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Liczba miesiąca

168 notowano

wypadków i kolizji od na
w ubiegłym roku
DK44
mikołowskim odcinku
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 Koronawirus przyspiesza
 Płaczcie i płaćcie
 „Wymyślanka” nie wymyśla
 Wirtualne makówki?
REKLAMA

PRACUJEMY I ZAPRASZAMY!
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Pro
STANDARD - 395 ZŁ
(podstawowe pole widzenia)

FUN - 650 ZŁ
(szersze pole widzenia)

ADVANCE - 950 ZŁ
(szerokie pole widzenia)

PERSONAL - 1350 zł

(pole widzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb)

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

REKLAMA

str. 6-7

TWÓJ SKŁAD OPAŁU
str. 4

str. 3

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

www.ekstraoptyk.pl

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

REKLAMA

Okna, drzwi, bramy, rolety,
żaluzje, ogrodzenia panelowe

Zadzwoń 532-251-794 rabaty do 20 %

SKŁAD OPAŁU
KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK

536 512 512

tel.
www.PRESSPOL2.pl
ul. Szarotek 1, Mikołów | www.oknokraft.eu | oferty@oknokraft.eu

WYRY (TEREN GIGU)

UL. PSZCZYŃSKA 48 A

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

P

rzechodziłem w miejscu
publicznym wieczorową
porą i przyuważyłem pijanego menela, który dawał ulgę pęcherzowi. Zwróciłem uwagę, że źle
czyni, a on na to „wyp...j”. Chciałem zrobić to, co robi się z pijanymi menelami, ale w ostatniej chwili
złapałem się za nogę. Od kilku tygodni - jak wszyscy z nas - jestem
przecież ćwiczony w reinterpretacji języka polskiego. „Wyp...j” nie
oznacza już tego, co oznacza. Czyli nie jest chamską odzywką, ale
wyrazem gniewu i upustu emocji. I nie tylko. Dzięki Marcie Lempart to soczyste i piękne słowo stało się przepustką do wielkiej polityki. Ponieważ wszyscy boją się
krewkiej działaczki, dziennikarze,
politycy i nawet profesorowie wyższych uczelni zaczęli się prześcigać
w uzasadnianiu, że „wyp...j” jest
OK, a na potępienie zasługują jedynie ludzie, którzy nie rozumieją
tych epokowych przemian. Ja już
ten wiatr zmian czułem 35 lat temu. W Jarocinie w 1985 roku razem z kolegami ze śląskiej załogi
punkowej zaproponowaliśmy milicjantom to, co upowszechnia teraz pani Marta. Nie wykazali zrozumienia, a ślady po „loli” schodziły przez miesiąc. Zapewne wkrótce
elity intelektualne naszej ukochanej ojczyzny pójdą krok dalej i zarządzą obowiązkowe wprowadzenie zmian do obiegowego języka.
Będzie to wyglądało tak. Wchodzimy do sklepu i zamiast dzień dobry
mówimy: „droga ta jeb...a szynka”.
A ekspedientka na to: „jak cię nie
stać to sobie kup salceson i wyp...j.”
Jerzy

S

tany Zjednoczone to jest
jednak dziwny kraj. Mają
tak nowoczesne technologie
wojskowe, że nie dałyby im rady
wszystkie pozostałe armie świata
razem wzięte. Latają w kosmos,
przodują praktycznie w każdej
dziedzinie przemysłu i kręcą najlepsze filmy. Mimo tego przez
cztery dni nie potrafili policzyć 100
tysięcy końcówki głosów w Pensylwanii, które miały zdecydować, kto
zostanie prezydentem tego jedynego globalnego supermocarstwa.
W środę rano powiedzieli, że zaczęli liczyć decydującą partię głosów. Cały świat wstrzymał oddech.
Liczyli w środę, czwartek, piątek
i pół soboty. Aż wreszcie się doliczyli. Był to dosyć żenujący przykład
organizacyjnego bezwładu i chaosu. Kogo oni mają w tych komisjach wyborczych? Przecież nawet
u nas, w powiecie mikołowskim, tyle głosów to liczy się przez noc i pół
następnego dnia. W poniedziałek
przed południem wiemy kto wygrał
albo przegrał. Inną sprawą jest kogo
wybierają Amerykanie. Dwa lata
temu trochę uszczypliwie pisaliśmy o poprzednim staroście Henryku Jaroszku, który skończył 70 lat
i nadal chciał pełnić ten urząd.
Panie Henryku, pełny szacunek!
W USA byłby Pan młokosem i ze
względu na młody wiek nie trafiłby
na listę republikanów ani demokratów. Joe Biden zostanie najstarszym prezydentem w historii USA
i zmierza po rekord w kategorii
najbardziej sędziwego przywódcy
w świecie. I w kolejnej dziedzinie
Amerykanie będą najlepsi.
Beata
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Koronawirus

przyspiesza

Ostatnie dni są dramatyczne, jeśli chodzi o liczbę
zachorowań na Śląsku i w powiecie mikołowskim.

N

asz powiat liczy niespełna 100 tys.
mieszkańców. W chwili oddawania
gazety do druku liczba osób, które
od początku pandemii zakaziły się wirusem
wynosiła 1616. Patrząc jednak na tempo rozprzestrzeniania się zarazy, po 11 listopada ich
liczba zapewne wzrośnie do dwóch tysięcy.
Oznacza to, że nie ma praktycznie rodziny albo grupy towarzyskiej, gdzie nie byłoby osoby
zakażonej. Relacje chorych bywają dramatyczne. Większość znosi koronawirusa źle (jak
starosta, który opowiada o tym w wywiadzie
na str. 3), ale ich stan nie zagraża życiu. Coraz
więcej jest jednak osób, także młodych i nie
mających tzw. chorób współistniejących, które walczą ze śmiercią. Leżą pod tlenem, od-

cięci od możliwości kontaktu z najbliższymi.
Z każdej strony słyszymy apele o przestrzeganie zasad obowiązujących podczas pandemii. Stosujemy się do nich, ale nie pomaga to
w pozbyciu się wątpliwości, że koronawirus
zaczyna przypominać loterię, a raczej rosyjską ruletkę. Albo dostaniesz wirusa albo nie.
To są trudne chwile dla Polski, Śląska i powiatu mikołowskiego. Tym bardziej, że nie
wiemy, jak potoczy się walka z pandemią.
Szczepionka jest na razie tylko polityczną
obietnicą, a my czekamy na konkrety, bo nie
wiemy, jak planować zawodowa i życiową
przyszłość. Na naszych oczach dzieje się historia, która trafi do podręczników. Szkoda tylko,
że jesteśmy jej bohaterami.
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Dane z 8 listopada

Liczby koronawirusa
w powiecie mikołowskim

19

ofiar śmiertelnych

148

nowych potwierdzonych
przypadków

1616

liczba osób u których
wykryto patogen od
początku epidemii

589

ozdrowieńców

1008

choruje obecnie

1980

osób przebywa
na kwarantannie

Powstaje punkt poboru wymazów przy starostwie

W

obliczu rosnącej fali
zachorowań konieczne stało się stworzenie
specjalnej strefy diagnostycznej COVID-19 „drive thru” w Mikołowie.
Punkt w pierwszej kolejności skierowany będzie do osób mobilnych,
które są w stanie dojechać do niego
bądź zostać tam dowiezione. Osoby
te muszą wcześniej uzyskać skierowanie na wymaz od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Muszą również mieć przy sobie dowód
tożsamości. Punkt poboru wymazów zlokalizowany został na par-

kingu pomiędzy Starostwem a Białym
Domkiem w Mikołowie. Docelowo
mają tam stanąć dwa specjalistyczne
kontenery, w jednym odbywać się będzie pobieranie próbek. Drugi zaś służyć będzie jako kontener sanitarny dla
obsługującego ten punkt personelu.
Dojazd do niego odbywać się będzie
pierwszym zjazdem od strony ulicy
Żwirki i Wigury, zaś po dokonaniu wymazu, bez konieczności wysiadania z auta, będzie się wyjeżdżać drogą wzdłuż budynku starostwa
do ulicy Żwirki i Wigury - drugi zjazd.
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Jeszcze nigdy nie czułem się tak źle
Rozmowa z MIROSŁAWEM DUŻYM, starostą powiatu
mikołowskiego i ozdrowieńcem po koronawirusie.

- Jak się Pan zaraził koronawirusem?
- Wciąż mam wątpliwości, co
do tej rozmowy. Na wywiad zasługuje każda z ponad tysiąca osób
chorujących na koronawirusa
w naszym powiecie. Patrząc na
tempo i skalę rozwoju choroby,
kiedy gazeta dotrze do Czytelników ta liczba będzie zapewne
znacznie wyższa.
- Pod względem pełnionej
funkcji społecznej, jest Pan najważniejszą osobą wśród zarażonych. Ten wywiad powinien mieć
walory edukacyjne...
- W takim razie rozmawiajmy.
Nie wiem dokładnie kiedy, od kogo i w jaki sposób zaraziłem się
koronawirusem. Nawet się tego
nie domyślam, bo z racji obowiązków miałem kontakt z wieloma
osobami.

- Nie zachowywał Pan środków ostrożności?
- W starostwie powiatowym
wdrożyliśmy bardzo restrykcyjne
procedury bezpieczeństwa. Pracownicy, łącznie ze mną, stosują
się do wytycznych wyznaczonych
przez sanepid, czyli maseczki, dezynfekcja, dystans i praca
zdalna - jeśli to możliwe. Jednak
wszystkiego nie da się załatwić
przez internet. Mimo pandemii
odbywają się spotkania, konsultacje, interwencje, odbiory inwestycji, gdzie muszę pojawić się
osobiście.
- W takiej sytuacji jest nie tylko Pan. Nie tylko praca starosty
polega na bezpośrednich spotkaniach z ludźmi. Jest cały szereg
profesji, gdzie kontakty międzyludzkie są jeszcze bardziej intensywne.

- Tym bardziej apeluję do
wszystkich mieszkańców naszego
powiatu, aby zachowywali maksymalne środki ostrożności. Jak
widać na moim przykładzie, nic
nie gwarantuje stuprocentowej
ochrony przed koronawirusem,
ale stosowanie się do zaleceń pandemicznych na pewno zminimalizuje ryzyko zachorowania.
- Jak Pan przechodził chorobę?
- Bardzo źle jak na moje doświadczenia z chorobami, ale nie
tak dramatycznie jak inni, ponieważ nie zostałem zakwalifikowany
do hospitalizacji. Byłem cały czas
w domowej kwarantannie.
- Zadzwoniłem wtedy do Pana, a rozmowę przerywał pański
uporczywy kaszel. Objawy były
podobne do grypy?

- Kaszel był tylko jedną z dolegliwości, a żeby było śmieszniej
nawet teraz, choć od choroby
minął prawie miesiąc i jestem
zdrowy, wciąż miewam nawroty
kaszlu. Wiele razy przechodziłem
w życiu grypę, ale objawy koronawirusa były zdecydowanie gorsze.
W ciągu dziesięciu dni schudłem
osiem kilogramów. Straciłem apetyt, siły, generalnie chęć do życia.
Wyjście do toalety czy do kuchni
było wielkim wyzwaniem. Zaczęła mnie nawet boleć ręką, którą
złamałem pięć lat temu, choć
kości zrosły się dobrze i nie było
wcześniej żadnych komplikacji.
Nie straciłem za to węchu i smaku. W czasie kwarantanny rozmawiałem przez telefon ze znajomymi, którzy także zachorowali
na koronawirusa. Okazało się, że
praktycznie każdy z nas miał inne
objawy.
- Co Panu zalecili lekarze?
- W koronawirusie to jest najgorsze, że nie ma lekarstwa łagodzącego objawy. Nie mówię
o pacjentach hospitalizowanych,
bo tam są wdrażane procedury ratunkowe. Dla ludzi, którzy tak jak
ja przechodzili chorobę w domu
zalecany jest głównie odpoczynek
i picie dużej ilości wody, choć nie
chce się pić. Nie ma też apetytu,
a jeść trzeba, więc wspomagałem się
odżywkami dla małych dzieci. Tylko to byłem w stanie przełknąć.
- To doświadczenie pozwoli
Panu inaczej spojrzeć na problemy służby zdrowia?
- Jasnym punktem w polskiej
służbie zdrowia jest profesjona-

Nasi specjaliści:
Ü Internista
Ü Endokrynolog dziecięcy
Ü Chirurg
Ü Chirurg dziecięcy
Ü Geriatra
Ü Endokrynolog
Ü Dermatolog
Ü Diabetolog
Ü Alergolog
Ü Medycyna rodzinna
Ü Medycyna Estetyczna

Rejestracja tel: 506 330 021
Mikołów, ul. Pszczyńska 12B/1
www.twoja-klinika.pl
lizm, determinacja oraz poświęcenie lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy robią
wszystko, aby leczyć i ratować
pacjentów. Niestety ich trud jest
marnowany przez niewydolność
systemu. Jako samorządowcy od
lat alarmujemy władze państwa, że
służba zdrowia jest niedoinwestowana i źle zorganizowana. Koronawirus tylko obnażył jej słabości
i pogłębił kryzys. Pandemia spowodowała, że praktycznie całe za-

soby służby zdrowia zostały skierowane do walki z jedną chorobą.
A co z innymi? Co z chorymi na
raka, serce, cukrzycę i szereg innych schorzeń wymagających stałej i profesjonalnej opieki? Z nimi
nikt nie robi wywiadów, ale oni
cierpią i - coraz częściej - umierają, ponieważ pacjenci z koronawirusem mają priorytet. To jest największa, najbardziej dramatyczna
konsekwencja obecnej sytuacji.
Rozmawiał: Jerzy Filar

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)

best_trans@vp.pl

Autoryzowany sprzedawca:
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KWALIFIKOWANY PRACOWNIK
OCHRONY - DOWÓDCA ZMIANY
AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI DO PRACY
W TYCHACH KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW
OCHRONY NA STANOWISKU DOWÓDCY ZMIANY
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Płaczcie i

u W ciężkich pandemicznych czasach Mikołów

W

WYMAGAMY:

l niekaralności
l dyspozycyjności
l umiejętności współpracy w zespole
l wpisu na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony (POF)

OFERUJEMY:

l umowę o pracę
l elastyczny grafik
l stałe miejsce pracy
l atrakcyjne wynagrodzenie
l gwarantujemy wynagrodzenie wypłacone
do 10 dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji
pod nr tel. 32 219-25-57

Radny ADAM ZAWISZOWSKI
Gdybyśmy żyli w normalnych czasach trudno byłoby
odrzucić argument, że stawki
podatkowe należy urealniać,
ponieważ rośnie inflacja. Ale
koronawirus tworzy nowe
okoliczności i wymaga podejmowania odważnych decyzji.
Wiadomo, że główny ciężar
pomocy dla przedsiębiorców
spoczywa na władzach państwa, ale oni swoimi podatkami pracują także na dobrobyt
naszej, małej ojczyzny. Uważam, że w czasach tak głębokiego kryzysu gospodarczego
miasto powinno okazać solidarność z przedsiębiorcami.
REKLAMA

październiku samorządy uchwalają stawki podatków na kolejny rok. Temu była
też poświęcona ostatnia sesja
Rady Miejskiej w Mikołowie.
Najwięcej emocji budzą zawsze
stawki dla przedsiębiorców, bo
do ich kieszeni sięgają władze,
kiedy mają braki w budżecie.
Generalnie, w całym kraju
samorządowcy działają w tej
materii na trzy sposoby. Jedni
obniżają podatki, aby w czasach obostrzeń pandemicznych
i zamknięcia gospodarki nie
dobijać lokalnych przedsiębiorców, którzy i tak manewrują na
krawędzi bankructwa. Inni zostawiają podatki bez zmian, bo
niepodwyższanie też jest jakimś
gestem solidarności, na zasadzie „nie możemy pomóc, ale
przynajmniej nie utrudniamy”.
Jest też trzecia, mikołowska
droga podwyższania podatków.
Podczas sesji wywiązała się
wokół tego dosyć emocjonalna
dyskusja. Radni Stanisława Haj-

duk-Bies i Adam Zawiszowski,
w imieniu klubu PiS zaapelowali, aby w 2021 r. zostawić
podatki na tegorocznym poziomie. Chodziło im zwłaszcza
o lokale, gdzie prowadzona
jest działalność gospodarcza.
Burmistrz Stanisław Piechula

zripostował to dosyć zaskakującym argumentem tłumacząc,
że takie stawki zaproponował
obecny rząd. Jest to - delikatnie
mówiąc - dziwna interpretacja stanu prawnego. Rząd narzuca maksymalną wysokość
podatków od nieruchomości,
aby uchronić przedsiębiorców
i mieszkańców przed zakusami
lokalnych władz do drenowania
ich kieszeni. Wysokość stawek
ustalają samorządy, a centrala
ustala jedynie próg, którego nie
wolno przekroczyć. Burmistrz
z opozycyjnymi radnymi może

przerzucać się słowami, ale
prawda jest taka, że Mikołów
w najtrudniejszym dla przedsiębiorców czasie podnosi im
podatki. Inaczej argumentował
swoje racje zastępca burmistrza
Mateusz Handel pytając dwójki
radnych, czy chcą uszczuplić
dochody gminy. Jest to pytanie
obosieczne. Być może zwiększone podatki, dla niektórych
przedsiębiorców staną się przysłowiowym gwoździem do
trumny. W obliczu spadających
obrotów i rosnących wydatków po prostu zamkną interes,

„Wymyślanka” nie wymyśla
u Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego uwzględnił protest
mikołowskich społeczników

O

problemach mieszkańców dzielnicy Nowy
Świat w Mikołowie piszemy od wielu lat. Zawsze przewija się ten sam wątek. Mieszkańcy skarżą się na sąsiedztwo
przedsiębiorców działających
w mikołowskiej strefie prze-

- użytkowanie hali magazynowej
przez jednego z przedsiębiorców.
Zdaniem „Wymyślanki” prowadzona tam jest działalność produkcyjna, która niesie szkodliwe
skutki dla otoczenia. Przedsiębiorca utrzymuje, że to tylko magazyn. Stronę firmy wziął Powia-

mysłowej. Powodem większości sporów są złe decyzje administracyjne podjęte wiele lat temu. Ich skutki ciągną się jednak
do dziś, a obecne władze miasta
i powiatu nie potrafią wywiązać
się z roli sprawiedliwego rozjemcy. Interesy mieszkańców reprezentuje Stowarzyszenie Wymyślanka. Jednym z licznych sporów, które aktualnie prowadzi
to nieprawidłowe - ich zdaniem

towy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który odrzucił zastrzeżenia mieszkańców. W tej sytuacji
„Wymyślanka” poinformowała
o sprawie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Niedawno przyszła
odpowiedź. ŚWINP uchylił decyzję nadzoru niższej instancji
i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Będziemy wracać do tego tematu.

www.naszagazeta.info
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płaćcie

przykręca śrubę przedsiębiorcom.
a wtedy Mikołów nie dostanie
ani grosza. Głosowanie nad
podwyższeniem stawek podatkowych od nieruchomości
było formalnością. Drużyna

burmistrza trzyma się dzielnie
i w sile 15 szabel przyjęła
uchwałę. Przeciw było czworo
radnych, a jeden wstrzymał się
od głosu. W 2021 roku mikoło-

wianie zapłacą za metr kwadratowy mieszkania 81 groszy (teraz 77 gr.), a stawki dla przedsiębiorców wzrosły z 23,80 zł do
24,64 zł czyli o 81 gr.

Równie gorąco - jak w Mikołowie - było
podczas sesji podatkowej w Wyrach

Za, a nawet przeciw

O

becnie, w Wyrach podatek od nieruchomości wynosi dla przedsiębiorców
23,80 zł od metra kwadratowego. Władze gminy przygotowały projekt uchwały o podniesieniu stawki do 24 zł. Opozycyjny radny
Adam Myszor podczas posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Wyry zaproponował, aby
z powodu skutków pandemii zrezygnować z podwyżki i zostawić podatki na obecnym poziomie.
Przystała na taką propozycję wójt Barbara Prasoł
i przygotowała projekt autopoprawki o powrocie do stawki 23,80 zł. Podczas sesji, Adam Myszor chyba z pięć razy dziękował jej za tę decyzję.
Jak na Wyry była to sytuacja dosyć niecodzienna.
Adam Myszor przegrał ostatnie wybory na wójta,
ale broni nie złożył i okopał się na pozycji pierwszego opozycjonisty w gminie. Jego relacje z Barbarą Prasoł są - oględnie mówiąc - dosyć chłodne.
Od początku kadencji chyba się jeszcze nie zdarzyło, aby pochwalił panią wójt. Aż nadszedł ten
moment, ale radość trwała krótko. Autopoprawkę odrzucili radni z ugrupowania... Barbary Prasoł. Nie obeszło się przy tym bez pyskówek. Jeden z radnych zarzucił Myszorowi, że chce wejść
do tyłka nowemu środowisku. Na szczęście szybko, zdecydowanie i skutecznie zareagowała Joanna Pasierbek-Konieczny, przewodnicząca Rady
REKLAMA

O

kręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Mikołowskiej 92
należy do najlepszych w naszym mieście i regionie. Jej nowoczesna
linia diagnostyczna gwarantuje, że każdy
samochód będzie rzetelnie sprawdzony.

Gminy. Należą się jej za to słowa uznania, ponieważ w ostatnich czasach jakość publicznej debaty dramatycznie spada. Niech chociaż w Wyrach
trzymają fason. Podwyżka przeszła. Przedsiębiorcy od przyszłego roku zapłacą o 20 groszy więcej
za metr kwadratowy. Mieszkańcy zostali potraktowani bardziej ulgowo. Nowa stawka od mieszkań wzrosła o 3 grosze.
ADAM MYSZOR,
radny Gminy Wyry
W gminie funkcjonują głównie mikroprzedsiębiorstwa
z branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii jak
np. branża gastronomiczna, dobrze rozwinięta branża weselna, drobne sklepiki i punkty usługowe. Konieczność wsparcia przedsiębiorców w trudnych czasach jest oczywista, szczególnie od kiedy cały kraj jest w strefie czerwonej. Każda pomoc finansowa, choćby symboliczna, jest obecnie dla wielu pracodawców i pracowników kwestią być albo nie
być. Przykro mi, że większość koleżanek i kolegów radnych tego nie rozumie.

PRACA:

BLACHARZ SAMOCHODOWY
Dołącz do zespołu Serwisu Blacharsko-Lakierniczego

w BMW Sikora w Mikołowie!

OCZEKUJEMY:

n doświadczenia na stanowisku samodzielnego Blacharza - min. 2 lata,
n praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu napraw blacharskich i wymiany
uszkodzonych elementów nadwozia
n umiejętności rozbrajania i uzbrajania samochodów podczas napraw
blacharskich
n dyspozycyjności do pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16
oraz 2-3 soboty w miesiącu (do odebrania jako dzień wolny w tygodniu)

GWARANTUJEMY:

n umowę o pracę lub współpracę B2B
n stabilne warunki zatrudnienia
n atrakcyjne wynagrodzenie (średnio 5 tys. zł/netto) oraz system
profesjonalnych szkoleń zakończony prestiżowym certyfikatem BMW

OFERTA DOSTĘPNA NA:

www.praca-dealerbmw.pl/oferty-pracy

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

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

Twoja stacja!

Wysyłane wiadomości sms, przypominają o terminie przeglądu. Na Klientów
czeka także kawa i słodycze oraz drobny
upominek - zapach do samochodu.
Technologia to tylko połowa sukcesu,
bowiem wprawne oko doświadczonego

pojazdy. Dlatego warto przed przeglądem zastanowić się nad wyborem właściwej stacji, a ma to znaczenie szczególnie przy starszych samochodach.
Diagności dołożą wszelkich starań, aby
wyjechali Państwo z naszej stacji zadowoleni, a Wasz samochód sprawdzony
i bezpieczny.
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
przy ul. Mikołowskiej 92 przeprowadza
pełen zakres badań technicznych dla

samochodów osobowych, ciężarowych,
autobusów, motocykli, ciągników rolniczych, przyczep i naczep, pojazdów
zabytkowych. Przeprowadzamy badania dodatkowe pojazdów skierowanych
przez policję lub starostę, po wypadku
lub kolizji drogowej, pojazdów uprzywilejowanych, specjalizowanych (Taxi,
Nauka Jazdy) oraz przystosowanych do
ciągnięcia przyczep, z instalacją gazową
i po zmianach konstrukcyjnych.

diagnosty też znajdzie niedociągnięcia
w pracy pojazdu. W stacji firmy Diagneo
pracują wykwalifikowani, najwyższej klasy specjaliści.
Obecnie zaostrzono przepisy, by wyeliminować z naszych dróg niesprawne

Orzesze-Zawiść, ul. Mikołowska 92 | tel. 32 221 57 90 | www.diagneo.com.pl | czynne: pn.-pt.: 7.00-20.00, so.: 8.00-16.00
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„Gliwiczanka”
6

czyli droga przez mękę
To najgorsza droga w powiecie mikołowskim. Prawie co drugi dzień dochodzi tutaj do
wypadku albo kolizji, a będzie jeszcze gorzej. Na rozładowującą ruch obwodnicę
Mikołowa nie ma co liczyć. Jest jeden sposób, aby pozbyć się przynajmniej tirów
z DK 44. To zmiana statusu odcinka od Auchan do Gliwic z drogi krajowej na
powiatową. Nawet jeśli okaże się to niemożliwe - warto przynajmniej spróbować.

M

ały hyundai jechał z Gliwic w stronę Mikołowa. Za kierownicą siedziała 26-letnia dziewczyna. Na wysokości
boiska „Strażaka” przyhamowała i zasygnalizowała skręt w lewo, w ulicę Elsnera. Nie zauważył tego manewru bułgarski kierowca niemieckiego tira, która jechał za nią. Był trzeźwy, ale chyba dosyć
zmęczony długą jazdą. Zorientował się w ostatniej
chwili. Spróbował ominąć przeszkodę wjeżdżając
na chodnik, ale i tak zahaczył o tył osobówki. Na
szczęście dziewczynie nie stało się nic poważnego.
Boli ją tylko lekko kręgosłup. Na miejsce wypadku
przyjechała policja. Interwencja pogotowia i straży
pożarnej nie była potrzebna. Kierowca tira dostał
REKLAMA

mandat, ale bardziej od mikołowskiej drogówki bał
się reakcji niemieckiego pracodawcy. Największe
szkody poniósł hyundai. Naruszona została konstrukcja nośna samochodu. Rzeczoznawca wycenił
koszt naprawy na 22 tys. zł, czyli niewiele mniej niż
wynosi rynkowa wartość trzyletniego auta tej klasy. Prawdopodobnie samochód pójdzie do kasacji.
W ubiegłym roku mikołowska policja wyjeżdżała
do wypadków na Gliwickiej 168 razy. To oznacza,
że prawie co drugi dzień dochodzi tam do mniejszych lub większych stłuczek albo czegoś gorszego.
Jadąc ulicą i przyglądając się uważnie poboczom,
w niektórych miejscach można dostrzec krzyże
i znicze. W tym roku, od stycznia do październi-

ka, doszło do 111 wypadków i kolizji. To mniej, niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Trzeba jednak pamiętać, że koronawirus znacznie ograniczył
naszą mobilność. Ten rok, choć statystycznie lepszy, jest jednak bardziej tragiczny, ponieważ na Gliwickiej zginęła jedna osoba. Mikołowski odcinek
DK 44 podzielony jest na dwie części. Od Tychów
do Auchan oraz drugi fragment - od hipermarketu
do granicy z Paniówkami. Ten ostatni jest bardziej
niebezpieczny, ponieważ droga jest dwupasmowa.

Temat ulicy Gliwickiej pojawia
się zazwyczaj w okolicy wyborów
różnych szczebli.

Kandydaci na
polityków i samorządowców obiecują, że coś z tym zrobią, ale entuzjazm
z nich uchodzi, kiedy się okazuje, że praktycznie nic nie da się zrobić. A będzie jeszcze gorzej.
Leżące wzdłuż DK 44 Śmiłowice
i Borowa Wieś to cenione wśród developerów mikołowskie sołectwa. Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe, coraz większe osiedla. Sztandarowym przykładem jest „Sielanka” na
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ZAPEWNIJ SOBIE UPIORNIE
SZYBKI INTERNET

168

liczba
wypadków
i kolizji na
mikołowskim
odcinku DK 44
w 2019 roku.
Recie śmiłowickiej. Docelowo może tam powstać
nawet 300 domów. Oznacza to kilkaset nowych
użytkowników ul. Gliwickiej. Zbudowano osiedle, ale nie zadbano o bezpieczne skomunikowanie z główną drogą. Przynamniej częściowo problem mogłoby rozwiązać rondo, ale nic nie wskazuje, aby miała powstać taka inwestycja.
- Obecnie w rejonie ulicy Gliwickiej nie ma planów inwestycyjnych, jedyne do czego się przymierzamy to budowa ciągu rowerowo-pieszego od Paniówek do Borowej Wsi - mówi Marek Prusak,
rzecznik prasowy katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Przybywa nie tylko osiedli, ale też indywidualnych domów oraz firm, do których dojeżdżają pracownicy i klienci.
REKLAMA

Ruch rośnie
z każdym miesiącem.
W godzinach porannego komunikacyjnego szczytu na włączenie się do sznura pojazdów trzeba czekać po kilka minut. Czasami minuty zamieniają się
w godziny, jeśli akurat doszło do wypadku albo kolizji. Z Gliwickiej nie ma możliwości poprowadzenia
awaryjnych objazdów. Przyczyny stłuczek są bardzo
podobne. Spore zagrożenie stanowią kierowcy samochodów osobowych wyprzedzający na trzeciego.
Wielu z nich się spieszy, inni popisują brawurą. Jedni i drudzy nie potrafią prawidłowo ocenić dystansu i prędkości przy tym manewrze, który na ul. Gliwickiej jest bardzo niebezpieczny, ponieważ są tylko dwa pasy, a w niektórych miejscach nie ma chod-

Skontaktuj się z nami:
32 779 77 77
www.multimetro.pl
facebook.com/multimetropl/

ników ani poboczy. Największe zagrożenie stanowią
jednak tiry, dla których jest to jedna z dróg dojazdowych do największego w Polsce węzła autostradowego w Gliwicach. Kierowcy z różnych zakątków Europy przejeżdżają przez Mikołów rzadko. Nie znają
specyfiki lokalnego układu drogowe, ale i tak się czują królami szos. Przekraczają dozwoloną prędkość,
ścigają się i drwią sobie z przepisów. Wśród „tirowców” normą jest np. skręcanie przez ciągłą linię z pasa prowadzącego do Katowic na stację Orlenu, znajdującą się po drugiej stronie ulicy. W tym roku katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad zlecił na ul. Gliwickiej badania natężenia
ruchu. Nie znamy jeszcze wyników, ale łatwo je przewidzieć. Generalnie wszystkie drogi krajowe na Śląsku mają wyższą liczbę przejeżdżających samochodów, niż w pozostałych regionach kraju.

DK 44 pełni
podwójną rolę.
Dla mieszkańców naszego powiatu jest ważną
drogą w lokalnej i regionalnej komunikacji. Dla
kierowców przejeżdżających tranzytem to element
dalszych, często międzynarodowych tras. Tych interesów nie da się pogodzić. Jedni drugich obarczają winą za korki i wypadki. W takiej sytuacji najprostszym rozwiązaniem powinno być wybudowa-

nie obwodnicy Mikołowa. Takie plany istnieją, ale
spoczywają na dnie szuflad urzędników. Pytaliśmy
w GDDKiA. Na razie nie planują takiej inwestycji.
W mieście i powiecie nawet nie pytaliśmy, bo z góry znamy odpowiedź - nie ma pieniędzy.
Teoretycznie jest inny sposób, aby przynamniej
częściowo poprawić bezpieczeństwo na mikołowskim odcinku „gliwiczanki”. Skoro największe zagrożenie stanowią tiry, to może zakazać im wjazdu?
- Dopóki DK 44 na odcinku od Auchan do Gliwic
będzie drogą krajową nie ma możliwości wyłączenia
na niej ruchu ciężarówek i tirów - wyjaśnia rzecznik
katowickiej GDDKiA.
Przejazdy tirów i ciężarówek można za to ograniczyć na drogach powiatowych pod pretekstem,
m.in. troski o bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Może to jest
jakieś wyjście?
Rozpocznijmy starania o zmianę statusu mikołowskiego odcinka DK 44 z drogi krajowej na powiatową. Jest to na pewno skomplikowane, czasochłonne, wymaga zaangażowania samorządowców
i przychylności władz centralnych. Być może jest to
niemożliwej do przeprowadzenia, ale przynamniej
spróbujmy.
Jerzy Filar
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Nie wszędzie na bogato

Czasopismo „Wspólnota” po raz kolejny opublikowało ranking majętności samorządów w Polsce. Zespół naukowców pod lupę wziął dochody
własne i otrzymywane subwencje, a otrzymaną kwotę podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki administracyjnej. Zestawienie podzielono
na kilka kategorii: województwa, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, miasta powiatowe, inne miasta, gminy wiejskie.

W

ojewództwo śląskie (285,69 zł/osobę) ponownie
uplasowało się na siódmej pozycji choć trzeba
pamiętać, że jeszcze w 2017 r. byliśmy na 12 miejscu. Pierwsze tradycyjnie jest woj. mazowieckie (439,01 zł), na
drugie z szóstego miejsca awansowało pomorskie (320,60 zł),

a trzecie zajmuje kujawsko-pomorskie (297,95 zł i awans
z 8. pozycji). Śląsk tylko raz był wyżej w rankingu. W 2015 r.
zajęliśmy 6 miejsce, aby rok później spaść na 14 pozycję.

Poziom zamożności w złotówkach na osobę
POWIATY

W kategorii powiatów mikołowski zajął 212 miejsce na 314
sklasyfikowanych. Generalnie trudno to nazwać dobrą pozycją, ale jest światełko w tunelu, bo w stosunku do poprzedniego zestawienia awansowaliśmy o dwadzieścia „oczek”. Przed
nami jest wiele innych śląskich powiatów, jak choćby tarnogórski (68), raciborski (129), żywiecki (136), cieszyński
(172) czy wodzisławski (183).
Sam Mikołów został ujęty w kategorii miasta powiatowe
liczącej 267 pozycji. Złą wiadomością jest spadek o trzy
miejsca w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast dobra informacja jest naprawdę dobra. Mikołów zajmuje ósme miejsce w tym rankingu, najwyższe
ze śląskich miast. Liczby nie kłamią. Mikołów
może uchodzić za bogate miasto. Inną sprawą jest wykorzystanie tego potencjału przez
władze miasta. To temat na odrębnym artykuł, bo w tym zajmujemy się statystyką, a nie
publicystyką. Z kolei Łaziska Górne i Orzesze
sklasyfikowano w kategorii miasta inne. Konkurencja jest silna, ponieważ w tym zestawieniu ujęto
aż 606 jednostek administracyjnych. Na 83 miejscu
uplasowały się Łaziska Górne. To nieźle, ale miasto zanotowało spadek aż o 30 pozycji. W połowie tabeli, na 301
miejscu uplasowało się Orzesze, które rok temu zaliczyło lepszy wynik (275).
Najliczniejsza kategoria gminy wiejskie - liczy 1537 jednostek samorządowych. Ornontowice zajmują bardzo dobre
51 miejsce i pną się w górę, bo w roku ubiegłym wylądowały
na 75 pozycji. Awansowały też Wyry. W bieżącym zestawieniu
zajmują 158 miejsce, a poprzednio 197.

1)
212)
314)

20

Człuchowski
Mikołowski
Łomżyński

1559,76
775,00
445,55

MIASTA POWIATOWE

1)
8)
267)

-3

Polkowice
Mikołów
Kazimierza Wielka

7072,45
4633,00
2585,00

MIASTA INNE

1)
83)
301)
606)

-30
-26

Krynica Morska
Łaziska Górne
Orzesze
Rudnik nad Sanem

19531,45
4042,00
3253,00
2501,36

GMINY WIEJSKIE

1)
51)
158)
1537)

24
39

Kleszczów
Ornontowice
Wyry
Stary Brus

37679,45
4968,00
3904,00
2361,66
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PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.mikolow.spolem.org.pl

ZATRUDNIMY:

Oferta ważna od 1-15.11.2020 r.
Bułka Hot- Dog
90gr

0,85

na stanowisku
KIEROWNIK

sklepu ogólnospożywczego
Wątrobianka
1kg

SPRZEDAWCA

29,99

sklepu ogólnospożywczego
oraz

Chleb
cebulowy
300gr

12,59
Kiełbasa kminkowa
1kg

Kurczak złot
1kg

2,59

STUDENTA

min. 3-go roku kierunek - informatyki
- praca biurowa
- nadzór nad poprawnym działaniem sieci teleinformatycznej
- indywidualnie ustalony czas pracy

Oferta ważna od 16-31.11.2020 r.
Bułka
grahamka
90gr

Franfuterki mini
1kg

24,99

osoby chętne do przyuczenia
na powyższe stanowiska

CV wraz ze zdjęciem należy składać na
adres:

0,85

27,99
PROMOCJA WAŻNA DO 30 LISTOPADA
LUB WYCZERPANIA ZAPASÓW

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

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

Mikołów 43-190, ul. K.Miarki 11
bądź psszgoda@interia.pl
miejsce pracy: Mikołów/Łaziska Górne

1,49

Chleb
wieloziarnisty
300gr

Producent „PSS Zgoda” Mikołów

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

Zapraszamy na I piętro DH „ Zgoda”

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr. 101., poz. 926.
ze zmianami)”

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

listopad 2020 r.

Dobre czasy już były?

Ogłoszenie wyników przez kapitułę.

Do liderów nam daleko
C

iekawy ranking przygotowała też „Rzeczpospolita”. Od 16
lat ten prestiżowy dziennik ocenia dokonania lokalnych władz. Ranking Samorządów jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP
prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą
także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych,

władz publicznych oraz przedstawiciele
redakcji „Rzeczpospolitej”. Ocenie podlega 50 wskaźników, takich jak zdolność
do zwiększania dochodów, działania
wpływające na jakość życia (np. budżet
obywatelski), jakość zarządzania urzędem, miejsca dla dzieci w żłobkach, redukcja smogu i wiele innych. Dzięki temu raport cieszy się dużą popularnością.
W klasyfikacji „gminy miejskie i miejsko-wiejskie” ujęto 874 miejscowości.
Sporą niespodzianką jest drugie miejsce
Bierunia. Gratulujemy i trochę zazdrościmy, bo to miasto prawie sąsiedzkie.

Klasyfikacja „gminy wiejskie” obejmuje 1537 miejscowości. Nasza reprezentacja nie ma czego się wstydzić. Ornontowice uplasowały się 120 miejscu, a Wyry
zajmują 211 miejsce.
REKLAMA
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u Pismo „Wspólnota” opublikowało ranking
liderów inwestycji wśród samorządów. Miarą
jest kwota wydana na inwestycje w przeliczeniu
na jednego mieszkańca. Pod uwagę brana jest
całość wydatków majątkowych poniesionych
w ostatnich trzech latach.
Wybrane gminy
z województwa śląskiego
2) Bieruń
36) Racibórz
55) Lubliniec
68) Czechowice-Dziedzice
70) Pszczyna
85) Radlin
89) Imielin
95) Wodzisław Śląski
119) Rydułtowy
123) Knurów
128) Kalety
141) Radzionków
175) Pyskowice
192) Pszów
216) Skoczów
232) Wilamowice
240) Żywiec
255) Tarnowskie Góry
268) Mikołów
394) Łaziska Górne
608) Orzesze

- W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu (…) Poza wydatkami zapisanymi w budżecie staramy
się uwzględniać także wydatki ponoszone
ze środków własnych przez spółki komunalne - informuje „Wspólnota”.
Fatalnie w tym zestawieniu wypadło województwo śląskie. Zajmujemy
ostatnie miejsce. Zwyciężyło podlaskie, które średnio na mieszkańca wydaje 367 zł na inwestycje. W województwie
śląskim ten wskaźnik ledwo przekracza
82 zł. Wszelkie więc opowieści o śląskiej dolinie inwestycyjnej można włożyć między bajki, bo liczby nie kłamią.
Nasz powiat i tworzące go miejscowości wypadają średnio. Powiat mikołowski w porównaniu z poprzednim
zestawieniem spadł o siedem „oczek”
i zajmuje 287 miejsce na 314 sklasyfikowanych. Nasz wskaźnik inwestycyjny wynosi zaledwie 93 zł. To prawie
o 60 zł więcej, niż ostatni w tym zestawieniu powiat górowski. Za to lider tej

klasyfikacji, powiat leszczyński wydaje
na inwestycje aż 658 zł. Mikołów z kwotą 575 zł w klasyfikacji „miasta powiatowe” zajmuje 174 miejsce (awans o jedno miejsce). Na ostatniej, 267 pozycji
są Sejny (181 zł). Niezmiennie liderem
pozostają Polkowice z astronomicznym
wskaźnikiem inwestycji 2363 zł. ‘
Łaziska Górne i Orzesze, jak we
wszystkich rankingach „Wspólnoty”
trafiły do kategorii „miasta inne”. Tutaj królem jest Krynica Morska (7103
zł), a stawkę na 606 miejscu zamyka Dobra (62 zł). Łaziska Górne spadły o 75 „oczek” i zajmują 535 pozycję
z kwotą 384 zł. Orzesze obniżyło lokatę
o 25 miejsc i jest na 564 pozycji z kwotą 315 zł.
W kategorii „gminy wiejskie” Ornontowice nie obroniły poprzedniej
pozycji zaliczając spadek z 495 na 761
miejsce z kwotą 749 zł. Spadek zaliczyły także Wyry, z 335 na 447 pozycję,
wydając na inwestycje 1039 zł na statystycznego mieszkańca.
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Koronawirus zabrał, ale nie na zawsze

Wirtualne makówki

u Na pewno nie odbędzie się w tradycyjnej formie
doroczny Festiwal Moczki i Makówki. Niewykluczone,
że impreza przeniesie się do internetu.
Nasza marcowa gala, ostatnia publiczna impreza w powiecie mikołowskim przed ogłoszeniem wiosennego lockdownu.

Osobowości inne niż zwykle
u Dzwonią do redakcji Czytelnicy z pytaniem, czy wysyłać
kandydatury do naszego konkursu na „Sportową
Osobowość Powiatu Mikołowskiego”? Nie. Proszę nie
wysyłać, co nie oznacza, że rezygnujemy z tej zabawy.

N

asza marcowa gala przyznawania statuetek sportowych osobowości była ostatnim, większym publicznym wydarzeniem przed ogłoszeniem wiosennego lockdownu.
Wszyscy mieliśmy wtedy świadomość nadciagającego zagrożenia, ale chyba nikt nawet nie przypuszczał, że koronawirus aż tak bardzo da nam się
we znaki. Mamy teraz drugą falę pandemii i nie
wiemy, kiedy się skończy. Nasze gale organizujemy zawsze w marcu, więc jeśli wierzyć zapewnieniom polityków do tego czasu powinna już zostać
wynaleziona i rozpowszechniona szczepionka. Tego się trzymamy i chcemy się spotkać, ale w nieREKLAMA

co innym gronie. Koronawirus dokonał spustoszenia w każdej dziedzinie życia, nie omijając sportu amatorskiego i masowego. W naszym plebiscycie nagradzamy zawodników, działaczy i pasjonatów, którzy wykazali się czymś ponadprzeciętnym
w popularyzowaniu sportu. Niestety, mijający rok
nie dał im pola do popisu. W sporcie niewiele się
działo i chcąc zachować uczciwość wobec środowiska i Czytelników postanowiliśmy w 2020 roku nie przyznawać wyróżnień sportowych osobowości powiatu mikołowskiego. Nie znaczy to, że
nic nie będzie się działo. Na razie jest to tajemnica
i niespodzianka.

ADAM LEWANDOWSKI,
prezes Stowarzyszenia Rozwoju
i Promocji Ziemi Mikołowskiej
Na pewno nie zorganizujemy
festiwalu w tradycyjnej formule, ponieważ trudno oczekiwać,
aby w ciągu dwóch miesięcy na
tyle się ustabilizowała sytuacja
pandemiczna. Nie chcemy też
całkowicie rezygnować z dziewiątej edycji. Szukamy kompromisowych rozwiązań z wykorzystaniem socjal mediów, choć
zdaję sobie sprawę, że trudno
jest degustować potrawy przez
internet. Na początku grudnia
poinformujemy o formule, jaką
nasz festiwal przyjmie w czasach pandemii.

Najważniejszym momentem festiwalu zawsze
jest degustacja. Jak to zrobić przez internet?

O

rganizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej, a my jego medialnym patronem. Impreza odbywa się zawsze na początku roku więc nie
ma mowy, aby dziewiąta edycja została zorganizowana w tradycyjnej
formule. A szkoda. Tegoroczny festiwal, zorganizowany w restauracji Mocca Doro w łaziskim hotelu Modus ściągnęła ponad 200 gości,
kilkudziesięciu uczestników konkursu i wielu dziennikarzy regionalnych mediów. Na powtórkę nie ma co liczyć, ale Festiwal cieszy się już
sporym uznaniem na Śląsku i nie wypada zawieść oczekiwań sympatyków moczki i makówki. O plany na dziewiątą edycję zapytaliśmy
głównego organizatora.

www.naszagazeta.info
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Świat seniora może być ciekawy i pełen pasji

u Seniorze! Masz zdolności pisarskie, plastyczne, rękodzielnicze, filmowe albo
muzyczne? Nie marnuj talentu i zgłoś się do konkursu artystycznego organizowanego
przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Radę Seniorów w Mikołowie.
REGULAMIN KONKURSU
INTERDYSCYPLINARNEGO
DLA SENIORÓW POWIATU
MIKOŁOWSKIEGO
- „CIEKAWY ŚWIAT SENIORA.
PASJE I HOBBY”.
I. Organizatorem konkursu są: Miejska
Biblioteka Publiczna w Mikołowie i Rada Seniorów.
II. Cele konkursu to aktywizacja i rozbudzenie zainteresowań twórczością artystyczną wśród seniorów oraz popularyzacja tej twórczości.
III. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu mikołowskiego w wieku senioralnym.
IV. Zadaniem uczestników konkursu
jest wykonanie pracy na dowolny temat
z wybranego zakresu: literatura (poezja,
dramat, proza), plastyka (malarstwo,
rysunek, komiks, grafika, kaligrafia, fotografika, animacja, ornamentyka, architektura, rzeźba, projektowanie kostiumów, instalacja, lalkarstwo, rzemiosło
artystyczne), rękodzieło (szydełkowanie,

hafciarstwo, bibułkarstwo, wikliniarstwo,
scrapbooking, koraliki, masa solna, filigrany), film, muzyka.
V. Pracę konkursową zapisaną w pliku
w odpowiednim formacie (pliki: tekstowy,
graficzny, audio, wideo opisane tytułem
pracy) należy przesłać w formie elektronicznej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie w terminie do 7 grudnia 2020 roku wraz ze skanem lub zdjęciem czytelnie wypełnionego formularza
konkursowego. Prace konkursowe należy
przesłać na adres e-mail: anna.wojtkowska-witala@biblioteka.mikolow.eu.
UWAGA: w tytule wiadomości proszę
podać temat: Ciekawy świat seniora.
VI. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 prace. Nadesłane prace nie
mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
VII. Zgłoszenie pracy do konkursu jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na
zamieszczenie jej na stronach Organizatora: www.bibliotekamikolow.pl oraz
www.mikolow.eu, profilach społecznościowych organizatorów, w Gazecie Mi-

kołowskiej, publikacji pokonkursowej
(w przypadku wydania) wraz z imieniem
i nazwiskiem autora.
VIII. Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2020 r.
Dokładny termin zostanie podany w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej
biblioteki. Dla autorów najlepszych prac
przewidziano nagrody. Warunkiem przyznania nagrody jest jej osobisty odbiór
podczas uroczystości wręczenia.
IX. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gro-

madzenie i przetwarzanie danych osobowych dla jego potrzeb, zgodnie z Ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

„Bezpieczni-Niezależni” projekt dla osób 60+
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych koło nr 17 w Mikołowie we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Mikołowie i KPP Mikołów serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu mikołowskiego
po 60-tym roku życia do wzięcia udziału w projekcie „Bezpieczni-Niezależni”, dofinansowanym przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych.

Projekt będzie realizowany
w grudniu bieżącego roku.
Skierowany jest do osób posiadających prawo jazdy kat. B, które chciałyby podnieść swoje umiejętności jako kierowcy (np. osoby, które miały przerwę
w jeżdżeniu samochodem, obawiają się czy ich umiejętności są wystarczające, by być czynnym uczestni-

kiem ruchu drogowego, chcące sobie przypomnieć
aktualne przepisy ruchu drogowego itp.).
Uczestnicy będą mogli poćwiczyć jazdę samochodem pod okiem wykwalifikowanego instruktora, uaktualnić swoją wiedzę na temat obowiązujących przepisów ruchu drogowego, dowiedzieć się
od psychologa i lekarza jak wiek i schorzenia związane z wiekiem wpływają na umiejętności prowadzenia samochodu, będą mogli zbadać swój wzrok,
przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy oraz skontrolować swój samochód na stacji
diagnostycznej w kontekście bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Uczestnicy projektu zostaną również wyposażeni
w odblaski, kamizelki odblaskowe i poradniki dotyczące bezpiecznej jazdy samochodem.

Udział jest bezpłatny
i jego uczestnicy nie ponoszą
żadnych kosztów.
Liczba miejsc
jest ograniczona!
Osoby chętne do udziału w projekcie
prosimy o zgłoszenia:
tel. 793-789-535 lub 530-305-195
do 16 listopada 2020 r.
Zajęcia będą prowadzone indywidualnie (instruktor plus uczestnik projektu), bez spotkań grupowych,
z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych i zasad
bezpieczeństwa.
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

CAS - instytucja, na którą Mikołów zasługuje

u W naszym mieście działa około 140 różnego rodzaju organizacji pozarządowych. Z roku na rok liczba ta
wzrasta. To bardzo optymistyczna wiadomość, jeśli dopowiemy, że są to podmioty działające nie w celu
wypracowania zysku, ale dla dobra nas wszystkich. Dlatego właśnie określa się je mianem organizacji
pożytku publicznego. Ich ogólna siła działania jest tak wielka, że zbiorowo nazwano je „trzecim sektorem”.

L

iczba czynnych organizacji pozarządowych w Mikołowie jest świadectwem tego, jak prężna i chętna
do działania na rzecz innych jest lokalna
społeczność.

Od kilku miesięcy prowadzony jest jego
kapitalny remont (przez jakiś czas nawet
z użyciem kilkudziesięciometrowego „żurawia”). Na parterze budynku znajdować
się będzie kawiarenka prowadzona przez
przedsiębiorstwo społeczne. Będzie tu też
punkt informacji o mieście.
Na pierwszym piętrze oferowana będzie przestrzeń dla Start Up-ów i przedsiębiorców.
Na drugim, mieszkańcy, jak również
organizacje pozarządowe będą mogli
nieodpłatnie skorzystać ze wspólnych
pomieszczeń dla realizacji zadań publicznych. Przestrzenie przeznaczone będą do
spotkań, warsztatów, konferencji, co-workingu. Kamienica przy Rynku 2 ma być
gotowa jesienią przyszłego roku.

To, co do zaoferowania mają
mikołowianie, wykracza
daleko poza strefę
komfortu, która mogłaby
zamykać się w przestrzeni
szkoła - praca - dom.
Mikołowianie jednak chcą dzielić się
swoją wiedzą i kompetencjami z innymi,
chętnie korzystają z instrumentów partycypacji, zabierają głos w debacie publicznej. Naprzeciw tym tendencjom wychodzą
władze miasta, tworząc takie instrumenty
współpracy jak budżet obywatelski, inicjatywę lokalną czy pogłębiając współpracę
z organizacjami pozarządowymi. Ten
ostatni element wchodzi właśnie na nowy poziom - swoją działalność rozpoczyna stworzone przez zastępcę burmistrza
Mateusza Handla Centrum Aktywności
Społecznej.
Przez ostatnie dwa lata przyzwyczailiśmy się do widoku zasłoniętych plandekami rusztowań ustawionych przy fasadach
kamienic na jednej z najbardziej uczęszczanych ulic centrum miasta.

Niedawno rusztowania
i ogrodzenia zniknęły,
odsłaniając pięknie
wyremontowane zabytkowe
kamienice przy
ul. Jana Pawła II.

To efekt projektu rewitalizacji jednego
z kwartałów starówki i znajdujących się
w nim budynków. Właśnie w jednym z
nich, przy ul. Jana Pawła II 4 swoją siedzibę znalazła nowa instytucja, na którą Mikołów zasługuje. To Centrum Aktywności
Społecznej, czyli miejsce ogniskujące organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne
oraz mieszkańców chcących zaangażować
się w życie naszego miasta. To tylko skromna część, bowiem całość mieścić się będzie
w aż trzech lokalizacjach - oprócz w/w adresu także przy św. Wojciech 14 i Rynku 2.
W siedzibie CAS-u przy ul. Jana Pawła II 4 już tętni życie. Do dyspozycji jest
przestronna i w pełni wyposażona duża
sala konferencyjna. Została tak zaprojek-

towana, że można ją podzielić na dwie
mniejsze. Swoją siedzibę będą tu miały
organizacje pozarządowe zajmujące się
głównie pomocą i ekonomią społeczną,
profilaktyką zdrowia i uzależnień oraz
osobami niepełnosprawnymi. Podczas zajęć i warsztatów będzie można skorzystać
z w pełni wyposażonego aneksu kuchennego. Ulica Jana Pawła II 4 będzie również
adresem spotkań Rady Seniorów, Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych czy
Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Rynek 2 to powierzchniowo
największy budynek
tworzący Centrum
Aktywności Społecznej.

- Centrum Aktywności Społecznej jest
projektem, który przygotowywaliśmy przez
5 lat. Poświęciliśmy wiele czasu i energii,
by zoptymalizować aspekt społeczny, infrastrukturalny i finansowy w taki sposób,
by jak najszerzej odpowiedzieć na potrzeby
mieszkańców. Wierzę, że siła tego projektu leży w bogactwie jego różnorodności,
tzn. CAS będzie miejscem, które przyciąga
i łączy w sobie wszystkie pokolenia - od
niemowlaka po seniora - mówi Mateusz
Handel zastępca burmistrza i realizator
zadania.
Rewitalizacja kamienic tworzących
CAS jest częścią dużego projektu przywrócenia do życia jednego z kwartałów
starówki. Tak szerokie działanie - obejmujące łącznie 5 zabytkowych kamienic
(ul. Jana Pawła II 2, 4, 6, Rynek 2 oraz
św. Wojciecha 14) - było możliwe dzięki
pozyskanym środkom z Unii Europejskiej.

Z kolei budynek przy
św. Wojciecha 14 będzie
miejscem skupiającym
wszystkie pokolenia.
Na parterze działać będzie Klub Rodzica. Z jego inicjatywy prowadzone będą
działania profilaktyczno-wychowawcze
w otwartym środowisku: na rynku, w podwórkach, w pobliskich parkach. To również tu realizowane będą Programy Aktywności Lokalnej prowadzone przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum
Integracji Społecznej. Z kolei w Klubie
Rodzica i Malucha, mamy i ojcowie będą
mogli spotkać się podczas urlopu wychowawczego, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami czy wziąć udział w warsztatach tematycznych. Na pierwszym piętrze
prowadzona będzie świetlica dla seniorów.

MATEUSZ HANDEL,
zastępca burmistrza Mikołowa
W ręce mieszkańców oddajemy Centrum Aktywności Społecznej. Misją tej
instytucji będzie wszechstronne wspieranie aktywnych społecznie mikołowian. Stworzyliśmy przestrzeń, w której
wyzwalać będzie się społeczny i obywatelski kapitał naszych mieszkańców.
Wiem, że w Mikołowie mamy w tym
zakresie ogromny potencjał. Takiego
miejsca nam brakowało, jestem przekonany, że tu rodzić będą się piękne idee,
a CAS szybko stanie się centrum kreatywności Mikołowa.

Zawieszenie zajęć w szkołach to nie wakacje
IWONA SPYCHAŁA-DŁUGOSZ,
zastępca burmistrza Mikołowa

W

spólnie z burmistrzem Stanisławem
Piechulą oraz naczelnikiem Wydziału Oświaty UM
Jarosławą Bizoń spotkaliśmy się
z nauczycielami szkół podstawowych, którzy wdrażali w naszym
mieście nauczanie na odległość.
Nauczyciele podzielili się swoim
doświadczeniem, mówili o zaletach
i wadach tej formy pracy. Podkreślali, że w odróżnieniu od tradycyjnych metod nauki stosowanych
w szkołach od uczniów wymagana
jest o wiele większa samodyscyplina. Spowodowane jest to tym, iż
kontrola pracy oraz wyników jest

o wiele trudniejsza z powodu braku fizycznego kontaktu pomiędzy
nauczycielem a uczniem. Podczas
spotkania zwracaliśmy uwagę, aby
uczniowie byli równomiernie obciążani zajęciami w danym dniu,
a także by były uwzględniane ich
możliwości psychofizyczne podczas
prowadzenia zajęć na odległość.

Jak podkreślali
nauczyciele oprócz
strefy dydaktycznej
ważna jest w dobie
koronawirusa strefa
wychowawcza
i opiekuńcza.
Zapewnienie uczniom możliwości indywidualnych konsultacji z nauczycielami: on-line,
z wykorzystaniem komunikatorów, ewentualnie telefonicznie;
udostępnienie ciekawych materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez
rodziców do zdalnej nauki, spo-

sobów radzenia sobie ze stresem
w czasie pandemii, bezpieczeństwa
i higieny pracy przy komputerze,
działań o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami.
Ponownie została w całej Polsce
wprowadzona nauka zdalna.

W Mikołowie
przejście na tę formę
pracy przebiegło
bardzo sprawnie
i bez większych
problemów.
Każda szkoła wprowadziła jedno rozwiązanie w zakresie platformy do zdalnego nauczania, sposobu komunikacji audio-wideo,
udostępniła każdemu uczniowi
kontakt telefoniczny, mailowy
nauczyciela. Rodzicom na bieżąco przekazywane są wiadomości,
systematyczne organizowanie są
wywiadówki on-line. Przydatnym
narzędziem jest dziennik elek-

troniczny Librus. To wygodny
w obsłudze i czytelny sposób na
zapoznanie się z ocenami, pracami
domowymi i frekwencją uczącego
się w szkole dziecka, a także nowoczesna platforma do komunikowania się z nauczycielami.
Wsłuchaliśmy się w głosy rodziców dzieci uczęszczających do
miejskiego żłobka i przedszkoli
dlatego też zakupimy dodatkowy
moduł dziennika elektronicznego
dla tych placówek oświatowych.

Na pewno ułatwi on wymianę informacji, kontakt z rodzicami oraz
zapewni komfort współpracy.

Na początku
roku szkolnego
po raz kolejny
przeprowadziliśmy
diagnozę
w zakresie dostępu
uczniów do sprzętu
komputerowego
oraz internetu.

Dyrektorzy placówek ustalili,
czy każdy uczeń posiada w miejscu zamieszkania komputer do
własnej dyspozycji z dostępem do
Internetu umożliwiającym naukę
zdalną, czy też musi dzielić się nim
z innymi domownikami (rodzeństwem, rodzicami). Reagując na
potrzeby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dodatkowo zakupił
kolejny sprzęt do nauki zdalnej,
który trafi do tych, którzy go potrzebują.
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Co nowego w przestrzeni publicznej
ny budynku dla osób poruszających się
na wózkach. Otoczenie posesji zostanie
poprawione i znikną stare blaszane garaże.

Budki dla jerzyków
wkrótce na budynkach

STANISŁAW PIECHULA,
burmistrz Mikołowa

Zieleniec przy
ul. Krawczyka 16
Dbamy o to, by nasza przestrzeń miejska
systematycznie piękniała. Przy ul. Krawczyka 16 w miejsce ogrodzonego przerdzewiałą siatką starego ogródka wykonano
ogólnodostępny zieleniec. Z istniejących
roślin pozostawiono strzyżony żywopłot
z ligustra, lilaka oraz ładny egzemplarz
trzmieliny Fortunea. Zaprojektowana zieleń oraz ścieżka zostały wkomponowane
w istniejący układ.
Na zaledwie 130 m2 dostępnej przestrzeni posadzono trzy drzewa - wiśnie
ozdobne oraz mieszane kompozycje
z roślin ozdobnych-krzewów i bylin. Na
zieleńcu znalazło się miejsce na dwie

ławki, których w okolicy dotąd brakowało.
Dodatkowo od istniejącego chodnika
poprowadzono żwirową ścieżkę, która
wzmocniona jest geokratą z tworzywa.
Będzie można wygodnie spacerować czy

przejechać wózkiem. Dodatkową korzyścią
z „otwarcia” tej przestrzeni jest znaczna poprawa widoczności dla kierowców - teren
zieleńca znajduje się na zakręcie drogi.
Uzupełnieniem wprowadzonych zmian
będzie wykonanie podjazdu wzdłuż ścia-

Pierwsza partia 100 (z 200) budek lęgowych dla jerzyków wkrótce zawiśnie na
elewacjach mikołowskich budynków. To
z kolei pomysł radnej Anety Esnekier zgłoszony do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Budki są już gotowe, właśnie
trafiły do malowania, by komponowały się
z kolorem elewacji. Wcześniej prowadzone
były konsultacje z ornitologiem dzięki czemu wybrano najlepsze lokalizacje na „ptasie mieszkania” wśród gminnego zasobu
budynków. Realizację zadania koordynuje
Zakład Gospodarki Lokalowej.
Jerzyki to pożyteczne ptaki, które dziennie zjadają od kilku do kilkunastu tysięcy
owadów - są szczególnie skuteczne w walce
z komarami.

wej Plebiscytowej wkopany został kilkumetrowy świerk. Będzie ozdobą tego miejsca
w okresie świątecznym. Obok niego stanąć ma postać świetlistego anioła. Wcześniej Rada Dzielnicy udekorowała okolicę świetlnymi ozdobami świątecznymi.
W tym roku w mieście również pojawią się
nowe świetlne dekoracje świąteczne, które
wniosą nieco koloru w ciemne grudniowe
i styczniowe ulice.

Choinka
na Kamionce
Dzięki inicjatywie Rady Dzielnicy Kamionka, na skwerku u zbiegu ulic Świerko-

Najważniejszy dokument kolejnej dekady!
u Kluczowe zadania jakie należy wykonać, cele główne i poboczne, szanse oraz wyzwania przed
jakimi stoi Mikołów, wszystko to zawarte zostało w nowej strategii miasta.

U

łożenie strategii działań,
która pomoże osiągnąć
określony wcześniej cel,
to zadanie kluczowe w wielu dziedzinach życia społecznego. Znamy to chociażby ze świata sportu
czy biznesu. Odpowiednio dobrana taktyka pomaga kierować każdym przedsiębiorstwem. W zarządzaniu miastem czy krajem jest
wręcz kluczowa. Taktyka w realiach samorządowych, określona czasowo, nazywana jest strategią rozwoju,
Mikołów właśnie doczekał się
nowej, kreowanej na najbliższą
dekadę. Strategia Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030 tak brzmi pełny tytuł opracowania, który na ponad dwustu stronach opisuje kierunek miejskich
działań. Zawiera w sobie szczegółowe analizy obecnego stanu rzeczy jak i prognozy dotyczące najbliższych lat.

Opisuje atuty,
wyzwania z jakimi
miasto musi mierzyć
się na co dzień,
zagrożenia, ale przede
wszystkim szanse
przed jakimi stoi
Gmina Mikołów.
Strategia w dużej mierze kładzie nacisk na to jaką rolę Miko-

W warsztatach strategicznych brali udział mieszkańcy, radni i pracownicy magistratu.
łów powinien pełnić, nie tylko wobec większych miast sąsiedzkich
jak Katowice czy Tychy, ale w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.
- Napisanie nowej strategii
dla Mikołowa było dla mnie jednym z kluczowych elementów
właściwego zarządzania miastem. Wytyczenie głównego kierunku działań, określenie zadań najważniejszych i kluczowych decyzji jakie należy podjąć w najbliższym dziesięcioleciu to nie fanaberia, a absolutny wymóg, aby móc prowadzić
miejską politykę odpowiedzialnie i z pozytywnym skutkiem dla
naszych mieszkańców - ocenia

Mateusz Handel, zastępca burmistrza, inicjator powstania nowej strategii.

Za opracowanie
strategii dla
Gminy Mikołów
odpowiedzialny jest
profesor Andrzej
Sztando, wykładowca
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu.
Specjalista w temacie zarządzania strategicznego w samorządach na poziomie gmin, powiatów i województw. Profesor wrocławskiego UE odpowiada za po-

wstanie kilkudziesięciu opracowań, strategii dla miast i regionów w całym kraju.
Prace nad mikołowską strategią rozpoczęły się pod koniec stycznia. Zapoczątkowane zostały dwudniowym szkoleniem nt. zarządzania strategicznego rozwojem miasta. Profesor
do udziału w szkoleniach zaprosił władze gminy, radnych i kierowników z mikołowskiego magistratu. Następnie przez kilka
miesięcy opracowywano treść
strategii. Szczegółowa analiza
istotnych cech społecznych, gospodarczych i środowiskowych
naszego miasta miała miejsce tuż
po wydarzeniach z marca, kie-

dy nie tylko Mikołów, ale i reszta świata musiała dostosować się
do nowych, epidemiologicznych
realiów.

Projekt strategii
konsultowany był
nie tylko w gronie
radnych i urzędników,
do wyrażania swoich
opinii na jej temat
zaproszeni zostali
przede wszystkim
mieszkańcy Mikołowa.
Ostateczny kształt dokumentu został przyjęty na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej, w poniedziałek 9 listopada.

- Fakt, że napisaliśmy ją w tym
trudnym dla wszystkich czasie
sprawia, że jest to dla nas ogromnie istotny dokument. Opracowanie uwzględnia wpływ jaki pandemia wywarła nie tylko na nasze miasto i region, ale cały kraj,
działający przecież jak system naczyń połączonych. Strategia określa również zmiany gospodarcze na jakie musimy w związku
z tym być przygotowani. Aktualność tego dokumentu w stosunku do realiów społeczno-ekonomicznych daje nam dużą przewagę względem miast, które posługują się strategiami powstałymi
przed rokiem 2020 - dodaje Mateusz Handel.
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ATRAKCYJNE DZIAŁKI
na sprzedaż przy ul. Wyrskiej

Inwestycje
zgodnie z planem

Przestrzenne pomieszczenia zmodernizowanej biblioteki.

Z

godnie z planem przeprowadzane są łaziskie miejskie inwestycje. Skończył się remont Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wnętrza tego

• Działka numer 4586/220 o powierzchni 0,1162 ha, obręb Łaziska Średnie, karta
mapy 1, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00058993/2 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, cena wywoławcza netto 61 700,00 zł
• Działka numer 4587/220 o powierzchni 0,1139 ha, obręb Łaziska Średnie, karta
mapy 1, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00058993/2 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, cena wywoławcza netto 60 500,00 zł
• Działka numer 4588/220 o powierzchni 0,1177 ha, obręb Łaziska Średnie, karta
mapy 1, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00058993/2 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, cena wywoławcza netto 57 800,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 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 dla wybranej działki w wysokości 6 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 listopada
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.

historycznego budynku
zostały zmodernizowane,
a efekt zmian jest imponujący. Przestrzenny hol,

Filia Domu Kultury gotowa będzie do końca roku.

powiększone powierzchnie biblioteczne,
efektywne wykorzystanie wnętrz z zachowaniem ich specyfiki to atuty starej-nowej
przestrzeni bibliotecznej. Obecnie trwa
wyposażanie wnętrz.
Na finiszu jest też budowa obiektu
w Łaziskach Średnich, w którym docelowo ma się mieścić filia łaziskiego Domu
Kultury. Budynek powinien otworzyć
swoje podwoje do końca roku.
Również do końca roku powinny się
zakończyć prace związane z budową podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami
oraz dla wózków Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych. Koszt przedsięwzięcia zamknie się kwotą 100 tys. zł.

Łaziski Utopek
będzie promował Miasto

Główna siedziba MDK z nowym podjazdem.

u Utopek, Utoplec, Utopiec… bohater wielu
śląskich, w tym łaziskich legend, pojawi się na
materiałach promocyjnych Miasta, w tym na
najważniejszym - kalendarzu miejskim 2021.

ZMIANY W DOFINANSOWANIU

U

topek, pojawiający się w opowiadaniu „O łutopcach”, które
zostało spisane z ust Stanisława Piechy urodzonego w Łaziskach
Średnich i zamieszczone w „Zaraniu
Śląskim” z 1931 roku opisany jest jako:
„...nie wielki, jeno taki mały. Bydzie mioł
może tak z meter dwadzieści. Na gymbie
wygląda jak kożdy inszy człowiek. Ubranie mo czerwone, krótki szakiecik, a na
głowie nosi czerwono czopeczka. Siedzi
w stawach i pidłach, a nojczyńściej na
łonkach, w pszykopach”.
Postać Łaziskiego Utopka postała
przy współpracy Urzędu Miejskiego
z wybitnym śląskim akwarelistą Grzegorzem Chudym.
I tak Nikisz ma swojego Beboka,
a Łaziska Górne - Utopka. To ukłon
z przymrużeniem oka w stronę historii

do wymiany systemów grzewczych

M

Łazisk Górnych, jego barwnych opowieści, legend i postaci z nimi związanych.

iasto Łaziska Górne od wielu lat konsekwentnie wspiera mieszkańców w podejmowanych przez nich działaniach proekologicznych, a przede wszystkim tych
zmierzających do stosowania w budynkach ekologicznych systemów grzewczych. Miejski program dotacji cieszy
się niesłabnącą popularnością. Ważną
informacją dla mieszkańców jest to, że
na Sesji Rady Miejskiej 27 października 2020 roku został zmieniony Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych
Zmienione zostały zasady dotyczące
złożenia wniosku oraz wysokość dofinansowania.

1. Złożenie Wniosku
WAŻNA ZMIANA - aby móc otrzymać dofinansowanie należy w pierwszej
kolejności złożyć wniosek, podpisać
umowę o udzieleniu dotacji, a dopiero
potem realizować inwestycję.

2. Dofinansowanie:
• kotły zasilane węglem stałym - do
31 grudnia 2023 roku dofinansowanie zakupu kotła zasilanego paliwem
stałym z automatycznym załadunkiem paliwa, który spełnia minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą
pod względem emisji zanieczyszczeń
będzie dofinansowany do wysokości
70% wartości, jednak nie więcej niż

6 tys. złotych, od 1 stycznia 2024 roku
dofinansowanie będzie wynosić 50%
kwoty, jednak nie więcej niż 5 tys. zł;
• kotły olejowe i kotły opalane biomasą, wkłady kominkowe, które spełniają minimalne poziomy sezonowej
efektywności energetycznej i normy
emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń - do 70 %
poniesionych nakładów, jednak nie
więcej niż 6 tysięcy złotych;
• piece gazowe, kotły elektryczne, elektryczne urządzenia grzewcze - 80%
poniesionych nakładów, nie więcej
niż 8 tys. zł;
• inwestycje związane z przyłączeniem
budynku do sieci ciepłowniczej - do
wysokości 90% poniesionych nakładów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł.
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Budowa przedszkola

zakończona

u Budowa przedszkola
z sześcioma oddziałami
w Jaśkowicach trwała 16
miesięcy. Koszt inwestycji
to kwota 5 589 813,91 zł,
która została pokryta ze
środków budżetu miasta.

B

udynek został funkcjonalnie powiązany z istniejącą Szkołą Podstawową. Przedszkole jest obiektem dwukondygnacyjnym. Każda z sal
zaprojektowana została z uwzględnieniem maksymalnej liczby maluchów oraz
ich leżakowania. Obiekt wyposażono
w wewnętrzny monitoring. Zaprojektowany węzeł kuchenno-magazynowy
przewiduje przygotowywanie posiłków
w pełnym zakresie. Dzieci jedzą w swoich
salach, a dania dostarczane są na miejsce
wózkami bemarowymi, na piętro rów-

„Dziki” z Woszczyc najlepsze
nież za pomocą dźwigu towarowo osobowego. W dwóch szatniach stanęły szafki
dla wszystkich dzieci.
Oprócz budynku do dyspozycji przedszkolaków jest także zagospodarowany
teren zielony, przy przedszkolu, na którym znajduje się nowy plac zabaw.
Sytuacja pandemiczna spowodowała,
że nie odbyło się oficjalne otwarcie placówki - mieszkańcy mogą jednak zobaczyć całą prezentację video przedszkola,
która została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Wielki finał rozegrano 28 października system każdy z każdym 12 minut
mecz.
FC Kryształki - Pasterze 1:1
FC Jaśkowice - „Dziki” 3:2
Pasterze - FC Jaśkowice 1:1
„Dziki” - FC Kryształki 2:1
„Dziki” - Pasterze 3:1
FC Jaśkowice - FC Kryształki 0:0

Na

orzeskim orliku odbył
się coroczny amatorski
turniej o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze. Do rywalizacji stanęło 12 ekip przede wszystkim
mieszkańców Orzesza, Łazisk Górnych,
Wyr i Gostyni. Drużyny zostały podzielone na trzy grupy. Na początku roz-

grywek aura krzyżowała uczestnikom
plany, ale ostatecznie udało się przeprowadzić całą rywalizację.
Z grupy A do finału awansowali
Pasterze, z grupy B FC Jaśkowice oraz
FC Kryształki (najlepsza drużyna z drugiego miejsca) oraz z grupy C „Dziki”
z Woszczyc.

Klasyfikacja:
1. „Dziki” (Orzesze) 3 6 7:5
2. FC Jaśkowice (Orzesze) 3 5 4:3
3. FC Kryształki (Łaziska G.) 3 2 2:3
4. Pasterze (Orzesze) 3 2 3:5
Zwycięska drużyna otrzymała puchar ufundowany przez Urząd Miejski
w Orzeszu. Na co dzień „Dziki” z Woszczyc występują w A klasie w Podokręgu
Tychy.
Turniej przeprowadzono w ramach
projektu z Instytutem Sportu.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r.

przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020
Rolnicy mogą udzielić informacji:
n poprzez samospis internetowy, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji
na spisrolny.gov.pl
n telefonicznie, dzwoniąc na infolinię
spisową pod numer 22 279 99 99.
Z rolnikami, którzy nie spisali się
przez Internet lub telefon, skontaktują
się rachmistrzowie spisowi:
n telefonicznie
n w trakcie bezpośredniej wizyty, z zachowaniem zaleceń sanitarnych.
Udział w spisie jest obowiązkowy,
a zebrane w nim dane są bardzo ważne.
Wyniki spisu pozwolą dokładnie
scharakteryzować polskie rolnictwo
i będą służyć władzom lokalnym oraz
centralnym do podejmowania decyzji

strategicznych. Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie: spisrolny.gov.pl.
Zapraszamy do udziału w loterii
Powszechnego Spisu Rolnego 2020 -

loteria.spisrolny.gov.pl oraz w konkursach spisowych organizowanych przez
Urząd Statystyczny w Katowicach katowice.stat.gov.pl.
Atrakcyjne nagrody czekają.
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Spotkanie wójta z mieszkańcami

K
Niepodległa do hymnu
u Wójt Gminy Ornontowice razem z zaangażowanymi
mieszkańcami zapraszają na wspólne śpiewanie
Mazurka Dąbrowskiego.

W

zorem lat ubiegłych wydarzenie planowane jest na
11 listopada o godz. 12.00
w Amfiteatrze Parkowym w Ornontowicach.
Dla uczestników przewidziane zostały drobne upominki w postaci patriotycznych gadżetów.
Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z pandemią

COVID-19 o szczegółach dotyczących
akcji lub o jej odwołaniu będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Gminy Ornontowice oraz facebookowym profilu gminy.
Akcja „Niepodległa do hymnu” została zapoczątkowana w 2018 roku
przez Biuro Programu „Niepodległa”,
w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszamy!

UPAMIĘTNIĄ

Porozumienie Jastrzębskie

A

RTeria CKiP zaprasza do
wzięcia udziału w konkursie „Moja wymarzona sobota z rodziną”. Został on zorganizowany,
by uczcić 40-lecie podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.
Główną zasługą porozumień jastrzębskich było wywalczenie wolnych sobót dla ogółu polskich pracowników.
Praca konkursowa musi być formatu A3, wykonana techniką rysunkową

(z wykorzystaniem kredek, ołówków,
pasteli, czy kredek akwarelowych).
Termin składania prac to 20 listopada br.
Konkurs podzielony jest na następujące kategorie:
- I - III klasa
- IV - VI klasa
- VII - VIII klasa
Regulamin konkursu oraz karta
zgłoszenia dostępne na naszej stronie:
www.centrumarteria.pl.

ilkudziesięciu zgromadzonym mieszkańcom wójt i jego zastępca, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy i kierownicy wydziałów, i referatów
Urzędu Gminy przekazali bieżące informacje z zakresu:
n funkcjonowania Urzędu Gminy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gminnego Ośrodka Zdrowia,
n zrealizowanych w bieżącym roku inwestycji,
n planowanych kontroli smogowych,
n studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ornontowice,
n programu Czyste powietrze,
n gospodarki odpadami oraz właściwej
segregacji,
n bezpłatnej komunikacji gminnej.
Przedstawiono także aktualne informacje w temacie planów budowy kolei dużych prędkości Centralnego Portu
Komunikacyjnego. Spotkanie przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi reżimami sanitarnymi.

Konkurs na Hymn Ornontowic
Gmina Ornontowice ogłasza konkurs na HYMN ORNONTOWIC, w związku z Jubileuszem 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice, który obchodzony będzie
w 2021 roku.

Termin składania (nadsyłania) prac upływa z dniem 26 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia
31 marca 2021 r. Szczegóły wraz z regulaminem konkursu dostępne są na stronie internetowej gminy www.ornontowice.pl.

Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze

odwiedziło Ornontowice
P

od patronatem Ministerstwa Klimatu i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w lipcu wystartowało Mobilne
Biuro Programu Czyste Powietrze, a pod
koniec września eksperci z WFOŚiGW
w Katowicach odwiedzili Ornontowice.
Fachowcy odpowiadali na pytania dotyczące termomodernizacji, wymiany
tzw. kopciuchów oraz pomagali wypełnić wnioski o dotacje.

Mali - wielcy
Czytelnicy
G

minna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach
została zakwalifikowana do udziału w trzeciej
edycji Projektu „Mała Książka - Wielki Człowiek”.
Warto zatem udać się do naszej placówki, gdzie na
każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym
(do 6 lat) czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki: książka dla dziecka, broszura dla rodziców i Karta Małego Czytelnika do zbierania
naklejek za wypożyczanie książek. Szczegóły w bibliotece.
Udział w projekcie jest bezpłatny!
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

/gminawyry
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

Franciszek Jaromin laureatem
VIII Konkursu fotograficznego

Ruszyła modernizacja

Domu Kultury w Gostyni
u W ramach modernizacji energetycznej gostyńskiego

domu kultury rozpoczęto już roboty związane z wymianą
dachu, a także prace związane z demontażem starej
i montażem nowej instalacji centralnego ogrzewania.

L

aureatem VIII Konkursu Fotograficznego Gmina Wyry w obiektywie za zdjęcie „Wschód słońca, przystanek” został Franciszek Jaromin. Wyróżnienia przyznano także Piotrowi Ogłaszewskiemu za zdjęcie: „Ul. Tyska we mgle, widok
od ul. Pszczyńskiej” oraz Michałowi Hirszowi za zdjęcie: „Dąb - magiczne drzewo”.
Do konkursu zgłoszono w sumie 27 fotografii. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Zachęcamy do wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliwszych zakątków
naszej gminy oraz do uczestnictwa w kolejnym konkursie fotograficznym już za rok!
Karolina Kopacz

Znane miejsca
nieznane historie
u Dom Kultury w Gostyni zrealizował projekt
„Gmina Wyry. Znane miejsca nieznane
historie”. Głównym rezultatem tego
przedsięwzięcia jest cykl 8 filmów, który jest
dostępny do obejrzenia na stronie internetowej:
www.nieznanehistorie.dkgostyn.pl.

D

otarło do nas wiele bardzo pozytywnych reakcji od mieszkańców, którzy już obejrzeli filmy. Cieszymy się bardzo z takiego odbioru tego materiału. Dziękujemy serdecznie
wszystkim osobom zaangażowany w ten
projekt zwłaszcza mieszkańcom gminy,
którzy zachcieli podzielić się swoimi wspomnieniami i opowiedzieć o nich szerokiemu gronu - mówi Marek Nowara, Dyrektor Domu Kultury.
Każdy odcinek, który został zrealizowany w ramach projektu poświęcony
jest innemu zagadnieniu, m. in. związkom gminy z Księstwem Pszczyńskim,
industrialnemu dziedzictwu, kolejce linowej, gostyńskiej i wyrskiej karczmie,
hokejowi, a także kościołom i domom
kultury. Nasze filmy wyświetlono na
portalu Youtube już ponad 3 500 razy,
co potwierdza jak bardzo potrzebne są
działania związane z odkrywaniem na-

szego dziedzictwa i lokalnej tożsamości. - Doskonale wiemy, że nie wyczerpaliśmy tym projektem wszystkich zagadnień, ale mamy nadzieję, że będzie
w przyszłości okazja do kontynuacji projektu i ukazania kolejnych mniej znanych faktów z naszej historii. Wierzymy że także zainspirujemy niektórych
z Was do samodzielnych poszukiwań
w swoich rodzinnych archiwach pamiątek i zapomnianych opowieści - dodaje
Marek Nowara.
Przypominamy, że niezależnie od tego zakończonego projektu Dom Kultury cały czas zbiera pamiątki np. stare zdjęcia, pocztówki i czeka na Wasze
historie.
Filmy zrealizowano w ramach projektu „Gmina Wyry. Znane miejsca nieznane historie” w ramach Programu
Kultura w sieci Narodowego Centrum
Kultury.

P

rzypomnijmy, że w latach 20202021 w ramach inwestycji planowane są, m.in.: wymiana dachu,
źródła ciepła, drzwi oraz okien, ocieplenie budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie. Przetarg na
realizację modernizacji został ogłoszony w lipcu, natomiast 21 sierpnia dokonano otwarcia ofert, których w sumie wpłynęło 5. Najkorzystniejszą ofertę opiewającą na 1 390 000 zł złożyła firma Budolex z Ujanowic i to ona została
wybrana wykonawcą inwestycji.
Modernizacja energetyczna budynku
będzie przeprowadzana w dwóch etapach. Do 15 grudnia zostanie wykonany remont dachu wraz z wymianą pokrycia, pojawią się nowe obróbki blacharskie, a także instalacja fotowoltaiczna. Przeprowadzone będzie docieplenie stropodachu, wymiana źródła ciepła
oraz instalacji centralnego ogrzewania
i ciepłej wody.

II etap robót ma potrwać do końca lipca 2021 roku i obejmie: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz
z ich otynkowaniem, wykonanie
izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę zewnętrznego oświetlenia bu-

dynku oraz wykonanie podświetlonego napisu.
Zadanie jest współfinansowane
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu działań
na rzecz ograniczenia niskiej emisji
w wysokości 900 tys. zł.
Karolina Kopacz

Ranking Wspólnoty: Gmina Wyry
ponownie najlepsza w powiecie
Gmina Wyry tym razem znalazła się
na 447 miejscu wśród gmin wiejskich
(ranking obejmuje 1537 gmin). Średnie wydatki inwestycyjne na osobę w la-

Od

prawie 20 lat Pismo
Samorządu Terytorialnego Wspólnota, publikuje niezależny ranking inwestycyjny i jest to jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych
poniesionych w ciągu ostatnich 3 lat
(w tym przypadku 2017-2019).

Gmina / miasto

tach 2017-2019 w naszej gminie wyniosły 1039,20 zł. Jest to ponownie najwyższy wynik w powiecie mikołowskim.
Karolina Kopacz

Miejsce
w rankingu

Średnie wydatki
inwestycyjne (per capita
w latach 2017-2019 w zł)

Wyry (gmina wiejska)

447

1039,20

Ornontowice (gmina wiejska)

761

794,73

Mikołów (miasto powiatowe)

174

575,69

Łaziska Górne (miasto)

535

384,59

Orzesze (miasto)

564

315,06

powiat mikołowski

287

93,36
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FEDRUJEMY

JSW - narodowy
CZEMPION

Jastrzębska
Spółka Węglowa,
do której należy
kopalnia Budryk
w Ornontowicach,
znalazła się
w gronie zwycięzców
rankingu „Czempioni
Narodowi”, obok PKN
Orlen, KGHM Polska
Miedź i PGNiG. Trzecią
edycję rankingu, który
klasyfikuje największe
polskie firmy w
czterech kategoriach:
gospodarka, branża,
zagranica oraz
innowacyjność,
przygotowała Polityka
Insight.

W

tym roku tematem przewodnim raportu był kapitał
ludzki - jeden z kluczowych
zasobów we współczesnej gospodarce. Jak
piszą organizatorzy rankingu w swoim raporcie, zgodnie z analizami OECD, rozwijanie kapitału ludzkiego w perspektywie całego społeczeństwa może zwiększać
ogólny dobrobyt i poczucie szczęścia.

ni wynik każdej firmy w czterech kluczowych kategoriach: gospodarka, branża, zagranica i innowacyjność.
Dodatkowo do klasyfikacji firm
wykorzystano wypełnione przez
spółki ankiety przygotowane specjalnie na potrzeby badania.

Wyróżniono w sumie
40 polskich firm,
pogrupowanych w cztery
kategorie: Czempioni
Międzynarodowi,
Czempioni Narodowi,
Aspirujący Czempioni
Narodowi i Czempioni
Lokalni.

Jednocześnie większy
kapitał ludzki pozwala
przedsiębiorstwom
podnosić potencjał
produkcyjny.
- W JSW uważamy, że ogromną wartością są ludzie - nie bez powodu nasza
spółka została w minionym roku uznana
za Pracodawcę Przyjaznego Pracownikom. Dbamy o ludzi, zapewniając godziwą płacę za bardzo trudną i wykonywaną
w niełatwych warunkach pracę, troszcząc
się o ich rozwój, ale też bezpieczeństwo podkreśla Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW.
Jak pisze Polityka Insight, większość rankingów firm opracowywanych
w Polsce skupia się wyłącznie na wielkości przedsiębiorstwa lub grupy ka-

pitałowej mierzonej podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi - przychodem, zyskiem, eksportem czy zatrudnieniem. Jednak to tylko jeden z wymiarów, na który kładzie się nacisk w polskim dyskursie publicznym o czempionach narodowych.
Oprócz wielkości przedsiębiorstw ważna
jest także ich wydajność, rola w branży,

obecność na rynku międzynarodowym
czy inwestycje w rozwój i innowacyjność,
dlatego organizator rankingu opracował
własny wskaźnik, na który składa się śred-

AMERYKAŃSKA TECHNOLOGIA W ORNONTOWICACH

Strategiczny sojusz

BOLTER-MINER RUSZA DO PRACY J

K

ończy się projekt badawczy, teraz
kombajn Bolter-Miner ma rozpocząć normalną, „komercyjną” pracę
Wyprodukowany w USA, supernowoczesny kombajn Bolter-Miner zakupiony w ra-

mach programu „Inteligentna Kopalnia” przed rokiem rozpoczął drążenie chodnika
badawczego w kopalni Budryk. Teraz, czas
testowania urządzenia dobiegł końca. Bolter-Biner rozpoczyna normalną pracę. Dla

„Budryka” to inwestycja o kluczowym znaczeniu. Super-kombajn pozwoli wydłużyć
ściany w nowej partii złoża i znacznie zwiększyć możliwości produkcyjne ornontowickiej kopalni.

JSW SA zajęła wysokie, ósme miejsce
wśród Czempionów Narodowych. Średnio najwyższy wynik punktowy uzyskały firmy zajmujące się górnictwem i wydobywaniem, na co złożył się bardzo dobry wynik KGHM i Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu. Warto dodać, że
grupy kapitałowe zajmujące się górnictwem miały najlepszy wynik w kategorii
gospodarka, wyprzedzając nawet czempionów energetycznych.

astrzębska Spółka Węglowa, największy w Unii Europejskiej producent węgla koksowego i koksu, przystępuje do ERMA - Europejskiego Sojuszu na Rzecz Surowców. To pokłosie wrześniowej decyzji Komisji Europejskiej, która wpisała węgiel koksowy na Listę Surowców Krytycznych, czyli trudno zastępowalnych, a niezbędnych dla
rozwoju unijnych państw.
Na początku września Komisja Europejska - obok opublikowania zmodyfikowanej Listy Surowców Krytycznych - przedstawiła konkretne zadania, które chce zrealizować, by zmniejszyć zależność surowcową Unii
Europejskiej od państw trzecich, zwiększyć dywersyfikację
dostaw i efektywność gospodarki o obieg zamkniętym. Jednym
z takich działań, które wzmocni
rolę surowców krytycznych, jest
właśnie powołanie Europejskiego Sojuszu na Rzecz Surowców
(ERMA - European Raw Materials Alliance). Celem Sojuszu

jest także kreowanie miejsc pracy, wspieranie inwestycji i innowacji w zakresie surowców. Nie
bez powodu - są one kluczowe
dla dalszego rozwoju Europy,
a jej przyszłość zależy od rozwoju takich branż jak budownictwo, motoryzacja, niskoemisyjny
i energochłonny przemysł i lotnictwo, które są w dużym stopniu zależne od bezpiecznego dostępu do surowców. Zadaniem
ERMA jest identyfikowanie barier i szukanie możliwości inwestycyjnych (poprzez Platformę
Inwestycji na Rzecz Surowców)
i specjalnych rozwiązań zgodnie
z potrzebami interesariuszy.
Sojusz jest otwarty dla wszystkich podmiotów przemysłowych, które związane są z Listą,
państw członkowskich i regionów, związków zawodowych, organizacji badawczych i technologicznych, inwestorów i organizacji pozarządowych. JSW SA
jest drugą polską firmą - obok
KGHM Polska Miedź - która należy do Europejskiego Sojuszu
na Rzecz Surowców.

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

Pająki w obiektywie
u Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zapraszają
do obejrzenia niezwykłej wystawy, gdzie bohaterami są… pająki.
- U jednych wzbudzają strach,
u innych obrzydzenie, a u nas
zachwyt... Warto przyjść do naszego ogrodu i obejrzeć te niezwykłe stworzenia - zapraszają
pracownicy Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Mikołowie.
Ich niesamowite piękno,
uchwycone okiem aparatu zawodowych arachnologów oraz
pasjonatów, można już podziwiać w Ogrodzie Żółtym Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie (ul. Sosnowa 5).

Pal ekologicznie w kopciuchu!
u Zima zbliża się dużymi krokami, a wszyscy CI, którzy jeszcze nie

zdążyli wymienić starych kopciuchów na nowoczesne ogrzewanie
też mogą zadbać, by ich piec tak bardzo nie zatruwał powietrza.

N

iestety, pomimo trwającej przez kilka lat akcji nauki jak należy rozpalać piec i czym nie wolno w nim palić nadal widać gołym
okiem, gdzie mieszkańcy wciąż
korzystają ze starych pieców
tzw. „kopciuchów”. Dlatego zachęcamy mieszkańców
do skorzystania z naszej instrukcji jak palić w piecu, by
zanieczyszczeń w powietrzu
było mniej.

Jak palić w piecu
węglowym, by
zmniejszyć zapylenie?
Wydawałoby się, że to nic trudnego, a jednak. Po rozpaleniu pieca węglowego często z komina
wylatuje czarny dym, by dopiero po osiągnięcia przez urządzenie pełnej mocy zmienić się w biały. I nie ma tu znaczenia
jakość węgla. Chodzi o zastosowanie właściwej techniki. Dziś
warto przypomnieć kilka podstawowych zasad. Stary piec rozpalony od góry nie będzie tak efektywny i wygodny jak nowoczesne kotły, ale i tak w porównaniu z dotychczasowym stanem poprawa będzie kolosalna, a jej koszt - nawet nie zero-

wy, a ujemny, bo można zarobić na efektywniejszym spalaniu.

Jak działa rozpalanie
od góry?
Cały trik w rozpalaniu od
góry to przeniesienie warstwy żaru z dołu na górę paleniska. Budowa kotła nie
zmienia się, powietrze nadal płynie spod rusztu ku górze. Jednak teraz żar pomału
schodzi ku dołowi (z równą łatwością jak w paleniu od dołu wędrował ku górze), a dym wydostający się z warstwy zimnego jeszcze opału
musi przejść przez żar, gdzie ulega praktycznie całkowitemu spaleniu. Do komina lecą (niemal)
przezroczyste spaliny, a ze spalenia dymu powstaje więcej ciepła. Rzecz jasna nawet przezroczyste spaliny nie oznaczają zerowej emisji zanieczyszczeń - ale badania pokazują, że spadek
emisji pyłów jest ponad 50-procentowy względem standardowego kopcenia. Na tej samej zasadzie co palenie od góry, tylko
w mniejszej skali, działają palniki w kotłach podajnikowych
i dlatego kotły te spalają węgiel czysto i efektywnie.

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

NIE STAĆ CIĘ NA WYMIANĘ PIECA I OCIEPLENIE DOMU?

Z programem Czyste Powietrze już tak!
u Nawet 37 tys. zł dotacji na wymianę kopciucha i termomodernizację domu mogą otrzymać
osoby o najniższych dochodach w ramach drugiej części programu Czyste Powietrze 2.0.
Konieczne będzie wydawane przez gminę zaświadczenie o dochodach. Za obsługę wniosku
gminy mogą otrzymać nawet 100 zł refundacji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął przyjmowanie wniosków.
TOMASZ BEDNAREK,

prezes WFOŚiGW
w Katowicach:

- Program Czyste Powietrze cieszy się
w województwie śląskim ogromnym
zainteresowaniem. Pokazał to zarówno sukces wakacyjnego Mobilnego Biura, które z ekspertami Funduszu objeżdżało gminy naszego regionu, ale także ponad 22 tysiące złożonych od początku Programu wniosków na łączną kwotę około 342 mln zł.
Jesteśmy przekonani, że uruchomienie drugiej części Programu spowoduje
jeszcze większe zainteresowanie, dzięki czemu wyeliminowanych zostanie
jeszcze więcej starych kopciuchów, zatruwających nasze środowisko.
lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60 proc.
poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).

Można skorzystać
z ulg podatkowych
i pożyczek.
Pozostali beneficjenci Czystego Powietrza, z rocznym dochodem do

P

rzepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa
w ramach programu Czyste Powietrze 2.0 weszły w życie na początku
października.
- Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów
programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów
jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii - mówi Michał
Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

To druga część
programu Czyste
Powietrze 2.0.
Żeby uzyskać podwyższone bezzwrotne dofinansowanie konieczne jest otrzymanie zaświadczenia o dochodach, wydawane przez gminę. Żądanie takiego zaświadczenia osoby zainteresowane mogą złożyć w gminie osobiście, pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy
zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.
- Drugą część Czystego Powietrza uruchamiamy licząc na efektywną współpracę
z gminami, biorącymi na siebie dodatkowe
obowiązki. Dlatego też - na podstawie no-

wych zapisów porozumień - będziemy premiować gminy za skutecznie składane wnioski w ramach programu. Przewidujemy refundację w wysokości do 100 zł za obsługę
wniosku naszych beneficjentów - wyjaśnia
Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Do tej pory w programie
złożono ponad
172 tys. wniosków.
Według obowiązujących od połowy
maja nowych zasad programu Czyste Powietrze 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do
1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe)

Czyste Powietrze to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 16 października 2020 r. - za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - złożono w sumie ponad
172 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.

100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (pierwsza część programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy
wymianie źródła ciepła oraz montażu
instalacji fotowoltaicznej (a nawet do
30 tys. zł - jeśli inwestycja obejmuje
pompę ciepła oraz instalację PV). Ponadto dla wszystkich - w rozliczeniu PIT
- dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

Konkurs Plastyczny
W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach zaprasza
uczniów szkół podstawowych oraz świetlic środowiskowych w wieku od
6 do 15 lat do udziału w konkursie plastycznym z zakresu
efektów likwidacji niskiej
emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”.
Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem konkursu, należy nadsyłać
do 13 listopada 2020 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW
w Katowicach) na adres Organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice)
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Prace przesłane po terminie nie będą brać
udziału w konkursie. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi
do końca grudnia 2020 r. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu
www.wfosigw.katowice.pl.
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KUPIĘ MIESZKANIE
ZA GOTÓWKĘ
tel. 730 712 776
n gotówka tego samego dnia - bez pośredników
n pomoc w formalnościach - szybka decyzja
n 100% bezpieczeństwa - bezkosztowa wycena nieruchomości

Polonia skończyła w półfinale
u Dla Polonii Łaziska Puchar Polski edycji 2022 jest już historią. W półfinale
na szczeblu podokręgu Tychy łaziszczanie zmierzyli się z trzecioligowym
Pniówkiem Pawłowice. Rywal okazał się zbyt wymagający. Wygrał 4:1 i
będzie dalej walczył z rezerwami GKS-u Tychy o pucharowe trofeum.

P

niówek od pierwszych minut ruszył do ataku, chcąc pokazać zawodnikom Polonii, że to on gra
w wyższej klasie rozgrywkowej. Lepsza organizacja gry we wszystkich formacjach, szybko przyniosła efekty. Już
w siódmej minucie Rafał Franke wybija piłkę po strzale rywala nogami, zażegnując pierwsze niebezpieczeństwo.
Nie na długo, bo po kolejnych trzech
minutach ponownie zagotowało się pod
jego bramką. Pierwsza akcja zakończyła się wybiciem futbolówki na rzut rożny, ale po jego wykonaniu, w polu karnym Polonii powstało spore zamieszanie, które zakończyło się zdobyciem
pierwszego gola dla Pniówka przez Piotra Trąda. Strata gola pobudziła gospodarzy do efektywniejszej gry. W 13 minucie po dynamicznym ataku prawą
stroną, Dawid Hewlik zakończył akcję
ni to strzałem, ni to dośrodkowaniem
i skończyło się na niczym. 14 minut
później przed kolejną szansą dla gospodarzy stanął Bartosz Szojda, ale jego
strzał można zaliczyć do tych z grupy „Panu Bogu w okno”. Brzemienną
w skutki dla gospodarzy zakończyła
się w 31 minucie akcja przyjezdnych.
W niegroźnej sytuacji w polu karnym
ręką zagrał Patryk Widuch, a podykto-

waną przez arbitra „jedenastkę”, na drugiego gola zamienił Krzysztof Bodziny. Cztery minuty później przed utratą
trzecie bramki, Polonię uratował Franke, a po kolejnych 60. sekundach szansy na strzelenie kontaktowego gola
nie wykorzystał Szojda, którego strzał
obronił golkiper Pniówka.
Druga połowa rozpoczęła się od
zmarnowania „setki” przez gości, a potem główną rolę w ekipie Polonii odgrywał Franke, który w 49 i 69 minucie obronił dwa strzały głową. Ten dru-

Przerwa do wiosny

M

ikołowskie „czwartki lekkoatletyczne” cieszą się dużą
popularnością. Rozgrywana jest już XXVII edycja tych dziecię-

cych zawodów. Tej jesieni odbyły się
trzy eliminacje, wszystkie na obiekcie Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego MOSiR przy ul. Żwirki i Wigury.

gi rywal oddawał
z trzech metrów.
Ale Rafał wszystkiego bronić nie mógł.
W 71 minucie po
kontrze, szans na
obronę nie dał mu
Bartosz Semeniuk
i goście mając wynik
3:0, mogli się czuć
zwycięzcami. Gospodarze grali już
o gola honorowego.
W 81 minucie zdobył go Bartosz Just,
wykorzystując dokładne podanie Błażeja Prochownika.
Riposta Pniówka była błyskawiczna, bo
minutę później kropkę nad „i” postawił
Wojciech Caniboł.
Polonia Łaziska - Pniówek Pawłowice 1:4 (0:2)
Polonia: Franke - Mazurek (46 Linek), Sommer (46 Wolny), Widuch (46
Załuski), Fabisiak (632 Just), Hewlik
(68 Prochownik), Szojda, Nowak, Górecki, Uniejewski, Badura.
Trener: Marek Mazur.
Bramka dla Polonii: Just - 81 min.
Tadeusz Piątkowski

Ostatnie tegoroczne zawody rozegrano w drugi październikowy czwartek.
Była to doskonała „zabawa w sport” dla
dzieci szkół podstawowych, które rywalizowały w konkurencjach technicznych
(skok w dal i rzut piłeczką palantową)
oraz biegowych - 60 metrów, 300 metrów oraz 600 metrów.
Teraz adepci „królowej sportu” będą
mieli zimową przerwę, a wiosenny rzut
„czwartków lekkoatletycznych” rozpocznie się 29 kwietnia. Harmonogram
zawodów wiosennych jest następujący:
29 kwietnia 2021 r.
6 maja 2021 r.
13 maja 2021 r.
20 maja 2021 r.
27 maja 2021 r. - FINAŁ MIEJSKI
Tapi

W MTB i przełajach
u Startem w Mistrzostwach Śląska w jeździe na
czas parami, cykliści Stowarzyszenia Kolarski
Mikołów zakończyli rywalizację na szosie.
Ponieważ jesień, to jeszcze sezon na wyścigi
MTB oraz początek wyścigów w kolarstwie
przełajowym, grupa tego młodego klubu
kontynuuje starty w tych dwóch odmianach
kolarstwa. Trzeba dodać, że udanie.

C

ykliści wystartowali w Dąbrowie Górniczej w Bike Atelier
Maratonie na dystansie 32 kilometrów, odnosząc sukcesy. Kategoria
żaków należała do dziewcząt z Mikołowa, jako że zwyciężyła Kinga Słomka,
a na drugim miejscu linię mety przejechała Agata Zelmozer. Na najwyższym
stopniu podium stanęła także w kategorii juniorek młodszych - Julia Gajdzik.
Z kolei w kategorii masters kobiet, na
trzecim miejscu uplasowała się Sławomira Gajdzik.

Z kolei w Suszcu
rozegrano pierwszą
serię Pucharu Polski
w przełajach.
Był to debiut Szymona Romańskiego i Grzegorza Ślązaka w kategorii żaków, Kingi Słomki w kategorii młodziczek oraz Julii Gajdzik w kategorii juniorek. Jak na tyle debiutów, wyścig
należy zaliczyć do udanych. W kategorii żaków Szymon Romański był 13,
a Grzegorz Ślązak - 17. W gronie żaczek
na 12 miejscu swój wyścig ukończyła Agata Zelmozer. Z kolei w kategorii
młodziczek szósta byłą Konga Słomka,
w kategorii juniorek na ósmym miejscu
sklasyfikowano Julię Gajdzik. Z „klanu”

Gajdzików w kategorii „masters” startowali jeszcze Sławomira Gajdzik oraz
Piotr Gajdzik. Sławomira stanęła na
drugim stopniu podium dla zwycięzców, a Piotr ukończył wyścig na miejscu dziesiątym.

W Katowicach rozegrano
drugą serię Orlen Pucharu
Polski w kolarstwie
przełajowym.
W porównaniu do pierwszego startu,
kolarze mikołowskiego „Stowarzyszenia” spisali się jeszcze lepiej. W kategorii
żaków Szymon Romański był dziewiąty, a Grzegorz Ślęzak - 13. W „żaczkach”
Agata Zelmozer zajęła szóste miejsce,
w młodziczkach, Kinga Słomka powtórzyła szóstą lokatę z soboty, podobnie jak w juniorkach Julia Gajdzik, która ukończyła wyścig na ósmym miejscu.
W „masterach” Piotr Gajdzik przyjechał
na metę na 14 miejscu, a w kategorii
„amatorów” Sławomira Gajdzik podobnie jak w sobotę była druga, a swoich sił
w kategorii Amator +45 spróbował prezes Stowarzyszenia, Aleksander Słomka.
Próba okazała się próbą medalową, jako
że szef mikołowskich cyklistów uplasował się na drugim miejscu.
Tadeusz Piątkowski
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Sebastian lideruje

w swojej klasie i „generalce”

Udany start
mikołowskich gimnastyków
Pracowity i efektywny tak można nazwać okres
ostatnich pięciu tygodni
dla „Bojdoł Rally Team”.
Sport automobilowy po
„odmrożeniu” wrócił do
normalności w największym
stopniu spośród dyscyplin
sportowych. Stąd też
w drugiej połowie roku
mikołowski rajdowiec,
Sebastian Bojdoł wraz
z pilotem mogli rywalizować
na trasach wielu rajdów.

P

od koniec września nasz kierowca rajdowy wystartował w 51.
Rajdzie Festiwalowym w Opolu.
Jest to impreza sportowa z długą historią. W tym roku została zorganizowana, jako wiodący ulicami Opola „supersprint”, w którym startowało wiele mocnych samochodów. Sebastian Bojdoł
z pilotem Andrzejem Mrowczykiem jadąc swoim 210 konnym Clio, wygrali
swoją klasę oraz uplasowali się na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej,
ustępując tylko 380 konnemu Subaru
Impreza i Fordowi Fiesta Proto.
Tydzień później, 4 października
przyszedł czas na rywalizację w Samochodowych Mistrzostwach Tychów.
Udział w VI rundzie okazał się najlepszym wynikiem w tym roku.

Kolorowe Clio
z Sebastianem za
kierownicą wygrało
swoją klasę, wygrywając
również wszystkie próby,
co wystarczyło do zajęcia
trzeciego miejsca
w klasyfikacji generalnej.
Dzięki temu zwycięstwu Sebastian
nadal ma szanse na wygranie tyskich
mistrzostw w swojej klasie. Do zakończenia cyklu pozostały jeszcze dwie
rundy.
W kolejny weekend odbyła się trzecia runda Opolskiego Samochodowego Pucharu Rajdowego. Tym razem
organizator przygotował jeden bar-

dzo szybki odcinek w całości na nawierzchni szutrowej w okolicach Nysy. Jazda po szutrze była
pierwszym doświadczeniem naszego zawodnika na tego typu nawierzchni, co wcale nie przeszkodziło w osiągnięciu dobrego wyniku. Drugie miejsce w klasie oraz trzecie w klasyfikacji generalnej, było miłą niespodzianką. Po wyścigu Sebastian przyznał, że: „taki wynik brałby w ciemno”. Dzięki tym osiągnięciom w klasyfikacji cyklu OSPR,
Sebastian lideruje w klasie i „generalce” z dużą przewagą nad rywalami,
a do zakończenia cyklu pozostała już
tylko jedna runda.
24 października zorganizowano
czwartą rundę Tarmac Masters w okoli-

cach Radkowa.
Bardzo trudne,
szybkie i wąskie trasy Ziemi Kłodzkiej
były ogromnym
wyzwaniem dla zawodników.

Sebastian nie po raz
pierwszy pokazał bardzo
dobrą jazdę i od początku
narzucał tempo stałym
bywalcom tych tras.
Był to debiut naszego zawodnika
w tym cyklu, dlatego zwycięstwo w klasie TM2 oraz trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, to bardzo świetny i zaskakujący wynik. Podsumowując: cztery rajdy dały trzy zwycięstwa i jedno
drugie miejsce.
Tadeusz Piątkowski

u W mikołowskiej hali sportowej MOSiR rozegrano
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Akrobatyce Sportowej i Skokach na Ścieżce.
W imprezie wystartowało 102 zawodników i zawodniczek
z ośmiu klubów Chorzowa, Rudy Śląskiej, Katowic, Piekar
Śląskich, Wilkowic, Bielska-Białej oraz Mikołowa.

O

rganizatorami imprezy byli: Śląska Federacja Sportu oraz Klub
Sportowy „Akro-Gym” Mikołów. Na planszy i na ścieżce zawodnicy
prezentowali wysoki poziom sportowy, za
który otrzymywali wysokie noty. W gronie startujących znaczącą rolę odgrywali zawodnicy mikołowskiego Klubu Sportowego „Akro-Gym”, którzy czterokrotnie
stawali na podium dla zwycięzców.
I tak:
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w Akrobatyce Sportowej i Skokach na Ścieżce, w skokach na ścieżce,
w klasie „młodzik” złoty medal wywalczył
Oliwier Gawliczek, srebrny - Ksawier Gawliczek, medale brązowe: Maja Jasek i Mate-
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PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje,
Twojej rodziny i Twoich ﬁnansów.
Należymy do największego producenta
węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy
i operatorów obróbki skrawaniem.

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

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

usz Bogacz. Na piątym miejscy sklasyfikowana została Weronika Jakubowska.
W akrobatyce, w trójkach dziewcząt
młodziczek na dziewiątym miejscu sklasyfikowane zostały Lena Pytlak, Natalia
Widz oraz Alicja Buczko.
Z kolei w zawodach o Puchar Prezesa
Śląskiego Związku Akrobatyki Sportowej
w skokach na ścieżce w klasie młodzieżowej na czwartym miejscu uplasowała się Roksana Małek, w klasie II czwarte
miejsce zajęła Julia Witoszek, ósme - Roksana Torz, a dziewiąte - Małgorzata Jabełka. W akrobatyce w dwójkach kobiet
w klasie młodzieżowej na dziewiątym
miejscu sklasyfikowane zostały Emilia
Brysz i Emilia Pietrzak.
Tapi

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 ze Zniczem Kłobuck 3:1,
Grodźcem Będzin 6:0.
Gwarek Ornontowice pokonał Sarmację Będzin 2:1, uległ Przemszy Siewierz 1:2,wygrał
z Dramą Zbrosławice 2:0, przegrał zs Szczakowianką Jaworzno 0:1.
Polonia Łaziska przegrała z Rakowem Częstochowa 0:5, Wartą Zawiercie 1:4, zremisowała
z Sarmacją Będzin 1:1.
Liga okręgowa
Orzeł Mokre uległ Górnikowi 09 Mysłowice
2:5, zremisował z Wawelem Wirek 2:2, zremisował z Siemianowiczanką 1:1.
Burza Borowa Wieś pokonała Tęczę Wielowieś
1:0, uległa rezerwom Piasta Gliwice 3:4, wygrała
z Concordią Knurów 4:2, LTS-em Łabędy 3:1.
Klasa „A”
LKS Woszczyce zremisował z Czaplą Kryry 1:1,
JUWE Tychy 1:1.
LKS Gardawice przegrał z Siódemką Tychy 1:2,
zremisował z rezerwami Iskry Pszczyna 2:2, pokonał Unię Bieruń Stary 2:1.
Strażak Mikołów zremisował z Gwiazdą Ruda
Śląska 1:1, przegrał z Kolejarzem Katowice 1:4,
Grunwaldem Halemba 0:9.
Klasa „B”
Fortuna Wyry uległa Czułowiance Tychy 2:3,
pokonała Czarnych Piasek 5:1.
Niepokorni Orzesze przegrali z drugim zespołem LKS-u Goczałkowice 1:8, zremisowali
z UKS-em Warszowice 2:2, rezerwami MKS-u
Lędziny 0:3.
Rezerwy LKS-u Gardawice uległy LKS-owi
Wisła Mała 0:6, Golowi Bieruń 0:2, zremisowały
z LKS-em Mizerów 1:1.
Drugi zespół Gwarka Ornontowice uległ
Dramie Kamieniec 2:3, pokonał Pogoń Ziemięcice 1:0.
LKS Bujaków przegrał z drugim zespołem Ruchu Kozłów 1:2, Naprzodem Świbie 0:7.
Kamionka Mikołów pokonała drugi zespół
Naprzodu Lipiny 5:0, rezerwy Górnika 09 Mysłowice 5:0, drugi zespół Jastrzębia Bielszowice 7:1.
REKLAMA

Klasa „C”
Druga drużyna Burzy Borowa Wieś wygrała
z rezerwami Sośnicy Gliwice 4:2, rezerwami Sokoła Łany Wielkie 9:2.
FUTSAL
W rozgrywkach I ligi futsalu Kamionka Mikołów zremisowała z Unią Tarnów 5:5, pokonała
Stal Mielec 6:5, przegrała z Heiro Rzeszów 3:4.
SIATKÓWKA
W rozgrywkach I Ligi Śląskiej mikołowskie zespoły uzyskały rezultaty:
Polonia Łaziska przegrała z Akademią Siatkówki Panki 1:3, pokonała MUKS Michałkowice 3:1.
UKS Trójka Mikołów przegrał z AZS-em Częstochowa 0:3.
PIŁKA RĘCZNA
Trwają rozgrywki szczypiornistek na szczeblu
Śląskiego Związku Piłki Ręcznej. W października adeptki szczypiorniaka w kategorii Dziewcząt
Polonii MOSiR Łaziska rozegrały pięć spotkań,
uzyskując wyniki:
Polonia - KS Bystra 6:6 (karne 3:0)
MTS Żory - Polonia 15:9
Polonia - MUKS Śląsk-Skałka Świętochło-|
wice 11:11 (karne 3:2)
Polonia - MOSM Tychy 21:5
UKS Polho Czuchów - Polonia 3:11
W rozegranych meczach barwy Polonii reprezentowały: Zofia Brząkalik, Zofia Głuszak, Maja Herman, Wiktoria Kiecka, Oliwia Pach, Maja
Rose, Nina Moroń, Wiktoria Ebert, Julia Otręba,
Nadia Niewińska, Kinga Wojtkowska, Alicja Horyń, Marta Roj, Amelia Nowak.
TENIS STOŁOWY
W rozgrywkach II ligi tenisa stołowego. Drużyny z powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
W lidze kobiet Sokół I Orzesze pokonał rezerwy Sokoła Orzesze 8:2, wygrał z drugim zespołem AZS-u Częstochowa 6:4, przegrał z Ruchem
Pniów 3:7, Huraganem Sosnowiec 3:7.
Druga drużyna Sokoła uległa Sokołowi I 2:8,
rezerwom Skarbka Tarnowskie Góry 3:7, pokonała Energię Siewierz 9:1.
W grupie drugiej II ligi mężczyzn:
AKS Mikołów przegrał z Sokołem Orzesze 4:6,
Andersem Żywiec 2:8.
Sokół Orzesze pokonał AKS Mikołów 6:4,
przegrał z ULKS-em Bluss Kujakowice 2:8.

REKLAMA

OGŁOSZENIE !!!
Spółdzielnia Usługowa Orzesze
zakończyła proces likwidacji
i zakończyła działalność
z dniem 29 września 2020 roku.
Akta osobowe znajdują się w archiwum

ARCH-DOK sp. z o.o.
ul. Kaliska 57/1, 43-300 Bielsko-Biała,
Tel. 33 811 46 45, kom. 606 383 041

Tu dostaniesz „Naszą Gazetę”
Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
ul. Karola Miarki 9
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• F.H.U Fabryka Słodkości, Rynek
• Redakcja „Naszej Gazety”, ul. Prusa 17
• Starostwo Powiatowe, Żwirki i Wigury 4
• Elektroniczne papierosy, Rynek 7
• Sklep Żabka, ul. Rybnicka
• Sklep Jordek, ul. Bolesława Śmiałego
Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79
Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123
• Piekarnia Janosz, ul. Katowicka 120

• PSS Społem, ul. Paprotek 7
• Eko Bio Organic Centrum, ul. Kościuszki 61
Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa
Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Strażacka 54
Mikołów Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek, ul. W. Polskiego 21
Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. św. Jana Pawła II 1
• Delikatesy U Kubika,
ul. św. Jana Pawła II
• MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• ABC, ul. św. Jana Pawła II 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• My Center, ul. Orzeska 5
• Sklep Kurpas Farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1
• Optica, ul. św. Jana Pawła II 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. Górnośląska 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
• Sklep ABC po sąsiedzku,
ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”
Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Główna 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy, ul. Główna 91
• Sklep Rabat, ul. Główna 109
• Pawilon Handlowy, ul. Główna 58
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Główna 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Główna 56
• Sklep spożywczy „Armac”,
ul. Główna 103

• Sklep spożywczy „Jumo”,
ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2
Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”,
ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141
Orzesze:
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158
• Sklep „Emilia”„Od i Do”, ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny, ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch,
ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Pierogarnie „Miraż”, ul. Żorska 172
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31
• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”, ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
• Sklep spożywczy, ul. Kobiórska 7
• Alior Bank - Placówka Partnerska,
ul. Rybnicka 1
• Zajazd Kasztelański, ul. Piastowska 29
Ornontowice:
• Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 26a
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Delikatesy, ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy,
ul. Zwycięstwa 194

