sztandaru dla OSP Ornontowice
u Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Ornontowice
uhonorowano ćwierćwiecze twórczości artystycznej
znanej, ornontowickiej malarki.

Z

aproszona na sesję artystka odebrała z rąk Wójta Gminy Marcina
Kotyczki i Przewodniczącego Rady Gminy Henryka Nieużyły pamiątkową statuetkę, list gratulacyjny oraz kwiaty.
Pani Maria swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła w 1995 r., kiedy to od
swojego męża Andrzeja otrzymała bukiet
słoneczników. Ich ulotne piękno posta-

nowiła uwiecznić na płótnie za pomocą
pasteli. Od tamtej chwili słoneczniki stały
się głównym punktem jej twórczości towarzysząc artystce w chwilach radości,
nadziei, żalu i smutku. Tak właśnie powstał „Życiorys w słonecznikach”, którego wystawy można było oglądać w wielu miastach Polski, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Samorządowe bieganie
u Po raz kolejny w Ornontowicach zorganizowane
zostały Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy oraz Bieg Samorządowca.

Uroczystości rozpoczęła msza za wstawiennictwem św. Michała Archanioła i św. Floriana
o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla strażaków OSP Ornontowice oraz ich rodzin.

W

trakcie nabożeństwa, które celebrował ks. proboszcz
Grzegorz Lech poświęcono nowy sztandar. Eucharystię swoją
obecnością uświetniły poczty sztandarowe, a udział w niej wzięli zaproszeni goście, wśród których oprócz przedstawicieli OSP Ornontowice, z Prezesem - Sławomirem Bijakiem i Naczelnikiem - Przemysławem Dróżdżem na czele, znaleźli
się także: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - gen. Jacek Kleszczewski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie - Damian Krawczyk, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP - Dariusz Gaschi, Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego - Tadeusz Marszolik, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Ornontowice: Wójt
Gminy - Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy - Dariusz Spyra, Przewodniczący Rady Gminy - Henryk Nieużyła, Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Ryszard
Milanowski, Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Bogdan Cieślik, przedstawiciel Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej - Olga Ku-

nicka oraz druhowie i prezesi zaprzyjaźnionych jednostek OSP.
Po uroczystym przemarszu z kościoła,
drugą częścią wydarzenia było oficjalne
przekazanie sztandaru, które odbyło się na
placu przed siedzibą OSP Ornontowice.
Następnie w swoich krótkich przemówieniach zaproszeni goście podkreślili jak
ważna w codziennym życiu lokalnych społeczności jest rola Ochotniczych Straży Pożarnych, ich wartości, sztandar oraz zwią-

zana z nim symbolika. Ze strony gospodarzy nie zabrakło serdecznych podziękowań
za wsparcie przy zakupie nowego sztandaru pod adresem Urzędu Gminy Ornontowice z Wójtem Marcinem Kotyczką na czele i Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
W trakcie uroczystości nastąpiło także oficjalne przekazanie sprzętu ratującego życie
dla OSP Ornontowice, którego zakup został również współfinansowany ze środków Fundacji JSW.

Narodowe Czytanie

Z
T

rasa w kategorii OPEN oraz
Biegu Samorządowca prowadziła ścieżkami Parku Gminnego, przez teren Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz wzdłuż ulicy
Dworcowej i Kolejowej. Biegi w kategoriach szkolnych odbyły się na boisku
szkolnym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.
Zgodnie z tradycją w Biegu Samorządowca udział wzięli zaproszeni goście
gmin powiatu mikołowskiego i ościennych miejscowości. Oprócz pracowników
Urzędu Gminy Ornontowice i jego jednostek organizacyjnych byli to, m.in. samorządowcy z Urzędu Miasta Mikołów,
Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie i z Rady Sołeckiej Borowej Wsi.
Wyniki Biegów Przełajowych
w kategorii „Open”:
KOBIETY
1. Justyna Lewicka
2. Alicja Małek
3. Martyna Zmarzlik

MĘŻCZYŹNI
1. Łukasz Pastor
2. Grzegorz Zuber
3. Daniel Jeleniewicz
Wyniki - Bieg Samorządowca
KOBIETY
1. Katarzyna Syryjczyk-Słomska
(Miasto Mikołów)
2. Aneta Jeleniewicz
(Gmina Ornontowice)
3. Marzena Lewandowska
(Gmina Ornontowice)
MĘŻCZYŹNI
1. Tomasz Lewicki
(Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie)
2. Tomasz Nieroba
(Rada Sołecka Borowa Wieś)
3. Łukasz Fliś
(Miasto Mikołów)
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim
za udział i dobrą zabawę!
Więcej o przeprowadzonych Biegach
można przeczytać w „Głosie Ornontowic” (numer wrześniowy).

inicjatywy Wójta Gminy Ornontowice i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach, odbyło się Narodowe Czytanie.
Miejsce wydarzenia nietuzinkowe Świątynia Dumania w Ornontowicach.
W tej scenerii Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach Marcin Wajszczyk przedstawił ideę akcji, a Wójt Gminy Ornontowice Marcin
Kotyczka odczytał list Prezydenta RP
na Narodowe Czytanie 2020.
Uczestnicy i zaproszeni goście wysłuchali fragmentów „Balladyny” Juliusza Słowackiego, wybitnego dzieła polskiego romantyzmu. Zostały one
odczytane z podziałem na role przez

przedstawicieli Rady Gminy Ornontowice oraz naczelników i kierowników
Urzędu Gminy Ornontowice. Osoby,

które przyniosły własne egzemplarze
książki „Balladyna”, otrzymały pamiątkowe pieczęcie.

Plenerowe zakończenie lata

Na zakończenie wakacji ARTeria CKiP zorganizowała festyn w Parku Gminnym w Ornontowicach.

P

lenerowe Zakończenie Lata skierowane
było w głównej mierze do dzieci, które w tym
dniu mogły skorzystać z licznych atrakcji, począwszy od
stoiska animacyjnego, gdzie
można było wziąć udział
w różnego rodzaju zabawach ruchowych, przez stoisko plastyczne, w którym
dzieci wykonały samodzielnie pachnące obrazki, kolorowe mydełka lub stemplowały bloki styropianowe.

Znalazło się też coś dla
amatorów muzyki i rytmu.
Pod czujnym okiem instruktora uczestnicy mogli spró-

bować swoich sił w grze na
bębnach.
Jednak największą frajdą
okazało się „Naukowe Show”,

obfitujące w eksperymenty fizykochemiczne.
A wszystko to przy dźwiękach znanych coverów w wykonaniu zespołu Bona Sono,
który porwał niektórych do
tańca i umilił czas podczas zabawy.
Dodatkową atrakcją były
wozy strażackie. Dyskoteka
na zakończenie festynu okazała się strzałem w dziesiątkę
- za konsolą muzyczne hity
serwował Paweł Zięba, znany prezenter radiowy.

październik 2020 r.

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

Ponad 1 mln zł

/gminawyry
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Piotruś potrzebuje pomocy

U

jednego z małych
mieszkańców gminy
Wyry, małego Piotrusia, doszło do drugiej wznowy
białaczki. Terapia Car-T Cell
to leczenie ostatniej szansy,
jednak kosztuje 1 mln zł. Zachęcamy do udziału w charytatywnej zbiórce, a także internetowych licytacjach. Szczegóły na stronie:

na inwestycje w gminie
u Plac zabaw, pumptrack, zagospodarowanie terenu za przychodnią zdrowia
w Gostyni, czy przebudowa ul. Kopaniny to tylko niektóre inwestycje, które
zostaną zrealizowane za 1 127 457 zł przyznanych Gminie Wyry w pierwszym
naborze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

www.siepomaga.pl/ratujemy-piotrusia.

Jak piszą rodzice Piotrusia na stronie zbiórki: Kilka dni temu otrzymaliśmy pilny telefon ze szpitala! Kiedy kazano nam się jak najszybciej stawić na oddział wiedzieliśmy, że
jest źle, ale nie sądziliśmy, że tak bardzo! Szpik Piotrusia zajęty jest w 80% przez komórki
nowotworowe - u naszego dziecka doszło do drugiej wznowy białaczki! Łzy same płyną
nam po policzkach, ponieważ po raz kolejny musimy stanąć do walki o życie naszego
synka. Lekarze zaproponowali leczenie ostatniej szansy - terapię Car-T Cell, której cena
to ponad milion złotych. Termin jej rozpoczęcia? Druga połowa października… Mamy
dramatycznie mało czasu, dlatego z całego serca prosimy, pomóż nam ratować Piotrusia!

Od lewej: Senator Wojciech Piecha, poseł Bolesław Piecha, Barbara Prasoł,
wójt Gminy Wyry i Adam Lewandowski, szef PiS w powiecie mikołowskim.

R

ada Gminy Wyry podczas
wrześniowego posiedzenia, jednogłośnie przyjęła
uchwałę w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2020 rok. Oznacza to, że wiemy już, na co zostaną
przeznaczone środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rada Gminy Wyry ponad
1 mln zł przeznaczyła na następujące inwestycje:
• Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania,
podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na
ul. Akacjowej w Gostyni (nr 25,
27, 29, 31, 33, 35, 37) - planowany
koszt: 50 tys. zł.
• Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacjowej w Gostyni
(nr 65, 69) - planowany koszt: 15 tys. zł.
• Przebudowa ul. Kopaniny (boczna)
w Wyrach (od nr 15 do 17) - planowany koszt: 523 547 zł.
• Przebudowa przestrzeni publicznej
przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a i 370

w Gostyni - planowany koszt:
300 tys. zł.
• Wykonanie dokumentacji projektowej
dla budynku komunalnego (Biblioteka) przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni, wraz z budową szybu windowego planowany koszt: 50 tys. zł.
• Wykonanie dokumentacji projektowej
dla posiadanej koncepcji adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Pawilonu Handlowego
przy ul. Głównej w Wyrach - planowany koszt: 20 tys. zł.
• Wykonanie placu zabaw i pumptracka na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni - planowany koszt:
168 910 zł.
Przypomnijmy, że 26 czerwca, samorządowcom powiatu mikołowskiego, w
ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zostały wręczone symboliczne czeki na inwestycje. Najwięcej
środków otrzymało starostwo powiatowe - 4 603 196 zł, następnie Mikołów 3 903 267 zł i Orzesze - 3 044 423 zł, Łaziska Górne - 1 595 517 zł, Gmina Wyry - 1 127 457 zł oraz Ornontowice -

Zapisz dziecko na nasze zajęcia!

Powoli rusza nowy semestr
w gostyńskim Domu Kultury!
Są jeszcze wolne miejsca,
m. in. na zajęcia teatralne
oraz hip - hop i akrobatykę.
Serdecznie zapraszamy!

531 342 zł. W sumie do naszego powiatu
trafiło 14 805 202 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje

dla gmin, powiatów i miast, w wysokości
od 0,5 mln do aż ponad 93 mln zł. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz
COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.
Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin oraz powiatów.
W związku z uruchomieniem przez
rząd II naboru w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Wyry stara się o pozyskanie środków
na realizację zadania związanego z rozbudową świetlicy i modernizacji kuchni
w Szkole Podstawowej w Gostyni.

Został już wykonany program funkcjonalno-użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły.
W trakcie realizacji jest audyt energetyczny, który ma wskazać co należałoby zmienić, poprawić, aby budynek wraz z planowaną rozbudową
świetlicy spełniał aktualne przepisy.
We wrześniu został złożony wniosek
o przyznanie wsparcia ze środków
RFIL do Prezesa Rady Ministrów za
pośrednictwem wojewody.
Karolina Kopacz

Jubileusze małżeńskie

u 24 małżeństwa z gminy Wyry obchodzą w tym
roku Złote, Diamentowe i Żelazne Gody.

i Gerard Swadźba oraz Małgorzata i Bolesław Swoboda.

Z

tej okazji Barbara Prasoł,
Wójt Gminy Wyry zaprosiła dostojnych Jubilatów na
uroczyste spotkanie, podczas którego
wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP i razem z Joanną Pasierbek-Konieczny, Przewodniczącą Rady Gminy Wyry oraz Wiolettą Burczyk z Urzędu Stanu Cywilnego, złożyły wszystkim parom najlepsze życzenia i słowa uznania. Serdecznie
gratulujemy!
Jubileusz 50. rocznicy zawarcia
związku małżeńskiego świętowali:
Jadwiga i Franciszek Kempa, Dorota
i Augustyn Kuźnik, Urszula i Tadeusz

60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego świętowali:
Krystyna i Józef Danielczyk, Gertruda i Henryk Klęczek, Elżbieta i Paweł Kozioł, Eryka i Jan Ludwig, Stefania
i Kryspin Moroń, Berta i Jan Myszor,
Róża i Gerard Myszor, Jadwiga i Sylwester Roj, Róża i Antoni Sikora, Celestyna i Paweł Szandar, Helena i Teodor
Szopa, Bogumiła i Henryk Zaborowscy.
Nowak, Teresa i Roman Nowrot, Teresa i Zenon Pyrtek, Otylia i Roman Ratka, Krystyna i Hubert Sornek, Maria

65. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego świętowali:
Teresa i Franciszek Chełmińscy.

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

Szkolne laboratorium bioróżnorodności

Eko? Logicznie!
W EKOPRACOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
W MIKOŁOWIE JUŻ UCZĄ SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻ!

Uroczyste otwarcie ekopracowni w SP nr 12 przez Adama Lewandowskiego,
zastępcę prezesa WFOŚiGW w Katowicach, dyrektor szkoły, Agnieszkę
Krzysztofik oraz burmistrza Mikołowa, Stanisława Piechulę (w maseczce).

J

uż działa jedna z pierwszych „Zielonych Pracowni”, których powstanie dofinansował w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To „Szkolne laboratorium
bioróżnorodności Eko? Logicznie!” w Szkole Podstawowej Nr 12

im. Józefa Janika w Mikołowie,
którego oficjalnego otwarcia dokonali, m.in. Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW
w Katowicach i Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa.
Pracownia powstała dzięki
wsparciu Funduszu w wysokości 29 968,40 zł i jest jedną z pierw-

szym, których powstanie w tym
roku dofinansował.
- Edukacja dzieci i młodzieży
jest jednym z priorytetów Funduszu. Kolejne pokolenia muszą nauczyć się żyć w zgodzie z otaczającym nas światem, musimy go chronić, a nie maksymalnie wykorzystywać. To właśnie najmłodsi muszą uznać harmonijne życie z przyrodą jako swój priorytet. Coraz
częściej doświadczamy gwałtownych zmian klimatu i warto, by
uczniowie znali ich przyczyny oraz
skutki, a właśnie takie ekopracownie mają im pomóc je zrozumieć wyjaśnia Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach.
W powiecie mikołowskim w ramach tegorocznego dofinansowania powstaną jeszcze dwie ekopracownie. Kolejna w Mikołowie, w Szkole Podstawowej nr 4
im. Marii Konopnickiej, która została doceniona także za projekt

zatytułowany „Woda źródłem życia” i w nagrodę otrzymała 6876
zł, oprócz dofinansowania na powstanie w wysokości 25 129,30 zł.
Trzecia zostanie otwarta w SP Nr 4

im. Franciszka Stuska w Orzeszu
- Jaśkowicach. Będzie to „Zielony
zakątek”, który otrzymał wsparcie

Na sprzęt i budynki
wódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Można je składać do 30 października 2020 r. (lub do wyczerpania środków). Łączna pula środków przeznaczonych na
ten cel to 3 mln zł, z czego 1 mln zł to dotacja,
a 2 mln zł pożyczka.
- Zdecydowaliśmy się również na dodatkową
pulę środków, w wysokości 400 tys. zł, na wsparcie finansowe na zakup wyposażenia dla OSP dodaje Tomasz Bednarek.

Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego z zadowoleniem
przyjęli informacje o programie dofinansowującym termomodernizacje remiz.

D

wa nowe programy, pozwalające na
dofinansowanie Ochotniczych Straży
Pożarnych. Katowicki Fundusz przeznaczył środki w formie dotacji oraz pożyczki
- 3, 4 mln zł na termomodernizację strażackich
remiz oraz zakup sprzętu gaśniczego.
- Fundusz od lat finansuje wymianę samochodów strażackich i sprzętu, ale zauważyliśmy,
że ich siedziby wołają o pomoc. Postanowiliśmy
więc wyjść im naprzeciw i uruchomiliśmy pierwszy w Polsce program wsparcia dla Ochotniczych

Straży Pożarnych z naszego województwa. Spodziewamy się, że skorzysta z tego około 30 jednostek. Na pewno w pierwszym roku nie uda rozwiązać wszystkich problemów, ale zrobiliśmy
pierwszy krok - mówi Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Fundusz uruchomił 21 września nabór
wniosków na dofinansowanie w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych
straży pożarnych, realizowanego przez woje-

Także w tym przypadku
termin przyjmowania
wniosków upływa
30 października (lub po
wyczerpaniu środków).
Ale już dziś wiadomo,
że zainteresowanie
programem jest ogromne.
Na realizację programu tzw. „małego strażaka” WFOŚiGW w Katowicach wyda w tym roku łącznie blisko 3 mln zł. Pieniądze trafią do
ponad 300 jednostek OSP w województwie śląskim. Na zakup sprzętu oraz samochodów dla
OSP i PSP, Wojewódzki wspólnie z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przeznaczyły w sumie blisko 20 mln zł.

w kwocie 30 tys. zł oraz nagrodę
za projekt - 7,5 tys. zł.
58 Zielonych Pracowni powstanie w placówkach oświatowych województwa śląskiego dzięki dotacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To efekt rozstrzygniętego konkursu „Zielona Pracownia’ 2020”. Na konkurs wpłynęły 104 wnioski. Na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca nauki
w placówce oświatowej, można było

uzyskać do 30 tys. zł dotacji. Łączna suma dofinansowania na budowę wszystkich pracowni wynosi ponad 1,7 mln zł.
Podsumowując sześć konkursów - „Zielona Pracownia_Projekt” oraz „Zielona Pracownia” Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przeznaczył ponad
10,2 mln zł na utworzenie 308 zielonych pracowni w województwie
śląskim.

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

EKOBUS
zaparkował na zimę
Zakończył się wakacyjny projekt pod nazwą Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze.

S

pecjalny Bus WFOŚiGW w Katowicach przez trzy miesiące odwiedzał gminy województwa śląskiego. Eksperci Funduszu udzielali porad, odpowiadali na pytania dotyczące
termomodernizacji czy wymiany tzw.
kopciuchów oraz pomagali wypełnić
wnioski o dotacje.

Łącznie nasz
specjalny bus
Mobilnego Biura
przejechał 8 tys.
kilometrów
i zaparkował na
terenie 104 gmin.
Nasi eksperci udzielili
3236 porad i przyjęli
326 wniosków o
dofinansowanie. To
bardzo dobry wynik.
Poza tym dobrze
rozpropagowaliśmy
program Czyste
Powietrze. Nie
wykluczam, że
powtórzymy tę akcję
w następne wakacje.

TOMASZ BEDNAREK,

prezes WFOŚiGW
w Katowicach:

Mobilne biuro wystartowało w Pszczynie - najbardziej zanieczyszczonym
mieście w województwie, a zakończyło swoją pracę w Rudzie Śląskiej.
Po inauguracji z udziałem ministra klimatu Michała Kurtyki w Myślenicach, Mobilne Biuro wystartowało w trasę po województwie śląskim.
Pierwszą gminą była Pszczyna, jedna
z najbardziej zanieczyszczonych gmin
w Polsce. Ostatnią - była Ruda Śląska.
- Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możli-

wych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny
krok w celu poprawy jakości powietrza nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również w małych miejscowościach - mówił podczas inauguracji Michał Kurtyka, minister
klimatu.

Fotowoltaiki dla firm

u Założenia Programu „50 kW na start” Zarząd
Funduszu przedstawił podczas konferencji
w Pszczynie, podczas Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W

Mobilne Biura Programu Czyste Powietrze realizowały dwa Wojewódzkie
Fundusze Ochrony Środowiska - w Katowicach oraz Krakowie. Pierwotnie
pilotażowy projekt miał trwać do końca sierpnia, ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie, Zarząd katowickiego Funduszu zdecydował o wydłużeniu tego terminu do końca września.

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na
przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do
50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach
Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla
średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.
Beneficjentami środków są mikroprzedsiębiorcy,
małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie
z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:
• w formie pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinansowania oprocentowanej 0,95 s.r.w.,
lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.
• w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.
Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu. Wnioski wraz załącznikami należy
składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

- Mobilne biuro okazało się strzałem w dziesiątkę i doskonale się
sprawdziło w dobie koronawirusa.
Nasi pracownicy, eksperci doradzali i pomagali, i to dzięki ich zaangażowaniu udało się mieszkańcom złożyć tak wiele wniosków.
Okazało się, że rozmowy i bezpośrednie konsultacje rozwiewają
wiele wątpliwości beneficjentów
oraz pomagają podjąć ostateczną
decyzję o wymianie pieca czy termomodernizacji domu.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach.
Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:
• pierwsza runda: 01.10.2020 r. - 30.10.2020 r.
• druga runda: 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.
• trzecia runda: 01.12.2020 r. - 31.12.2020 r.
W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru
w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji
środków przewidzianych w Programie.
Kwota alokacji środków w Programie wynosi:
• w formie dotacji: 1.000.000 zł.
• w formie pożyczki: 9.000.000 zł.
Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia
wniosku do Funduszu.
Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić
na obowiązujących formularzach dostępnych na
stronie Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl.
Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery:
tel. 32 60 32 222, 32 60 32 289,32 60 32 264,
32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 32 259.
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Wypunktowana

POLONIA

W ostatnią niedzielę września w Łaziskach rozegrano drugie tej jesieni czwartoligowe derby powiatu
mikołowskiego, w których Polonia podejmowała sąsiada zza miedzy, czyli AKS Mikołów. Spotkanie to
wywołało spore zainteresowanie, o czym świadczą nie tylko cztery setki kibiców na trybunach, ale i
obecność przedstawicieli władz obu miast oraz powiatu. Mecz wielkim widowiskiem nie był, a jego
zwycięzcą został AKS, który w drugiej połowie „wypunktował” gospodarzy. Wygrał 3:1, pozbawiając
Polonię szans na tytuł „mistrza jesieni” IV ligi powiatu mikołowskiego.

Finał dla Gwarka,
P
Polonia w półfinale
R
ozgrywki Pucharu Polski na
szczeblu podokręgów powoli dobiegają końca. Jako pierwsze za burtą znalazły się drużyny powiatu mikołowskiego, grające w podokręgu Katowice. Na placu boju pozostały teamy grające w podokręgach Tychy
i Zabrze. W podokręgu Tychy Polonia
Łaziska dotarła do półfinału, w którym
zmierzy się z Pniówkiem Pawłowice, zaś
w podokręgu Zabrze, Gwarek Ornontowice dotarł do finału, gdzie jego rywalem jest drugi zespół Górnika Zabrze.
Finał miał być rozegrany ostatniego
września, ale ze względu na zagrożenie
epidemiologiczne w zespole zabrzan,
został przełożony na inny termin.

Podokręg
Tychy
W ćwierćfinale Pucharu Polski na
szczeblu podokręgu Tychy, Polonia Łaziska w Studzionce zmierzyła się z tamtejszym LKS-em. Była faworytem i choć nie
grała w optymalnym składzie, to różnica
klas była widoczna od pierwszego gwizdka sędziego. Łaziszczanie już w czwartej
minucie po bramce Badury objęli prowadzenie, a w 23 i 27 minucie ponownie Badura oraz Grogor zdobyli kolejne i praktycznie rozstrzygnęli mecz. Po przerwie
na murawie nic się nie zmieniło. Goście
strzelili kolejne trzy bramki, gospodarze
gola honorowego i było „po herbacie”.
LKS Studzionka - Polonia Łaziska
Górne 1:6 (0:3)
Polonia Łaziska: Franke (46 Szmyd) Widuch, Hewlik (60 Kieś), Just (46 Szoj-

da), Grogor, Wolny (60 Sommer), Górecki (46 Załuski), Uniejewski, Słupik, Badura (46 Nowak), Prochownik (60 Linek)
Trener: Marek Mazur
Bramki dla Polonii: Ireneusz Badura
2 - 4, 23 min., Mateusz Grogor 27 min.,
Bartosz Szojda 2 - 60, 62 min., Patryk Linek - 72 min.

Podokręg
Zabrze
O tym, że w Pucharze Polski nie jest
łatwo, przekonał się w meczu półfinałowym na szczeblu podokręgu Zabrze ornontowicki Gwarek. Grający w klasie „A”
Start Sierakowice postawił czwartoligowcowi twarde warunki i podopieczni trenera Bilińskiego na awans do finału, musieli mocno popracować. Gwarek od początku spotkania uzyskał przewagę w polu,
ale miał kłopoty ze sforsowaniem zapory
obronnej gospodarzy. Do przerwy ta sztuka się nie powiodła. Dopiero po zmianie
stron Jakub Sewerin dwukrotnie umieścił
piłkę w bramce gospodarzy, którzy odpowiedzieli jednym trafieniem i niespodzianki nie było.
Start Sierakowice - Gwarek Ornontowice 1:2 (0:0)
Gwarek: Spałek - Gałązkiewicz (46 Kaszok), Jedyński, Majeranowski, Kasprzyk
(72 Sikora), Małkowski, Miłek (46 Sewerin), Oleksy, Steuer (Rajca), Wawoczny
(82 Bogacz), Zdrzałek (87 Woźnica).
Trener: Łukasz Biliński
Bramki dla Gwarka: Sewerin 2 - 65
i 77 min.
Tadeusz Piątkowski

oczątek meczu należał do gospodarzy, którzy już
w pierwszych dwóch
minutach mocno postraszyli mikołowian, stwarzając pod bramką Solińskiego groźne sytuacje. Goście pierwszą szansę wypracowali w siódmej minucie, kiedy po rzucie rożnym „piąstkował” piłkę Topór. Więcej z gry mieli jednak
miejscowi, a szansę na
gola dającego prowadzenie miał w 23 minucie Uniejewski, który popisał się kapitalnym strzałem z narożnika pola karnego. Piłka o centymetry
minęła spojenie bramki AKS-u.
Po 30 minutach gra się wyrównała i coraz częściej do głosu zaczęli dochodzić
mikołowianie. W 36 minucie wydawało się, że podopieczni trenera Wolaka
muszą objąć prowadzenie, ale Waśkiewicz nie trafił w bramkę i pewnie dotąd
nie wie, jak tej sztuki dokonał. Ostatnie słowo w pierwszej połowie należało
jednak do Polonii. W doliczonym czasie gry Uniejewski wykorzystał podanie
Badury i strzelił „gola do szatni”.
Od początku drugiej odsłony miejscowi natarli z animuszem, chcąc drugim golem przybliżyć się do końcowego sukcesu. W 53 minucie po dośrodkowaniu z „głębi pola” Hewlik główkował tuż obok słupka, a w 69 minucie
składna akcja gospodarzy zakończyła się strzałem w słupek. Podopieczni trenera Mazura nie potrafili po raz
drugi pokonać bramkarza rywala, za
to ten przypomniał sobie, jak się zdobywa bramki. W 78 minucie obroń-

cy Polonii we „frajerski” sposób sfaulowali w polu karnym Tsuleskiriego,
za co arbiter podyktował „jedenastkę”. Skutecznym egzekutorem był Sikora, wyrównując na 1:1. Po tym golu
AKS złapał „wiatr w plecy”. Po wolnym Zamojdy, tylko kapitalna parada Topora uratowała gospodarzy od
utraty drugiego gola. Ale co się odwlecze, to... Cztery minuty później AKS
przejął piłkę w środku pola, ta trafiła do Bąka, którzy strzałem z ponad
20 metrów nie dał żadnych szans golkiperowi Polonii. Trzy minuty później
ten sam zawodnik wyszedł na pozycję „sam na sam” z Toporem i postawił
kropkę nad „i”.

Polonia Łaziska - AKS Mikołów 1:3
(1:0)
Polonia: Topór - Gersok, Somer,
Widuch, Załuski, Fabisiak, Hewlik (70
Linek), Szojda, Nowak (62 Just), Uniejewski, Badura.
Trener: Marek Mazur.
Bramka: Uniejewski - 45 min.
AKS: Soliński - Sikora, Tsuleskiri (87
Tabiś), Przybylski, Zamojda (81 Biernacki), Oltman (66 Rusz), Waśkiewicz,
Majsner, Piekarz, Bąk, Rocki.
Trener: Tomasz Wolak
Bramki: Sikora - 78 min., Bąk 2 - 82
i 85 min.
Tadeusz Piątkowski

Tułaczy los pingpongistów Strażaka
We
wrześniu rozpoczęły się rozgrywki drugiej,
trzeciej i czwartej ligi tenisa stołowego, w których między innymi
uczestniczą pingpongiści AKS-u
i Strażaka Mikołów. Żeby wystartować w rozgrywkach, trzeba wcześniej trochę potrenować
i z tym mikołowskie kluby jakoś
sobie poradziły. Schody zaczęły
się w momencie rozpoczęcia roz-

grywek, ponieważ oba kluby nie
uzyskały zgody od właścicieli (zarządców) obiektów na rozgrywanie meczów. Drugoligowy AKS
dwa pierwsze spotkanie rozegrał na obiektach rywali, Strażak
szukał ratunku u sąsiadów, czyli
u Halembianki Ruda Śląska. Taki
stan rzeczy na dłuższa metę był
nie do przyjęcia. Działacze obu
klubów szukali pomocy u władz.
Doszło do rozmów telefonicznych

oraz wymiany pism z przedstawicielami władz samorządowych
Mikołowa i częściowo problemy
udało się rozwiązać. Przynajmniej
dla AKS-u, który może już być gospodarzem na własnym obiekcie.
Gorzej jest ze Strażakiem. Władze szkolne obiektu w Paniowach,
gdzie mecze rozgrywał Strażak są
nieugięte. Zasłaniając się przepisami sanitarnymi związanymi
z pandemią, nie wyrażają zgody

na udostępnienie sali gimnastycznej na mecze. Przepisy są przepisami i w pewnym sensie mają rację. Z drugiej strony, sale gimnastyczne powinny być dostępne
dla wszystkich i przy zachowaniu
wszelkich procedur i rygorów, takie imprezy bez udziału publiczności można by przeprowadzać.
Tym bardziej, że sala gimnastyczna ma osobne wejście. Skoro można na innych obiektach, to może

warto spróbować? Oczywiście
przy zachowaniu daleko posuniętej ostrożności i pod kontrolą. Nakazać niczego nie można, ale...
Póki co, pingpongiści Strażaka gospodarzami części meczów

nadal będą w Rudzie Śląskiej, ale
także w roli gospodarza będą występować na obiektach przeciwników, czyli praktycznie zawsze
będą grać na „wyjeździe”. Jak długo?Tapi

Mierzą w drugą ligę
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u W ostatni weekend września rozpoczęły się rozgrywki I Ligi Śląskiej

w siatkówce kobiet i mężczyzn. Po wycofaniu z rozgrywek zespołu Burzy
Borowa Wieś, powiat mikołowski na tym szczeblu reprezentują Polonia Łaziska
w lidze kobiet i UKS „Trójka” Mikołów w lidze mężczyzn. Zarówno panie, jak
i panowie mierzą w najwyższe cele, czyli awans do II ligi. Czy mierzą siły na
zamiary, czy na wyrost, pokaże czas i zweryfikuje parkiet. Będziemy kibicować!
UKS „TRÓJKA”
MIKOŁÓW

Po ubiegłorocznym sezonie z zespołu odeszło kilku zawodników (Karol
Jurkowski, Michał Owczarek, Michał
Sadowski i Michał Rączka), ich miejsce uzupełniono nowymi (Mateusz Wikło, Adrian Rybak, Piotr Saklak, Adam
Cerek). Wydaje się, że trenerowi Niebojowi udało się skompletować stabilny
skład, który pokazał się z dobrej strony w meczach kontrolnych (zwycięstwa
z Górnikiem Radlin i KS Rudziniec).
W rozgrywkach trener Niebioj będzie
mógł skorzystać z 15-osobowej kadry,
którą tworzą:
Rozgrywający: Mateusz Wikło, Bartosz Lach
Atakujący: Tomasz Michalak, Jan
Mach
Przyjmujący: Michał Kotarski (K),
Grzegorz Niedźwiedzki, Daniel Tabor,
Adrian Rybak, Piotr Sakłak
Środkowi: Artur Czernik, Adam Cerek, Patryk Naskręt, Marcin Zębalski
Libero: Konrad Nieboj (grający trener), Michał Nowak
W rozgrywkach I ligi męskiej rywalizować będzie 12 zespołów. W pierwszym etapie drużyny zagrają systemem „każdy z każdym”, grając mecze
w roli gospodarza w terminach:
24.10. godz. 18.00 UKS TRÓJKA Mikołów - SK Górnik Radlin
14.11. godz. 18.00 UKS TRÓJKA Mikołów - MKSR Pyskowice
28.11. godz. 18.00 UKS TRÓJKA Mikołów - KS Rudziniec
12.12. godz. 18.00 UKS TRÓJKA Mikołów - LKS Olimpia Włodowice
19.12. godz. 18.00 UKS TRÓJKA Mikołów - Talent Sferawent Cieszyn

Paulina Babiarz, Agnieszka Ciszkowska, Martyna Rzeszutko.
Środkowe: Joanna Komorek - Atachim, Marta Zich, Wiktoria Kubas, Zofia Stawarska, Maria Jakubiec
Libero: Sonia Turant, Magdalena Wyrwał, Julia Janus, Beata Badaczewska.
Rozgrywki I Ligi Śląskiej w pierwszej fazie prowadzone będą w dwóch
grupach. Polonia „trafiła” do grupy I
w składzie: Akademia Siatkówki SPS
Panki, KS „Polonia” Łaziska Górne,
MKS Dwójka Zawiercie, MKS Imielin,
MUKS Michałkowice, TKS Tychy, UKS
Jedynka Rybnik.
W tej fazie rozgrywek Polonia
w roli gospodarza będzie grała w terminach:

16.01. godz. 18.00 UKS TRÓJKA Mikołów - FORMA AZS Częstochowa
23.01. godz. 18.00 UKS TRÓJKA Mikołów - KS Płomień Przystajń
27.02. godz. 18.00 UKS TRÓJKA Mikołów - Eco-Team AZS Stoelzle Cz-wa
6.03. godz. 18.00 UKS TRÓJKA Mikołów - Hemarpol Norwid Częstochowa
21.03. godz. 18.00 UKS TRÓJKA Mikołów - UKS Jedynka Jaworzno
Trener, Konrad Nieboj: Poprzedni sezon rozgrywkowy, w którym z wysokim
prawdopodobieństwem walczylibyśmy
o awans do II ligi mężczyzn brutalnie
przerwała nam pandemia. Kilku zawodników ze względów zawodowych zdecydowało się na zaprzestanie gry, a do tego
ważny środkowy, Karol Jurkowski, podpisał kontrakt z drugoligowym Rybnikiem. Mimo tych przeszkód myślę, że
udało nam się skompletować mocny ze-

spół, z którym ponownie będziemy walczyć o najwyższe cele. Dołączyli do nas,
m.in. Mateusz Wikło i Adrian Rybak,
którzy z Miasteczkiem Śląskim awansowali do wyższej klasy rozgrywkowej.
O sile zespołu mogą świadczyć trzy wygrane sparingi, w tym potencjalnym pretendentem do awansu KS Rudzińcem bez
straty seta (4:0). Jak będzie oczywiście
zweryfikuje rzeczywistość, na tę chwilę natomiast jestem bardzo zadowolony
z naszej gry i tego jaką tworzymy drużynę.

POLONIA ŁAZISKA
Pod koniec ubiegłorocznych rozgrywek Polonia weszła na „wysokie obroty” i kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. Kto wie, czy na finiszu nie byłaby „czarnym koniem” i nie walczyła w turniejach o drugą ligę. Pandemia przerwała rozgrywki i plany trze-

ba było przełożyć na sezon 2020/21. Te
są ambitne. Pozyskano Paulinę Babiarz
i Martę Zich z PLKS-u Pszczyna, Angelikę Bruderek z MKS-u SOKÓŁ Radzionków, Natalię Olesińska z Sokoła 43 AZS AWF Katowice, Marię Jakubiec i Wiktorię Pokorny z Silesii Volley
Mysłowice, Wiktorię Kubas z KS Burza
MOSiR Mikołów oraz Magdalenę Wyrwał z Płomienia Sosnowiec, które uzupełniły skład zawodniczek, które pozostały w zespole po poprzednim sezonie.
Razem z wracającymi po kontuzjach
Agnieszką Ciszkowską, Martyną Rzeszutko i Beatą Badaczewską, kadra liczy
20 zawodniczek. Są to:
Rozgrywające: Dorota Rusek, Ewelina Tutak.
Atakujące: Karolina Gajda, Natalia
Olesińska, Angelika Bruderek.
Przyjmujące: Wiktoria Pokorny,
Agata Sowińska, Magdalena Orzeszek,

24.10. KS „Polonia” Łaziska Górne MKS Dwójka Zawiercie
7.11. KS „Polonia” Łaziska Górne MUKS Michałkowice
14.11. KS „Polonia” Łaziska Górne TKS Tychy
28.11. KS „Polonia” Łaziska Górne MKS Imielin
12.12 KS „Polonia” Łaziska Górne Akademia Siatkówki SPS Panki
16.01. TKS Tychy - KS „Polonia” Łaziska Górne
Trener Polonii, Krzysztof Waligórski:
Na obecny sezon nasza kadra jest bardzo szeroka, w sumie znalazło się w niej
20 zawodniczek. Wszystko po to, aby zespół zgrał się i z przytupem awansował
do II ligi na szczeblu państwowym. Cel
jest jeden - awans. Plan na to banalnie
prosty, wygra każdy mecz. To cele całej
drużyny. Liczymy, że pomimo sytuacji
w kraju nasi kibice będą nas wspierać
i wspólnie osiągniemy nasz cel.
Tadeusz Piątkowski

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE
ZA GOTÓWKĘ
tel. 730 712 776
n gotówka tego samego dnia - bez pośredników
n pomoc w formalnościach - szybka decyzja
n 100% bezpieczeństwa - bezkosztowa wycena nieruchomości

REKLAMA

Sprintem przez sportowe areny
PIŁKA NOŻNA
W rozegranych meczach mistrzowskich
sezonu 2020/21 Śląskiego Związku Piłki
Nożnej, drużyny powiatu mikołowskiego
uzyskały rezultaty:
IV liga
AKS Mikołów wygrał z MKS-em Myszków
2:0, zremisował z Ruchem Radzionków 0:0,
pokonał Polonię Łaziska 3:1, Szombierki Bytom 1:0.
Gwarek Ornontowice pokonał Szombierki
Bytom 1:0, Znicza Kłobuck 2:0, Śląsk Świętochłowice 3:2.
Polonia Łaziska pokonała Dramę Zbrosławice 3:2, zremisowała ze Szczakowianką
Jaworzno 2:2, uległa AKS-owi Mikołów 1:3,
Unii Kosztowy 1:2.
Liga okręgowa
Orzeł Mokre przegrał z Podlesianką Katowice 0:2, pokonał Górnika MK Katowice 3:2,
zremisował z Siemianowiczanką 2:2, pokonał Naprzód Lipiny 3:0, przegrał ze Spartą
Katowice 1:5.
Burza Borowa Wieś zremisowała z KS Rachowice 2:2, pokonała Gwiazdę Chudów 2:1,
Sośnicę Gliwice 2:1, Czarnych Pyskowice 5:1.
Klasa „A”
LKS Woszczyce pokonał Krupińskiego
Suszec 6:3, uległ Leśnikowi Kobiór 2:3, wygrał ze Zniczem Jankowice 6:2, zremisował z
LKS-em Brzeźce 1:1.
LKS Gardawice uległ LKS-owi Frydek 2:4,
pokonał Polonię Międzyrzecze 3:2, przegrał
ze Stalą Chełm Śląski 2:3, LKS-em Studzionka 2:3.

Strażak Mikołów przegrał z drugim zespołem Siemianowiczanki 1:4, wygrał z UKS-em
Ruch Chorzów 3:2, uległ Hetmanowi Katowice 2:4, Wyzwoleniu Chorzów 0:2.
Klasa „B”
Fortuna Wyry wygrała z drugą drużyną
LKS-u Gardawice 11:0, UKS-em Warszowice
5:1, rezerwami GTS-u Bojszowy 5:0, uległa
drugiemu zespołowi MKS-u Lędziny 1:4.
Niepokorni Orzesze przegrali z Czarnymi
Piasek 2:4, LKS-em Wisła Mała 0:1, pokonali
LKS Mizerów 3:0, ulegli Golowi Bieruń 0:4.
Rezerwy LKS-u Gardawice uległy Fortunie
Wyry 0:11, zremisowały z drugim zespołem
GTS-u Bojszowy 4:4,
Drugi zespół Gwarka Ornontowice pokonał Start Kleszczów 2:1, zremisował z Victorią Pilchowice 1:1, wygrał z Orłem Paczyna
5:2, LKS-em Bujaków 4:1.
LKS Bujaków pokonał Dramę Kamieniec
8:0, przegrał ze Ślązakiem Bycina 0:4, wygrał z Pogonią Ziemięcice 3:1, przegrał z rezerwami Gwarka Ornontowice 1:4.
Kamionka Mikołów pokonała drugą drużynę Górnika 09 Mysłowice 9:0, rezerwy Jastrzębia Bielszowice 8:1, rezerwy FC Katowice 6:1, drugą drużynę Pogoni Imielin 11:1.
Klasa „C”
Druga drużyna Burzy Borowa Wieś pokonała Leśnika Łącza 2:1, Koronę Bargiełówka 6:2, Naprzód Łubie 3:1, Kłodnicę
Gliwice 6:1.
FUTSAL
W rozgrywkach I ligi futsalu Kamionka
Mikołów przegrała z GKS-em Tychy 2:5,

Gwiazdą Ruda Śląska 4:5, pokonała Sośnicę
Gliwice 4:2.
TENIS STOŁOWY
Rozpoczęły się rozgrywki II ligi tenisa stołowego. Drużyny z powiatu mikołowskiego
uzyskały rezultaty:
W grupie drugiej II ligi mężczyzn:
AKS Mikołów przegrał ze Skarbkiem Tarnowskie Góry 4:6, Huraganem Sosnowiec
4:6.
SIATKÓWKA
W rozgrywkach I Ligi Śląskiej mikołowskie
zespoły uzyskały rezultaty:
Polonia Łaziska pokonała UKS Jedynkę
Rybnik 3:0.
UKS Trójka Mikołów przegrał z Talentem
Sferawent Cieszyn 0:3.
KOLARSTWO
Cykliści Stowarzyszenia Kolarski Mikołów
mają za sobą trzeci miesiąc startów, w których uzyskali wyniki:
5 i 6 września w Mistrzostwach Polski
Masters w Osieku Marta Syryjczyk była 9,
a Maciej Szewczyk 27 w swoich kategoriach
wiekowych.
5 września w Imielinie w Mistrzostwach
Śląska w kryteriach w kategorii żaków Kinga
Słomka zdobyła brązowy medal, Agata Zelmozer zajęła 24 miejsce, Szymon Romański - trzecie w wyścigu dziecięcym, w Mastersach Piotr Gajdzik stanął na najniższym
stopniu podium.
12 września w Mistrzostwach Śląska MTB
w Jastrzębiu-Zdroju w kategorii żaków Kinga
słomka była czwarta, a Agata Zelmozer -

ósma. W kategorii juniorek młodszych Julia
Gajdzik uplasowała się na czwartym miejscu,
a Sława Gajdzik zwyciężyła w Mastersach.
13 września w kryterium w Suszcu Kinga
Słomka była druga, a debiut w kategorii żaków zaliczył Szymon Romański.
19 września w kryterium Tour de Piekary w
kategorii żaków Kinga Słomka uplasowała
się na drugim miejscu, Agata Zelmozer na
dziesiątym, a Szymon Romański w kolejnym starcie był ósmy. Siódma w kategorii
juniorek młodszych była Julia Gajdzik. Z kolei w kategorii Masters zwycięstwo odniosła
Marta Syryjczyk, Sława Gajdzik była druga,
a Piotr Gajdzik sklasyfikowany został na 11
miejscu.
W Tour de Silesia w wyścigu na 300 km
mastersów Maciej Szewczyk był dziewiąty, a
Paweł Sadzewicz - 13.
W MTB Maroko Nowiny Race Rybnik w kategorii żaków Kinga Słomka zajęła trzecie, a
Agata Zelmozer siódme miejsce. W kategorii juniorek młodszych zwycięstwo odniosła
Julia Gajdzik, a w mastersach Sława Gajdzik
była druga, Piotr Gajdzik - czwarty.
26 września Marta Syryjczyk wystartowała w w triatlonie w Osieku, gdzie zajęła drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej.
3 października w Mistrzostwach Śląska
w jeździe dwójkami Kinga Słomka z Agatą
Zelmozer były trzecie w kategorii żaków, a
w kategorii juniorek młodszych Julia Gajdzik
wystartowała poza konkursem z niezrzeszoną Julią Biskup, uzyskując czwarty rezultat.
Tapi

