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1 bilion zł
może kosztować
transformacja
energetyczna Polski
do 2030 roku.
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OKULARY Z NAKŁADKĄ PRZECIWSŁONECZNĄ
v bezpłatne badanie wzroku v szeroki asortyment modnych
v bezpłatny serwis okularów
oraz eleganckich opraw okularowych

Mikołów, ul. Krakowska 7, tel. 32 307 29 41
www.ekstraoptyk.pl

od poniedziałku do piątku: 9.30-17.00, sobota: 9.30-13.00
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AKS Mikołów - gra na czas
Na kim mści się OKS?
Mikołowianka studiuje w Cardiff
W Budryku ujarzmiają metan 
Pracowity rok Małgorzaty Rencz 
Sezon polityczny 2020 rozpoczęty 
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SKŁAD OPAŁU
KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK

536 512 512

tel.
www.PRESSPOL2.pl
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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

Pod patronatem „Naszej Gazety”

MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

Z

anim Państwo przejdą do felietonu, zachęcam do przeczytania artykułu ze stron
4-5, bo wtedy będzie jasne, o co chodzi. Od części radnych powiatowych, którzy przyblokowali publikację stron starostwa na naszych łamach, otrzymaliśmy niezwykle cenny dar. Dostaliśmy bezpłatną reklamę i świetny motyw do budowania
marki wizerunkowej. Radni poświęcili „Naszej Gazecie” listopadowe posiedzenie komisji budżetu. Pół godziny debatowali podczas najważniejszej
w roku, grudniowej sesji, kiedy ustala
się finanse na przyszły rok. Wreszcie,
z naszego powodu wicestarosta Tadeusz Marszolik zwoływał tajne narady
z samorządowcami. Nie wiedzieliśmy,
że jesteśmy aż tak ważni. W branży
medialnej o pozycji rynkowej świadczą nie tylko przyjaciele, ale głównie
wrogowie. Dosyć nieoczekiwanie wpisali nas na tę listę wpływowi działacze
największego w powiecie ugrupowania, jakim jest OKS. Pójście na wojnę
z lokalną gazetą daje samorządowcom
zapewne dużo frajdy, ale niesie też
pewne zagrożenia. Jeśli w końcu pobije
mnie żona za notorycznie przesolone
zupy to i tak w miasto pójdzie fama, że
w ciemnym zaułku dopadły mnie bojówki OKS. Dla gazety taka zabawa
przynosi same korzyści, bo jest niezwykle nośna i atrakcyjna czytelniczo.
Powiatowi radni, jak w masło weszli
w tę grą, choć grają na podwórku medialnym, a tam są skazani na porażkę, bo słabo znają obowiązujące reguły. Mam nadzieję, że utrzymają zainteresowanie „Naszą Gazetą” przynajmniej do końca tej kadencji, bo my
o nich nie zapomnimy.
Jerzy

R

Wojownicy o dobrych sercach
po raz drugi w Mikołowie

W

sylwestrowy, bardzo
wczesny poranek musiałam pojechać do
Katowic i na ulicy Wyzwolenia zobaczyłam policjantów pochylających się
nad podłużnym workiem. Ze środka
jezdni nie uprzątnięto jeszcze czarnej
męskiej torby. W kilka godzin później w internecie przeczytałam, że
w Mikołowie doszło do śmiertelnego
potrącenia mężczyzny na pasach.
To był kolejny z serii śmiertelnych
wypadków w Polsce, kiedy na przejściu dla pieszych zginął człowiek. Co
innego czytać o takim wydarzeniu,
a co innego zobaczyć. Do wypadku
w Mikołowie doszło o godz. 6.43.
Jechałam tamtędy pół godziny później, ale wciąż było szaro. To naturalne, że zimą o tej porze dnia jest
słaba widoczność. Nienaturalne jest
natomiast, że Mikołów jest tak słabo
oświetlony. To dotyczy całego miasta.
Na ulicy Miarki czy w pobliżu placu
750-lecia, pieszy wyskakują z ciemności wprost na pasy. Oczywiście,
nic nie usprawiedliwia sprawców
wypadków. Nic też nie mają na swoją obronę ludzie, którzy wpatrzeni
w ekran telefonu nawet nie wiedzą,
że z chodnika zeszli na ulicę. To jest
temat na debatę edukacyjną. Natomiast instytucje odpowiedzialne
za bezpieczeńsstwo drogowe muszą
brać pod uwagę ludzką głupotę i lekkomyślność. W Mikołowie jest ciemno w najbardziej newralgicznych
miejscach i coś z tym trzeba zrobić.
Inne skonfigurowanie świateł w pobliżu przejść dla pieszych nie jest
zapewne tanie, ale warto pomyśleć
o takiej inwestycji, bo może uratować komuś życie.
Beata

E

Franky Flash Pawlak (w pasie mistrzowskim) i Dariusz Zając znów dostarczą niezapomnianych emocji.

W lutym ubiegłego roku po raz pierwszy odbyła się
w Mikołowie charytatywna gala kickboxingu. Na ringu
ustawionym w hali MOSiR, przy pełnych trybunach
zmierzyli się zawodnicy z krajowej czołówki tego sportu
oraz goście z zagranicy, a wśród nich legendarny Frenky
Flash Pawlak. Dochód z turnieju przeznaczono na leczenie
chorych dzieci z Mikołowa. Zachęcony sukcesem Dariusz
Zając, organizator imprezy, zapowiedział na naszych
łamach kolejne edycje i słowa dotrzymał.
K
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- Nasza debiutancka, ubiegłoroczna
gala spotkała się z pozytywnymi opiniami w świecie sportów walki i dlatego w tym roku nie mieliśmy problemów
z ustaleniem listy zawodników. W lutym, w Mikołowie wystąpią gwiazdy naprawdę dużego formatu. Dochód z imprezy przeznaczymy na leczenie chorej na zespół downa, ale zawsze
uśmiechniętej Paulinki Kolańskiej - mówi Dariusz Zając.
Oprócz niego, galę współorganizują miasto Mikołów, Franky Flash Pawlak oraz Cezary Podraza, legenda kickboxingu, pierwszy polski mistrz świata
w tej dyscyplinie.
Program gali jest bardzo bogaty. Odbędzie się mecz Polska - Austria. Zaplanowano też walki o pas międzynarodowego mistrza Polski oraz puchar Mikołowa. Zobaczymy świetnych zawodników z kraju i ze świata, a wśród nich
Piotra Sokoła, Rafała Kosiarskiego, Jana
Sałamachę i Katarzynę Jaworską. Wystąpią też fighterzy z Mikołowa. Michał Zając powalczy o pas Mistrza Świata, a Artur Kawa chce wziąć rewanż na
zawodniku z Egiptu, z którym ma stare porachunki. Na gali, w charakterze
gości, pojawią się takie sławy jak: bokser Rafał Jackiewicz, Szymon Adam Bajor, bardzo dobry zawodnik wagi ciężkiej MMA oraz Artur Kornik Sowiński
w roli komentatora. Do Mikołowa przyjadą prezydenci federacji WKF i WKN.
Gala odbędzie się 23 lutego. Więcej
szczegółów w kolejnym wydaniu „Naszej Gazety”.
M
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Grają na czas?
W
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Dla telegraficznego przypomnienia: w czerwcu 2015 roku władzę przejął w klubie Krzysztof Janeczek. Na walne wprowadził ludzi, którzy nie byli
członkami stowarzyszenia AKS Mikołów i ich głosami został prezesem. „Starzy” działacze skierowali sprawę do sądu. Zapadło już kilka wyroków na różnych szczeblach. Sąd orzekł, że wybory
zostały przeprowadzone w sposób niezgodny z prawem. Mimo tego Janeczek
rządził dalej i zwołał w marcu 2017 kolejne walne, które też zostało zakwe-
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Publicznych pieniędzy
nie wolno wydawać
na instytucje
o nieuregulowanym
statusie prawnym.
Przez prawie pięć lat Janeczek robił,
co chciał. Władze miasta przymykały na to oko, bo w klubie trenuje sporo miejskiej młodzieży. Sądy, jak to
w Polsce, są nierychliwe. Ta sytuacja
się jednak kończy. Nadchodzi czas decyzji. Kiedy minie sześć miesięcy kurator nie może prosić o kolejne pół roku
zwłoki, bo sam dostanie zarzut celowego przeciągania sprawy. Co zrobi? Zdaniem „starych” działaczy powinno zostać zwołane walne z udziałem legalnie
wybranych członków, czyli takich, któ-
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rzy złożyli deklaracje przed czerwcem
2015 roku. Gdyby tak się stało, pięcioletnie rządy Krzysztofa Janeczka zostałyby ostatecznie uznane jako nielegalne, a współodpowiedzialność spadłaby
na miasto, jako głównego sponsora. Jest
też inne rozwiązanie. Kurator może dopuścić do walnego członków AKS, którzy wstąpili do stowarzyszenia także po
2015 roku. Wtedy zalegalizowałby rządy Janeczka, które zostały przecież podważone przez wyroki sądowe. Decyzja
nie będzie łatwa.

W styczniowej „Gazecie
Mikołowskiej” ukazał
się artykuł na ten temat.
„Starzy” działacze
napisali sprostowanie
i przyszli z nim do…
„Naszej Gazety”.
To kolejny przykład na to, jaką wiarygodnością cieszy się biuletyn informacyjny magistratu. Samorządowa gazeta
utrzymuje znaną od lat linię interpretacyjną - co było to było, ale najważniejsze, że klub odnosi sukcesy. Tak to nie
działa, jeśli w tle są publiczne pieniądze. Na końcu tekstu w „Gazecie Mikołowskiej” zamieszczono opinię samego
Krzysztofa Janeczka, który zapowiada,
że jeśli po decyzji kuratora klub przejmą inne osoby, on zastanowi się nad założeniem nowego stowarzyszenia. Jest
to dobry pomysł, ale spóźniony o pięć
lat. Jeśli ktoś miał w czerwcu 2015 roku
na tyle sprytu, aby siłowo przejąć władzę w miejskim klubie, powinien też zachować trochę wyobraźni, aby dostrzec
w takiej akcji nadciągające kłopoty.
Jerzy Filar
M
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stionowane, ponieważ wszystko co robi
nieprawidłowo wybrany prezes w świetle prawa też jest nieprawidłowe. Ten
cyrk trwał aż do ubiegłego roku, kiedy
sąd wyznaczył wreszcie kuratora. Miał
uporządkować sytuację w klubie, ale
ewidentnie gra na czas. Dlaczego? Gdyby chodziło tylko o ambicjonalne zapędy między „starymi” i „nowymi” działaczami, kurator zapewne poradziłby sobie błyskawicznie. Tło tej historii jest
jednak poważniejsze. AKS Mikołów nie
jest zwykłym klubem sportowym. To
stowarzyszenie utrzymujące się dzięki dotacjom z budżetu miasta. Mikołowscy podatnicy wykładają rocznie na
ten cel około 400 tys. zł. Od 2015 roku,
kwota przekroczyła dwa miliony złotych. To jest esencja tego zamieszania.

M

RADIO TAXI
MIKOŁÓW

AKołSów
O tym, dlaczego
największym klubem
w powiecie mikołowskim
zajmuje się sąd, chyba
wszyscy wiedzą.

A

32/29-29-999

Wyznaczony przez sąd kurator miał w pół roku
zaprowadzić porządek w AKS Mikołów. Nie zrobił w tym
czasie nic i dostał kolejne sześć miesięcy na zwołanie
walnego zgromadzenia, które wybierze legalne władze
klubu. Sytuacja zaczyna przypominać farsę.

trwającej od prawie pięciu
lat telenoweli zatytułowanej „Anarchia w AKS Mikołów i dlaczego nikt z tym nic nie robi”, doszedł kolejny, zagadkowy wątek.
W kwietniu ubiegłego roku sąd powołał
dla klubu kuratora. Miał zrobić jedno
- zwołać Walne Zgromadzenie Członków, które wyłoni legalny zarząd AKS
Mikołów. Dostał na to pół roku. Kuratorem jest prawnik z Bytomia, znany i ceniony fachowiec przy postępowaniach
upadłościowych i likwidacyjnych. Dla
takiego profesjonalisty zwołanie walnego powinno być jak bułka z masłem.
Tymczasem w Mikołowie coś się zacięło. Kurator nie wykonał zadania w wyznaczonym czasie i sąd dał mu kolejne
sześć miesięcy.
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BIEG PRZEZ

Radni OKS chcieli s

ale ukarali

Radni powiatowi Obywatelskiego Komitetu
nas ukarać. Zdjęli dwie strony informacyjn
„Naszej Gazety”. Mamy pół roku na „popraw

S

amorządowcy OKS obrazili się za artykuł z października „jacy radni taki pucz”. Pisaliśmy o nieudanej

próbie obalenia starosty Mirosława Dużego i generalnie złej
atmosferze, jaka panuje w starostwie i radzie powiatu.

Stypendialnego
zamieszania ciąg dalszy

Teraz publikujemy
część drugą,
która powinna
się nazywać
„jacy radni,
taka zemsta”.
Z tego co wiemy,
na artykuł obraził się
zwłaszcza lider OKS,
a jednocześnie wicestarosta Tadeusz Marszolik. Zmobilizował
swoich kolegów w komisji budżetu Rady Powiatu, która obcięła pieniądze na publikację
stron informacyjnych,
jakie starostwo co miesiąc zamieszczało na naszych łamach. Jeśli chcieli ukarać nas, to źle trafili. Firma
F-Press jest wydawcą pięciu tytułów prasowych, a „Nasza Gazeta” wcale nie jest największa.
Zajmujemy się też innymi działaniami na szeroko pojętym

u Wojewoda unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Mikołowie.

P

isaliśmy o tym w ubiegłym miesiącu. Pod obrady Rady Miejskiej trafił przygotowany przez burmistrza
projekt uchwały o przyznaniu stypendiów
dla uzdolnionej młodzieży. Okazało się,
że została ona przygotowana niezgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Chodzi o to, że nie wolno już dawać pieniędzy tylko „swoim”, jak chcieli tego mikołowscy samorządowcy. Reguła jest teraz taka, że stypendia należą się najzdolniejszym
bez względu na miejsce zamieszkania. Rodzice byli wściekli, a uczniowie rozczarowani. Samorządowcy naprędce przygotowali
uchwałę naprawczą, ale znów coś poszło
R

E

źle. Wojewoda unieważnił punkt dotyczący
nagród sportowych. Wskazał, że procedury
muszą być jasne i przejrzyste, a nagrody nie
mogą trafiać uznaniowo, lecz na podstawie
czytelnych kryteriów. Dalej więc nie wiadomo, co będzie z pieniędzmi dla młodych,
zdolnych sportowców. Na pocieszenie, wojewoda nie zakwestionował uchwał naprawczych dotyczących stypendiów za wyniki
w nauce i osiągnięcia kulturalne. Sprawy
dzieją się jednak szybko. Na złożenie dokumentów rodzice i młodzież mają czas tylko
do 20 stycznia. Problem w tym, że właśnie
zaczęły się ferie. Internet zaroił się od krytycznych wpisów pod adresem burmistrza
Stanisława Piechuli.
K

- Szanowny Panie Burmistrzu. To jest paranoja co się dzieje ze sprawą stypendium.
Przypadkiem dzisiaj dowiedziałem się, że
muszę składać dodatkowe dokumenty. Tak
jak pewnie wiele osób dzisiaj udaję się na
ferie i list, który podobno ma do mnie dotrzeć pocztą pewnie mi umknie. Nie dość,
że stawki są najmniejsze w porównaniu do
ościennych gmin to jeszcze zamieszanie jest
największe. Dzisiaj oczywiście już nie zdążę
kolejny raz złożyć wniosku i będę się bujał
z wysyłaniem kolejnego zamiast cieszyć się
feriami. Dodam że dziecko też jest „zachwycone” wysokością stypendium, szczególnie
po rozmowie z kolegą z Ornontowic - pisze
jeden z internautów.
L
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rynku wydawniczo-promocyjnym. Jedni klienci odchodzą,
inni przychodzą. Reklama z mikołowskiego starostwa nie doprowadziła naszej firmy do rozkwitu, a jej brak nie spowoduje upadku. Nie budujemy strategii rozwoju na współpracy
z samorządami, bo to jest klient

niepewny, a ostatnio coraz biedniejszy. Jedyną stratę z powodu
braku stron powiatowych ponieśli mieszkańcy. Przypomnijmy genezę rocznej współpracy ze starostą. Mirosław DuA
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się zemścić na gazecie,

i mieszkańców

wiele do życzenia. Duży zlikwidował ten tytuł, ale jednocześnie chciał mieć papierową platformę komunikacyjną z mieszkańcami. Potęga internetu i portali społecznościowych sprawdza się przy wydarzeniach spektakularnych, ciekawych, masowych. Bieżące sprawy powiatu
raczej nie mają przebicia w sieci,
a poza tym wciąż wiele, zwłaszcza starszych osób czerpie informacje z gazet. Przedstawiliśmy
staroście nasza ofertę.

Przemawiał
za nami zasięg,
skuteczny
kolportaż i w miarę
przyswajalna
formuła
wydawnicza.
Starosta się zgodził.
„Aktualności powiatu
mikołowskiego”, w zmienionej, tańszej i odchudzonej formule, zagościły na naszych łamach.
Nie zawarliśmy z Mirosławem Dużym żadnego „tajnego protokołu”. Nie było transakcji
wiązanej na zasadzie,
ja wam daję pieniądze,
a wy piszcie dobrze.
Przez osiem lat obecności na powiatowym
rynku wydawniczym
nigdy nie spotkaliśmy
się z taką sytuacją. Pisaliśmy
krytycznie o burmistrzu Marku Balcerze i staroście Henryku Jaroszku. Z ich strony nie padła jednak propozycja, aby złagodzić ton za cenę stron reklamowych. Często krytykujemy
burmistrza Stanisława Piechulę, który i tak zamieszcza u nas
płatną stroną o Mikołowie. Nigdy z jego strony nie padła groźba, że jeśli się nie uspokoimy to
zrezygnuje ze współpracy. To
oznacza jedynie, że sprawdzi-

KANCELARIA

RADCY PRAWNEGO

ła się nasza formuła współpracy
z samorządami. Szanujemy starostę, burmistrzów, wójtów
i radnych, ale nie wchodzimy
z nimi w żadne polityczne i towarzyskie „deale”. Oferujemy jedynie dobry, rozpoznawalny nośnik informacyjny. Aż tyle i tylko tyle. Jak to wygląda w praktyce? W tym numerze, na stronie mikołowskiej jest pozytywny artykuł o Młodzieżowej Radzie Miasta, ale nie zawahaliśmy
się też opublikować krytycznej
opinii na ten temat, autorstwa
mikołowskiego społecznika. Tak
właśnie działa „Nasza Gazeta”.
Niestety, nie rozumie tego część
R

M

olej opałowy z dostawą
ul. Staszica 25, Łaziska Górne
tel. 32 736 78 59, tel. 501 414 584
zdobyć jakieś poważne zlecenie w powiecie? Ta akcja w żadnym stopniu nie dotknęła „Naszej Gazety”. Wręcz odwrotnie.
Umocniliśmy reputację wydawnictwa niezależnego, które zawsze stoi po stronie ludzi, a nie
urzędników. Na pewno stracili na tym wizerunkowo wszyscy samorządowcy naszego powiatu. Mieszkańcy mogą nabrać
podejrzeń, że takie metody są
u nas normą. Poszkodowany jest
także cały Obywatelski Komitet
Samorządowy. Po ostatnich wyborach, OKS wyrósł na największą siłę w samorządach powiatu mikołowskiego. Ma w swoich szeregach Mateusza Handla,

Ze strachu, że wyjdą jakieś tajemnice? Może tak. Skoro trzeba się kłaniać żeby nie stracić reklamy, to co trzeba zrobić, aby
L

A

Specjalne rabaty dla górników
na wszystkie modele Kia.

wiceburmistrza Mikołowa, który jest człowiekiem inteligentnym, pracowitym i potrafiącym
zjednać sobie ludzi różnych pokoleń. Ten wizerunek nowoczesnego samorządowca blaknie
jednak w konfrontacji z liderem
OKS. Chyba, że Handel z Marszolikiem świadomie bawią się
w dobrego i złego policjanta. Jeśli Czytelnicy są rozczarowani
brakiem informacji z powiatu,
reklamację proszę składać w starostwie. Powrotu tych stron raczej nie będzie. Nieoficjalnie dano nam pół roku na „poprawę”.
Nic z tego. Nie poprawimy się.
Będzie coraz gorzej.
Jerzy Filar
M

www.kia.com

Nowa Kia XCeed już od

79 990 PLN

Nowa Kia XCeed. Już jest.

dr Ireneusz Korczyński
ul. Górnicza 7,
41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87
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Dlaczego aż tak
bardzo zależy
komuś na wojnie
z „Naszą Gazetą”?

K

A

hurt - detal
dostawa paliwa
upusty dla firm

radnych, przekonanych, że skoro powiat daje nam zarobić, to
musimy przed urzędnikami uginać kolana i schylać karki. Co
gorsza, do tej prywatnej wendetty usiłowano namówić burmistrzów i wójtów miejscowości
tworzących nasz powiat.

E

L

STACJA PALIW

Samorządowego obrazili się za artykuł i postanowili
e, zamieszczane przez starostwo w każdym numerze
ę”. Nic z tego. Nie poprawimy się. Będzie jeszcze gorzej.
ży zawsze zapowiadał, że jeśli
obejmie ten urząd to zlikwiduje „Aktualności powiatu mikołowskiego”. Nie miała to być zemsta na poprzedniku, ale czysta
kalkulacja. Gazeta ukazywała się
w małym nakładzie, a jej poziom wydawniczy pozostawiał

K

7 lat /150 000 km gwarancji. Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.
Każdy nowy samochód marki Kia, fabrycznie wyposażony w system nawigacji, umożliwia korzystanie przez 7 lat
z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zużycie paliwa 5,1~7,2 l/100 km. Emisja CO2 134~162 g/km. (Cykl mieszany).
Wartości zużycia paliwa i emisji (cykl WLTP) wynikają z wersji/wariantu pojazdu oraz z jego wyposażenia. Dane zużycia
paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) 715/2007, uzupełnionego Rozporządzeniem Komisji 2017/1151. Wartości rzeczywiste mogą być inne w zależności
od warunków i stylu jazdy. 7 lat/150 000 km gwarancji. Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki określone są w
książce gwarancyjnej. Każdy nowy samochód marki Kia, fabrycznie wyposażony w system nawigacji, umożliwia korzystanie
przez 7 lat z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
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Wyzwanie, czy inny Babski Comber jak zawsze udany
sposób na życie? P

Uczestniczki combra z gwiazdą wieczoru: Grzegorzem Stasiakiem.

- Już w gimnazjum wiedziałam, że
nie chcę studiować w Polsce, że chce
wyjechać poznawać innych ludzi i kraje - opowiada Lucyna. - Na moim uniwersytecie kładzie się duży nacisk na
indywidualny rozwój, realizację pasji
i zainteresowań. Muszę dużo pracować
sama, ale za to mam czas na zajęcia
R

w nim młodzi ludzie z całego świata.
Międzynarodowy tygiel nie powoduje
spięć i agresji. Studenci z krajów arabskich nie zamykają się w swoim środowisku, a rasistowskie wybryki ze strony
rodowitych walijczyków zdarzają się
niezwykle rzadko. Obecnie tematem
numer jeden pozostaje Brexit, ale to już
jest historia na osobny artykuł.
By zrealizować swoje marzenie zaciągnęła pożyczkę, udzieloną przez
Unię Europejską. Kredyt poręczył rząd
Walii, który płaci uczelni 9 tys. funtów
za rok nauki Lucyny.
Akademiki są tam stosunkowo drogie. Bardziej opłaca się wynająć dom
wspólnie z innymi studentami. Za to

w klubach studenckich. Jest tu ich naprawdę mnóstwo. Zapisałam się do klubu tanecznego, gdzie mogę poświęcać
się mojej pasji, a od nowego semestru
zaczynam zajęcia z języka arabskiego dodaje mikołowianka.
Lucyna wybrała Cardiff, bo to stosunkowo małe miasto, ale studiują

E

Motocykle elektryczne

Pojazdy użytkowe

K

Motorowery elektryczne

Pojazdy ciężarowe

L

A

FOTO Dario

u Wielu mieszkańców naszego powiatu szuka
życiowych szans za granicą. Wśród nich jest Lucyna
Polok z Mikołowa, która studiuje filologię francuską
i hiszpańską na Uniwersytecie Cardiff w Walii.

anie z Ligi Kobiet przy KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych zorganizowały i doskonale się bawiły na 35. Combrze. Ta największa i najstarsza kobieca impreza karnawałowa cieszy się ogromnym zainteresowaniem
wśród kobiet pracujących na „Bolku” i nie tylko. Stąd też wyrska restauracja Dworek pękała w szwach. Zgodnie z tradycją były górnicze stroje, skecze, konkursy
i na dobry początek kufel piwa oraz przysięga, że wszystkie panie będą się dobrze
bawiły. Imprezę poprowadzili i wyreżyserowali Krystyna i Edmund Pucherowie.

jedzenie kosztuje tyle samo co w Polsce.
Trzeba jeszcze pamiętać, że może zawieść język angielski wyuczony w polskich szkołach.
- Dobrze znam angielski, ale na początku miałam problem ze zrozumieniem tego, co mówią do mnie koledzy
ze studiów, bo każdy posługiwał się
innym akcentem. Na szczęście, już się
uporałam z tym problemem. Dostałam
pozwolenie na pracę i mogę zacząć na
siebie zarabiać. System studiów, gdzie
dużo wiedzy należy przyswoić samodzielnie daje większe możliwości. To
inne życie, może bardziej wymagające,
ale ja tak chciałam. Jest ciekawie - mówi Lucyna. 
(bl)
M

Skutery elektryczne

Skutery dostawcze

Pojazdy nowe
Pojazdy używane
Części zamienne
Serwis
Wynajem
Leasing
Akumulatory

Narzędzia elektryczne

Pojazdy pasażerskie

Pojazdy pogrzebowe

A

www.naszagazeta.info

styczeń 2020 r.

Młoda Rada w Mikołowie

Stanowisko
władz miasta
w sprawie
MRM na str. 9

u Mikołowscy radni utworzyli Młodzieżową Radę Miasta.
Śledząc przebieg procesu jej tworzenia można mieć
wątpliwości, czy na pewno wszystko zrobiono jak trzeba.

ARTUR WNUK

prezes Stowarzyszenia Reta

M

łodzieżowi radni jeszcze
przed świętami spotkali
się na pierwszej „młodej”
sesji i złożyli ślubowania. 21 radnych
powołanych na 3 lata spotka się co
najmniej raz na kwartał, aby wydać
opinie w sprawach dotyczących samorządu lokalnego, w szczególności
młodzieży. Młodzi radni będą mogli
opiniować decyzje dorosłych, o ile Ci
ostatni zechcą się do młodych zwrócić z pytaniem. Takiego obowiązku
jednak nie mają, opinie młodych nie
są też dla „dorosłej” rady wiążące.
Zgodnie z prawem dorosła rada
miasta może powołać młodzieżową
R

E

na wniosek „zainteresowanych środowisk”. Zainteresowane środowiska to
na przykład szkoły oraz instytucje i organizacje zajmujące się młodzieżą lub
zrzeszające młodych ludzi. Po złożeniu
wniosku należy przekonać radnych
do tego pomysłu tak, aby Ci utworzyli radę i statutem określili ramy jej
działania. Młodzieżowa rada nie może być tworzona z inicjatywy dorosłej
rady, radnych lub ich grup. Tyle prawo
i teoria, bo w Mikołowie sprawy często
stają na głowie. Tak było i tym razem.
Urząd Miasta w Mikołowie poproszony o udostepnienie wniosków „zainteresowanych środowisk” zasłania się jakimś protokołem i odsyła do wydarzeń
na sesji rady miasta w maju 2019 roku.
Samych wniosków mimo prawnego
wymogu urząd nie udostępnia. Czyżby
ich w ogóle nie było?

W maju na sesji
rady miasta…
Trochę światła na sprawę wniosków, których nie ma, rzuca majowa
sesja rady miasta. Zdumienie budzą
K

słowa przewodniczącej rady. Okazuje
się, że nie jest to pomysł „zainteresowanych środowisk”, a jednego z klubów mikołowskich radnych i pana
wiceburmistrza, który rzekomo „ten
pomysł już od zeszłej kadencji starał się wprowadzić w życie”. Na sesji
zapowiedziano też, że mikołowskie
władze z tym pomysłem pójdą do
starosty i rady powiatu. Proponuję
jednak, aby z pomysłem do starosty
poszły „zainteresowane środowiska”,
a nie burmistrz czy radni z Mikołowa. Tak będzie po prostu lepiej,
a przede wszystkim zgodnie z prawem. Co zdumiewające, część sesji
poświęcona młodzieżowej radnym
kończy się słowami „jesteście już
wolne” wypowiedzianymi do uczennic jednej z mikołowskich szkół. Po
raz kolejny rodzi się pytanie kto jest
faktycznym inicjatorem powołania
młodej rady?
Uczmy młodych dobrych wzorców,
pokazujmy dobre praktyki, ale nie róbmy niczego na siłę. Mikołowskie władze zdają się tego nie rozumieć. Radni, a tym bardziej burmistrz nie mają
L

w tym zakresie prawa inicjatywy, mogę
jedynie reagować na wnioski „zainteresowanych środowisk”. Takie prawo.

„Nasz sposób myślenia
troszeczkę się różni od
myślenia młodych…”
Słusznie zauważa na majowym posiedzeniu przewodnicząca rady miasta. Niestety nie idzie za tym refleksja,
aby młodym radnym dać trochę więcej swobody i pozwolić na samodzielne podejmowanie decyzji. Później jest
jeszcze ciekawiej: - Z początkiem roku
określimy wspólnie priorytety i zadania
jakie Młodzież będzie chciała wspólnie
z dorosłymi realizować - komentuje
wiceburmistrz Mikołowa na portalu
społecznościowym w grudniu 2019
roku. Włos mi się jeży na głowie, gdy
czytam te słowa. Młoda rada jeszcze
na dobre nie zaczęła pracować, a już
wiemy, że priorytety i zadania określić będzie musiała wspólnie z burmistrzem i innymi dorosłymi.
„Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich
młodzieży chowanie…” pisał ponad
A
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400 lat temu kanclerz Jan Zamojski.
Dziś wszyscy powinniśmy trzymać
kciuki, aby młodym mikołowskim
radnym pozwolono swobodnie i bez
nacisków pracować i wyrażać swoje
opinie. Nie zawsze wspólnie i razem
znaczy dobrze. Młodym radnym lepiej zrobią kontakty z przedstawicielami podobnych rad z innych miast,
do czego gorąco zachęcam. Podzielcie
się na zespoły, korzystajcie z prawa do
inicjatywy, którą właśnie otrzymaliście. Budujcie lub burzcie, jeśli taka
jest potrzeba, działajcie, nie czekajcie,
bo czas w radzie szybko mija. Powodzenia!
I na koniec warto przypomnieć
i zapytać. Kilka lat temu mieszkańcy
Mikołowa wnioskowali o utworzenie dzielnic Reta-Goj i Wymyślanka.
Kilkaset podpisów, zaangażowanie lokalnych mikołowskich stowarzyszeń
i ogromne, ponad 90% poparcie
mieszkańców w konsultacjach społecznych. Gdzie wtedy byli mikołowscy radni, dzisiejsi gorliwi zwolennicy wspierania samorządności wśród
dzieci i młodzieży?
M

A
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Foto: ŚOB w Mikołowie

W Mikołowie powstanie ważna,
ogólnopolska placówka?

O klimacie bez „zielonej” histerii

Już od dawna żadna konferencja
prasowa nie wzbudziła takiego
zainteresowania dziennikarzy.
Izabela Kloc, poseł do Parlamentu
Europejskiego, ogłosiła że planuje
utworzenie Narodowego Centrum
Badań nad Zmianami Klimatu.
Początkowo była mowa o tym, że
placówka powstanie na Górnym
Śląsku, ale dziennikarze drążyli
temat, a Izabela Kloc nie zaprzeczyła,
że ma na myśli Mikołów.
R

E

K

P

omysł nie jest nowy. Pierwszą próbę powołania takiej placówki podjęto w 2007 roku z
inicjatywy Izabeli Kloc. Rządziło wtedy Prawo i Sprawiedliwość, a poseł z Mikołowa wykorzystała swoje dobre relacje w kierownictwie partii. Projekt wzbudził spore zainteresowanie. W jego realizację zaangażowały się, m.in. ministerstwa: Środowiska,
Gospodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zielone
światło dał także parlament. Placówka nie miała zajmować się zmianami klimatu w wąskim, środowiskowym aspekcie, lecz badać i analizować skutki gospodarcze, społeczne, polityczne, prawne, dotyczące bezpieczeństwa państwa, zdrowia, kultury, edukacji, nauki, spraw zagranicznych - jednym słowem pełnego
L
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Kawy i herbaty dobre na każdy czas
Styczeń - miesiąc dziadków i babć. W sklepie Mandaryn na pewno znajdziecie
państwo coś smacznego, zdrowego i aromatycznego na prezent dla nich.

Od 15 lat gościmy w Państwa domach poprzez
sprzedaż naszych herbat i kaw. Zaczynaliśmy w 2005
roku tworząc miejsce szczególne - nasz sklep Mandarin. Cieszymy się, że do nas wracacie i rozkoszujecie się wspaniałymi zapachami i smakami.
Przed nami zimowe miesiące, w których na pewno
przydadzą się rozgrzewające herbatki: Apejski Poncz,
Indyjski Specjał i zielona Cytrynowo-Imbirowa.
Proponujemy również warte posmakowania: Marsala Chai i Kaszmir - zaliczane do herbat Ajurwedyjskich z charakterystycznymi dodatkami cynamonu, goździków, imbiru i karamonu. U nas znajdziecie Państwo także miody z Polskich Pasiek w różnych
gramaturach i rodzajach stanowiące doskonały dodatek do herbat.

Jest to pytanie tabu w publicznej debacie, choć
od niego powinno się zacząć planowanie największego przedsięwzięcia w dziejach unijnej gospodarki. Szczyt COP25 pokazał, że na razie Unia Europejska nie ma zbyt wielu sojuszników, jeśli chodzi
o drastyczne i pospieszne zaostrzanie dekarbonizacyjnego kursu. Rządy wielu krajów zapowiadają
wdrażanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku
technologii, ale nie zamierzają rezygnować ze swoich tradycyjnych surowców. Nie chodzi tutaj tylko o
pierwszą trójkę z listy światowych emitentów CO2,
czyli Chiny, USA i Rosję, które ostentacyjnie lekceważą coroczne szczyty klimatyczne. Dalszą eksploatację węgla zapowiada Australia, a Norwegia deklaruje, że nie ograniczy wydobycia ropy naftowej,
póki jest na nią popyt. W ubiegłym roku, w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 30 lat wydano zgodę na budowę kopalni węgla kamiennego. Z kolei
Indie bronią węgla, aby… ratować środowisko natu-

Zapraszamy także do zakupu kaw, przypraw, konfitur, słodyczy oraz wszelkiego rodzaju akcesoriów
do parzenia kawy i herbaty.

DO ZOBACZENIA W SKLEPIE MANDARIN

A

IZABELA KLOC

poseł do Parlamentu Europejskiego

U podstaw działalności Centrum nie
legnie sceptycyzm, ale klimatyczny
realizm, poszukiwanie prawdy
i stawianie trudnych pytań.
zakresu działalności nowoczesnego i dobrze zorganizowanego państwa. Pomysłodawcy utworzenia Centrum już 13 lat temu przewidzieli, że klimat może stać
się pretekstem do politycznych, społecznych i gospodarczych zmian na bezprecedensową skalę. Realizacja projektu nabierała tempa, ale po zmianie władzy
w 2007 roku, plany odłożono na półkę. Rząd PO-PSL
nie był zainteresowany utworzeniem takiej placówki,
ale zostawił część przeznaczonych na Mikołów pieniędzy, w efekcie czego powstał Śląski Ogród Botaniczny.

Dlaczego teraz?
Jak większość Europejczyków chcemy być pewni,
że apokaliptyczne wizje zmian klimatycznych nie są
elementem radykalnej, „zielonej” ideologii, lecz prognozą opartą na rzetelnych badaniach naukowych.
Jest to szczególnie ważne dla Polski. Ze względu na
gospodarcze uwarunkowania stracimy najwięcej, jeśli polityka „zielonego ładu” nie odniesie oczekiwanych efektów, a taką ewentualność też trzeba brać pod
uwagę. Według ostrożnych szacunków, tylko do 2030
roku koszt polskiej transformacji energetycznej przekroczy bilion złotych. Żadne inne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie musi ponieść takich kosztów, aby dostosować gospodarkę do wymogów polityki klimatycznej. Jeśli mamy podjąć to wyzwanie, musimy mieć stuprocentową pewność, że ten olbrzymi
wysiłek finansowy, gospodarczy i społeczny, nie pójdzie na marne.
Należy stworzyć narzędzia, które pozwolą polskiej
opinii publicznej oddzielić racjonalne argumenty od
populistycznej i emocjonalnej retoryki, której symbolem stały się manifesty Grety Thunberg.
- U podstaw działalności Centrum nie legnie sceptycyzm, ale klimatyczny realizm, poszukiwanie prawdy i stawianie trudnych pytań - zapewnia Izabela Kloc.

Czy „zielony ład” obowiązujący
tylko na obszarze Unii Europejskiej
uratuje przed katastrofą
klimatyczną całą ziemię?

ralne. Rząd w Delhi zaproponował zwolnienie firm
węglowych z podatku branżowego, aby mogły zainwestować w sprzęt wydobywczy ograniczający zanieczyszczenia.

Takie informacje przechodzą
bez echa, ale każda przychylna
wzmianka na temat
polskiego górnictwa budzi
w Unii Europejskiej falę
zmasowanej krytyki.
Trudno o lepszy argument na to, że transformacja energetyczna jest przedsięwzięciem nie tylko środowiskowym i gospodarczym, ale także politycznym.
Zanim Parlament Europejski w listopadzie 2019 roku podjął decyzję o ogłoszeniu klimatycznego stanu
wyjątkowego, ponad 700 naukowców z całego świata
skierowało do europosłów apel, aby nie podejmować
tak radykalnego kroku, ponieważ w debacie o „zielonym ładzie” zbyt dużo jest ideologii i demagogii, a za
mało gospodarczych i naukowych argumentów. Ich
głos nie przebił się do opinii publicznej. To jest z kolei dowód na rozczarowującą postawę mediów, które
z powodu politycznej poprawności nie potrafią, nie
chcą albo nie mogą zachować obiektywizmu w kwestii
sztandarowego projektu Unii Europejskiej.
Na polskim gruncie uzupełnieniem tej luki informacyjnej chce się zająć Centrum. W planach są publikacje, wydawnictwa, konferencje umożliwiające prezentację opinii wszystkich stron klimatycznej debaty, także tych, które polemizują z oficjalną narracją Brukseli.
- Teraz najważniejsze jest, aby jak najszybciej wypracować konsensus dotyczący zasad działania i finansowania placówki. Niezmiernie istotnym czynnikiem jest także czas. Spóźniona decyzja w sprawie
Centrum może okazać się niebezpiecznym opóźnieniem we wdrażaniu strategii adaptacyjnych wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jeśli mamy wykorzystać tę szansę, Centrum musi powstać teraz - deklaruje Izabela Kloc.
Beata Leśniewska
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

ZASTĘPCA BURMISTRZA MA DOBRĄ WIADOMOŚĆ

M. Handel: Mamy dodatkowe 40 mln zł na inwestycje
u Mikołów silnym graczem w wyścigu o środki zewnętrzne.
u W czym pomagają zewnętrze środki finansowe.
u W 2019 zainwestowaliśmy 34 miliony złotych. Będzie więcej.

wicza, Prusa, przy ul. Górniczej i innych (w latach
2016 - 2020 około 70 budynków), renowacja i rewitalizacja kamienic na mikołowskiej starówce, czy wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne
(wkrótce 100% zasobu miejskiego), a także inne zadania proekologiczne.

Matematyka nie kłamie

Mikołów ma przewagę
Mikołów staje się coraz skuteczniejszy w zdobywaniu środków pozabudżetowych. Wrażenie robi też
mnogość źródeł finansowania inwestycji. To bardzo
istotne szczególnie, jeśli na budżet miasta spojrzymy
długofalowo. Strumień środków z Unii Europejskiej,
który przez lata szeroko płynął do polskich gmin,
z roku na rok będzie coraz słabszy. Warto zatem teraz
przecierać szlaki i szukać finansowania z nowych źródeł. Mikołów ma się czym pochwalić. W minionym
roku nasza skuteczność aplikowania o środki do Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 100%. Ustabilizowanie finansów publicznych, gotowość projektowa,
dokumentacyjna i merytoryczna, a także posiadane
już doświadczenie w sięganiu o dofinansowanie, sprawiają, że Mikołów to gracz, z którym trzeba się liczyć.

Patent na skuteczność
Kluczem do sukcesu jest regularne poszukiwanie
sposobów na pozyskanie dodatkowych środków i skuteczna walka o nie. - W moim odczuciu dobrze zarządzać, to myśleć o mieście i jego potrzebach szerzej i dużo

dalej niż pozwala na to zasobność miejskiego budżetu.
Powiedziałbym nawet, że nie jest sztuką wprowadzać
zmiany i modernizować przestrzeń miejską, korzystając jedynie z naszych własnych finansów. Sztuką jest raczej takie wykorzystanie posiadanych środków, by każda złotówka z miejskiej kasy przyniosła drugą ze źródeł
zewnętrznych - mówi Mateusz Handel zastępca burmistrza Mikołowa odpowiedzialny, m.in. za inwestycje miejskie i ich finansowanie.

- W ubiegłym roku zainwestowaliśmy ponad 34 mln zł,
w tym ponad 14 mln zł to pieniądze jakie przywieźliśmy do Mikołowa z innych źródeł. Pozyskiwaniu środków pozabudżetowych nadałem najwyższy priorytet.
Stąd taka mnogość źródeł finansowania zadań: Unia
Europejska, Fundusz Dróg Samorządowych, Metropolia GZM, Bank Gospodarstwa Krajowego i inne - wyjaśnia Mateusz Handel nadzorujący inwestycje.
Kwota przeznaczona na rozwój miasta w roku 2020
i na zadania kontynuowane w 2021r. przedstawia się
jeszcze lepiej - wyniesie ponad 41,5 mln zł, a dofinansowania stanowić będą 24,5 mln zł tej sumy. Oznacza
to, że w okresie 2019-2021 w Mikołowie zainwestowane będzie 76 mln zł, w tym prawie 40 mln zł jako dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. To imponują-

MATEUSZ HANDEL,
zastępca burmistrza
Mikołowa
Inwestycje to paliwo
dla rozwoju gmin. Większość z nich jest możliwa
tylko dzięki dofinansowaniom zewnętrznym. Z dużą starannością analizujemy potrzeby miasta i dostępne źródła, z których
moglibyśmy otrzymać dofinansowanie. Naszym
priorytetem jest skuteczność.

cy wynik na tle innych 40-tysięcznych miast. Warto
wspomnieć, że niektóre zadania, jak wymiana oświetlenia na ledowe, czy na przykład termomodernizacje
budynków dofinansowane są w 85-ciu, a czasem nawet aż w 95-ciu procentach!
Każda kwota pozyskana dla miasta, niezależnie
czy to miliony czy „zaledwie” 100 000 zł ma ogromne znaczenie. Te pieniądze posłużą przecież rozwojowi naszego miasta. O każdą taką kwotę zwiększa
się budżet Mikołowa, a dzięki temu inwestycji może być jeszcze więcej. To szczególnie istotne w kontekście faktu, że środków z funduszy unijnych, które jeszcze do niedawna były głównym źródłem finansowania rozwoju polskich miast będzie coraz mniej.
Mikołów już teraz ma ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu środków z wielu różnych źródeł. To dobrze wróży na przyszłość.

Co z tego mamy?
Dzięki pozyskanym środkom w 2019 r. można było
dokonać remontów i przebudów, m.in. takich dróg jak
Myśliwska i Szkolna, Południowej wraz z łącznikiem,
Dzieńdziela, ciągu Polna-Strażacka-Malinowa czy połączenia Waryńskiego z Kolejową. W najbliższych tygodniach rusza zasadniczy etap budowy centrum
przesiadkowego. To największa inwestycja transportowa w Mikołowie. Zadanie pochłonie ok. 21 mln zł,
ale 17 mln zł to środki zewnętrzne, odciążające mikołowski budżet. Inne sztandarowe zadania, których
realizacja nie byłaby możliwa bez dodatkowych środków to termomodernizacje budynków na os. Mickie-

Młoda Rada w naszym mieście

u 19 grudnia miało miejsce pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Z

aprzysiężenie nowych, młodych
radnych odbyło się w Białym
Domku, a więc w miejscu, w którym obraduje również i „dorosła” mikołowska Rada.
Młodzi mikołowianie wyłonieni w demokratycznych wyborach (głosowanie odbywało się w szkołach i Miejskiej Bibliotece)
kolejno wygłosili rotę przysięgi, a następnie przyjęli zaświadczenia o wyborze z rąk
Przewodniczącej Rady Miejskiej Katarzyny
Syryjczyk-Słomskiej, Burmistrza Mikołowa
Stanisława Piechuli oraz jego zastępcy Mateusza Handla.
- Zależy nam na tym, by aktywować młodych ludzi, by wyrwać ich zza tabletów i telefonów. Tych, którzy dziś składali przysięgę
nie trzeba było namawiać. Z ochotą zgłosili

KATARZYNA SYRYJCZYKSŁOMSKA, Przewodnicząca

się sami. Wierzę, że są wśród nich przyszli liderzy - mówi Mateusz Handel.
Po ślubowaniu przedstawiciele rady Paula
Kawka i Jan Sojka podziękowali włodarzom

miasta za umożliwienie działania i stworzenie młodym mieszkańcom narzędzi, dzięki
którym będą mogli decydować o sprawach
istotnych dla swoich rówieśników.

Od początku w utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej zaangażowali byli
Mateusz Handel i Katarzyna SyryjczykSłomska.

Rady Miejskiej Mikołowa.
Młodzieżowa Rada Miejska to
narzędzie praktycznego uczenia
młodych ludzi procesów funkcjonowania samorządu oraz partycypacji w lokalnym życiu społecznym. W Mikołowie nie brakuje ambitnej i aktywnej młodzieży, która
świadomie z tego narzędzia skorzysta. Jestem pełna optymizmu
i wiary w to, że nowo wybrana rada wniesie w życie naszego miasta
dużo pomysłów i aktywnie działać
będzie na rzecz młodzieży .
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Sfinansowano ze środków Miasta Łaziska Górne

STATYSTYKI

czyli miasto w liczbach

u Początek roku sprzyja statystykom
i podsumowaniom. Jak przedstawia się obraz
Łazisk Górnych w ujęciu statystycznym?
Na koniec roku 2019 liczba łaziszczan wynosiła 20 574, to spadek w porównaniu
z rokiem 2018, kiedy to na koniec roku było nas 20 786.
W Łaziskach Górnych mieszka więcej kobiet (10705) niż mężczyzn (9869).
W 2019 roku przyszło na świat 202 łaziszczan, 106 chłopców i 96 dziewczynek,
to jest o 15 maluchów mniej niż w roku 2018. W ubiegłym roku w naszym mieście
zmarło 126 osób, o 5 więcej niż w roku 2018.
O jeden zmalała liczba ślubów zawieranych w mieście. W ubiegłym roku łaziski
Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 95 ślubów i tu ciekawostka - więcej zawarto
ślubów cywilnych niż konkordatowych(41 konkordatowych, 49 cywilnych, 5 umiejscowionych). Tendencja wzrostowa dotyczy rozwodów. W 2019 roku łaziski Urząd
Stanu Cywilnego zarejestrował 50 rozwodów, przy 40 w roku 2018.

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
K

olędowanie należy do pięknych
tradycji naszego miasta. Co roku
te wyjątkowe pieśni bożonarodzeniowe wykonywane są przez łaziskie
chóry i grupy śpiewacze. Również zakończenie roku ubiegłego i początek roku
2020 obfitowały w kolędowe spotkania.
W niedzielę 29 grudnia w hali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury wystąpiły
połączone chóry Echo, Moniuszko oraz
Wanda, a także Orkiestra Dęta Tauron
Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łaziska S.A z koncertem „Łaziskie Kolędowanie”. Z kolei w sobotę 4 stycznia łaziszczanie i przybyli do parafii pod wezwaniem

Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
goście mogli usłyszeć świąteczny koncert
„Słowo z Betlejem” w wykonaniu zespołu

Logos oraz kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru Echo w Święto Trzech Króli
6 stycznia, w 107 roku działalności chóru.

FERIE, FERIE, FERIE… ŚLIZGAWKA ZAWSZE FAJNA!

W

tym roku województwo śląskie rozpoczyna ferie zimowe wcześnie, bo już w poniedziałek 13 stycznia.
Dzieci i młodzież wrócą do szkoły w poniedziałek
27 stycznia. Jak zawsze te dwa tygodnie przerwy od zajęć szkolnych warto spędzić aktywnie.

W Łaziskach Górnych placówki miejskie przygotowały wiele
atrakcji. MOSiR zaprasza w poniedziałki, środy i piątki w godz.
10.30 - 12.00 na ogólnodostępne
bezpłatne gry i zabawy sportowe w hali przy ul. Ogrodowej.
W hali sportowej przy ul. Staszica

odbywać się będą bezpłatne zajęcia
tenisa ziemnego 13-17.01.2020 r.
w poniedziałek, środę, piątek
o godz. 12:00 - 14:00, natomiast
w tygodniu 20-24.01.2020 r.
w poniedziałek, środę, piątek
o godz. 10.00 - 12.00. Na kręgielni przy KWK „Bolesław Śmiały”

można skorzystać z oferty bezpłatnych zajęć kręgli klasycznych, codziennie w tygodniach
feryjnych w godz. 10:00-12.00.
MOSiR proponuje też wyjazdy
na narty do Wisły bądź Istebnej
21 i 23.01.2020 r. o godz. 8:00,
22.01.2020 r. o godz. 15:00, zapisy tel. 32 22 11 138 (odpłatne koszt transportu uzależniony jest
od liczby osób, karnet płatny na
miejscu).
Wiele feryjnych atrakcji
przygotował też Miejski Dom
Kultury. Planuje się organizację atrakcyjnych wyjazdów.
W pierwszym tygodniu ferii
do Sali zabaw 1000 Klocków
w Katowicach, Fabryki Charliego w Krakowie i do kina. W drugim tygodniu MDK zaprasza na
wyjazdy do: GOair w Krakowie,
do Laserhouse i Centrum Kulinarnego w Chorzowie.

Z

ima, zima, przynajmniej kalendarzowa
z pewnością już u nas zagościła! Śnieg
czasem jest, czasem go nie ma, ale z pewnością zawsze w zimowych miesiącach jest ślizgawka na lodowisku w Łaziskach. Świetnie przygotowana tafla lodowa sprawi dużo radości zarówno tym, którzy znakomicie radzą sobie na
łyżwach, jak i tym, którzy stawiają lub będą stawiać pierwsze „lodowe kroki”. Na lodowisku kaski
i pingwinki do nauki jazdy dla dzieci można wypożyczyć za darmo.

W czasie tegorocznych ferii (od poniedziałku
do piątku) o godz. 10:30 i 12:00 wszystkie dzieci mieszkające oraz uczące się w Łaziskach Górnych mają wstęp na ślizgawki za darmo. Zapraszamy również na kolejną edycję nauki jazdy na łyżwach dla dzieci. Nauka prowadzona będzie przez
wykwalifikowanego instruktora na ślizgawce o godzinie 17.00! W piątek 24 stycznia na zakończenie ferii zapraszamy na lodowisko na „Dyskotekę
na lodzie” o godzinie 18.00. Wstęp wolny dla osób
w strojach karnawałowych!
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Sfinansowano ze środków Miasta Orzesze

Rusza
największa
„Samorządowy Lider Edukacji”
inwestycja
ponownie dla Orzesza!
w historii Orzesza
30

u „Samorządowy Lider Edukacji” ponownie dla Orzesza!

W

Łodzi Fundacja
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego po raz kolejny nagrodziła najlepsze polskie samorządy. Gmina Orzesze otrzymała
dwie nagrody. Pierwsza to Wy-

różnienie Nadzwyczajne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, które trafiło do sześciu miast i powiatów - jedno z nich otrzymało
Orzesze. Nagrodę podczas uroczystej Gali obierali Mirosław

Blaski Burmistrz Orzesza oraz
Jan Mach Przewodniczący Rady
Miejskiej. Po raz kolejny Orzesze otrzymało także tytuł „Samorządowy Lider Edukacji”.
Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest promocja samorządów, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów
w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.
Eksperci oceniają samorządy
pod kątem zarządzania oświatą.
Zwracają uwagę na innowacyjne rozwiązania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia, marketingu edukacyjnego, zwiększania bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży czy współpracy samorządów z instytucjami
naukowymi.

Nowa linia „Z”

u Orzesze ma kolejną bezpłatną linię komunikacji publicznej.

Od

początku roku
na terenie miasta Orzesze została uruchomiona nowa bezpłatna linia komunikacji publicznej - linia „Z”. Dodajmy, że jest
to druga bezpłatna linia w Orzeszu. Pierwsza - linia „Ł” obsługuje, m.in. Jaśkowice i Zawadę.
Nowa linia „Z” stanowi połączenie komunikacyjne Zgonia,

Królówki, Woszczyc, Zazdrości, Gardawic, Mościsk, Zawiści oraz Zawady jak również połączenie rejonu ul. Partyzantów,
Bukowina z Centrum Orzesza
oraz dojazd do Dworca Głównego przy ul. Dworcowej.
Niewątpliwie jest to kolejny
element, który wpłynie w Orzeszu na skuteczną walkę ze smogiem. - Zgodnie z wcześniejszymi

zapowiedziami uruchomiliśmy
nową linię, cieszę się, że mieszkańcy bardzo dobrze przyjęli linię „Z”. Liczę na to, że część osób
zamiast poruszać się swoimi samochodami skorzysta z bezpłatnej linii - stwierdził Mirosław
Blaski Burmistrz Orzesza.
Rozkład jazdy dostępny jest
na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego Orzesze.

grudnia 2019 roku została podpisana
umowa pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
działającym w imieniu Miasta Orzesze oraz firmą
Schwander Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa na realizację zadania - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - budowa
oczyszczalni ścieków III”
Ostatecznie inwestycja związana z budową
oczyszczalni pochłonie 16 660 899,81 zł. Już
w styczniu został wykonawcy przekazany plac
budowy.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków o wydajności
1 580 m3/dobę w oparciu o najnowszą technolo-

Rekrutacja do przedszkoli
na rok szkolny 2020/2021

W

ydział Edukacji
Urzędu Miejskiego Orzesze informuje, że rekrutacja do orzeskich przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach
podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się
w terminie od 13 do 31 stycznia
2020 r. W rekrutacji mogą barć
udział dzieci z rocznika 20142017. Szczegółowych informacji dotyczących wzoru wnio-

Miejski Ośrodek
Kultury zaprasza

NA FERIE

Z

gię oczyszczania ścieków - technologię mikrofiltracji membranowej MBR (Membrane Biological
Reactor)
Ścieki oczyszczone dzięki zastosowaniu technologii membranowej będą spełniać wymagania
norm obowiązujących w Dyrektywach Unijnych.
Nowa oczyszczalnia zastąpi istniejące dwie dotychczasowe, które funkcjonują w oparciu o przestarzałe technologie. Nowe rozwiązanie nie tylko
obejmie wszystkich mieszkańców korzystających
do tej pory z kanalizacji, ale w przyszłości stworzy możliwość podłączenia do sieci kolejnych budynków.
Inwestycja ma zostać zrealizowana do maja
2021 roku

ajęcia dla dzieci będą się odbywały przez dwa tygodnie.
Ciekawą propozycją jest „Wesoły cyrk Pana Pedro” - to wyjątkowa okazja dla dzieci, które chcą poczuć się jak artysta cyrkowy. 21 stycznia dzieci pod czujnym okiem prawdziwego cyrkowca będą mogły ćwiczyć akrobacje, poznawać tajniki pracy w cyrku i uczyć się sztuczek, które
do tej pory mogły jedynie podziwiać
na arenie cyrkowej. Zajęcia odbywać
się będą w sali widowiskowej MOK,
przy ul. Fabrycznej 1.
Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu: 32 / 22 13 508 oraz w Miejskim
Ośrodku Kultury w Orzeszu.

sku i załączników, które należy
złożyć do rekrutacji udzielają

poszczególne placówki przedszkolne.

Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu
Przedszkole Orzeszkowe Brzdące nr 2 w Orzeszu
Przedszkole Tęczowy Promyk nr 3 w Zawadzie
Przedszkole Zdrowe Jagódki nr 6 w Zawiści
Przedszkole nr 7 w Gardawicach
Oddział Przedszkolny przy SP4 w Jaśkowicach
Oddział Przedszkolny przy SP5 w Zazdrości
Oddział Przedszkolny przy SP8 w Mościskach
Oddział Przedszkolny przy SP9 w Zgoniu
Oddział Przedszkolny przy SP10 w Woszczycach

(32) 221 52 78
(32) 221 37 10
(32) 221 56 10
(32) 221 35 52
(32) 221 31 01
(32) 221 55 58
(32) 221 52 16
(32) 221 57 24
(32) 221 57 25
(32) 221 51 22
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

Jubileuszowy rok

CHÓRU „ZORZA”
Trudno w to uwierzyć,
ale już od 100 lat
ubogacają swoim
śpiewem uroczystości
gminne i religijne,
reprezentują
naszą gminę poza
jej granicami czy
zdobywają nagrody na
festiwalach polskich
oraz zagranicznych.
Mowa oczywiście
o „Zorzy”. Wyrski chór
obchodzi w 2020
roku 100-lecie swojej
działalności.

H

istoria chóru sięga początku XX wieku, kiedy w Wyrach powstała filia mikołowskiej „Harmonii”. Po 10 latach, w 1920
roku, utworzono własny Chór „Zo-

rza”. Jej założycielami byli Paweł Bojdoł
i Teodor Jastrzębski, który był również
pierwszym jej dyrygentem. W okresie międzywojennym dyrygentem chóru był Franciszek Buczek, który pełnił
również funkcję kościelnego organisty. Chór „Zorza” uczestniczył wtedy
w licznych zjazdach i konkursach, jak
również sam organizował imprezy kulturalne. Działalność chóru przerwała
II wojna światowa, jednak nie na dobre.

„Zorza” kilkakrotnie odnawiała później
swoją działalność.
Od 2009 roku dyrygentem chóru
jest Lilianna Czajkowska. Od 2010 roku chór jest członkiem Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego. „Zorza” działa przy Domu Kultury w Gostyni i często bierze
udział w ważnych obchodach w kościołach Wyr, Gostyni, Orzesza, Łazisk
czy też Mikołowa uświetniając liturgię

i organizując koncerty. Ponadto bierze
udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych.
Jednym z ostatnich wydarzeń, w których wzięła udział nasza „Zorza”, były Warsztaty Muzyki Liturgicznej w kościele Wniebowzięcia NMP w Kobiórze.
Ich organizatorem były chóry „Ex Animo” oraz „Harmonia”. Warsztaty poprowadzili wybitni krakowscy kompozytorzy muzyki religijnej - Paweł Bębenek

i Piotr Pałka, i oczywiście ćwiczone były ich pieśni.
Jak zawsze w okresie świątecznym,
w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, mieliśmy okazję usłyszeć interpretacje najpiękniejszych kolęd w wykonaniu wyrskiej „Zorzy” w kościele NSPJ
w Wyrach. Kolejne jubileuszowe koncerty wkrótce. Już teraz serdecznie zapraszamy!
Karolina Kopacz

Nowy plac zabaw

W

Zapraszamy

grudniu w gminie
Wyry powstał nowy
plac zabaw. Został
on bezpłatnie przekazany naszej gminie przez Polską Grupę
Górniczą, w ramach programu
„PGG dla gminy”. Plac wyposażony w atrakcyjne urządzenia do zabawy oraz bezpieczną,
miękką nawierzchnię, utworzony został w sąsiedztwie istniejącego już przedszkolnego placu
zabaw. Nowe miejsce zabaw jest
ogólnodostępne dla wszystkich
mieszkańców gminy.
Karolina Kopacz

na Koncert Noworoczny Ogłoszenie o przetargu

D

yrekcja, Rada Rodziców oraz grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Wyrach
30 stycznia 2020 roku o godz. 18.00 zapraszają na Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej
TAURON Wytwarzanie S.A. oddział Elektrownia
Łaziska Górne pod batutą Bogusława Plichty.
W programie koncertu muzyka filmowa oraz
rozrywkowa.

Bilety w cenie 25 zł można zakupić w sekretariacie szkoły do 28 stycznia.
Dochód przeznaczony będzie na przeprojektowanie akustyki świetlicy szkolnej. W czasie trwania koncertu w cenie 5 zł zapewniona
będzie opieka nad dziećmi w strefie animacji.
W przerwie będzie można skorzystać z kawiarenki.

7 lutego o godz. 10.00 odbędzie się czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej przy ul. Głównej. Działka 329/32
o powierzchni 1363 m kw. ma cenę wywoławczą
110 tys. zł. Wadium w wysokości 10 tys. zł należy wpłacić do 3 lutego.
Szczegóły ogłoszenia dostępne są na stronie
www.wyry.pl w zakładce „Nieruchomości”.

www.naszagazeta.info
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Inwestujemy i remontujemy
Rozmowa z BARBARĄ PRASOŁ, Wójtem Gminy Wyry.

- Remont drogi nr 928 biegnącej przez Wyry, to jak niekończąca się opowieść…
- Ta inwestycja spędza mi sen z powiek. Już tyle razy władze województwa zapewniały nas o rychłym remoncie, że
uwierzę w to, kiedy zobaczę maszyny na jezdni. Stan techniczny drogi jest zły i widać to gołym okiem. W parze idzie
z tym zagrożenie dla uczestników ruchu. Niestety, jest
problem z przebiciem się przez biurokratyczne machiny
w urzędzie marszałkowskim. Jesteśmy na liście rezerwowej
i czekamy. W dodatku na wyrskim odcinku drogi nr 928 wzrosło ostatnio natężenie ruchu, ponieważ z powodu remontu
wiaduktu w Żorach, skierowano tędy objazd do Pszczyny.
Pędzące ciężarówki wywołują zgrozę. Nieustannie zabiegam
o remont tej ulicy. Może w tym roku uda się coś zrobić.
- Powstał przecież rządowy Fundusz Dróg Samorządowych…
- Zawnioskowaliśmy o pieniądze z tej puli na remont ul.
Dworcowej, ale 928 to droga wojewódzka i należy do zadań
marszałka. Jest już projekt przebudowy, więc może w najbliższym czasie coś drgnie. Oby, nie było to następstwem jakiejś
katastrofy czy poważnego wypadku drogowego.
- Ostatnio przeprowadzaliście konsultacje, które miały
odpowiedzieć na pytanie: co dalej z domem kultury w Wyrach. Do jakich wniosków doszliście?
- Sprawa jest trudna, bo choć z zewnątrz, a nawet w środku
budynek nie wygląda najgorzej, to jego stan techniczny zniechęca do inwestycji. Gmach powstał w latach 50. i wszystkie
instalacje są tu do wymiany. Trzeba budynek ocieplić i dostosować do obecnych potrzeb mieszkańców. To są ogromne
koszty. Wśród uczestników konsultacji powstał nawet pomysł,
by zburzyć obecną siedzibę i w jej miejsce postawić nowy, ekoR

E

logiczny, prawie samowystarczalny, pasywny obiekt. Biorąc
pod uwagę możliwości dofinansowania zewnętrznego, jestem
coraz bliższa tej idei. Zyskalibyśmy nowoczesny obiekt kulturalny, ale ostateczną decyzję podejmą radni i mieszkańcy.
- Czasami tak już jest, że remont jest droższy od inwestycji…
- W tym wypadku też tak może być, a przecież przed nami
jest jeszcze kilka remontów i termomodernizacji, m.in. bibliotek w Gostyni i Wyrach oraz przystosowania tych budynków
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na liście jest także kotłownia w Domu Kultury w Gostyni. Na te inwestycje chcemy
przeznaczyć dotacje z metropolii. Musimy także rozbudować
świetlicę w Szkole Podstawowej w Gostyni, bo jest za mała na
potrzeby uczniów. Mamy już gotowy projekt. Będziemy teraz
szukać dofinansowania, nie ukrywam, że czekamy na obiecany przez rząd fundusz inwestycji oświatowych. Chcemy także
termomodernizować budynek starego przedszkola w Wyrach,
staramy się o pieniądze na ten cel z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska. Mamy do wykonania kilka ważnych remontów i na tym będziemy się skupiać w tym roku.
- Budujecie już halę sportową przy Szkole Podstawowej
w Wyrach?
- Tak, bo to kompleks sportowy, na który znaczące dofinansowanie otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu. Dzięki
temu powstanie tu hala sportowa, kompleks boisk i plac zabaw. Planujemy tu także budowę parkingu. Całość powinna
być gotowa w przyszłym roku. Aura dopisuje, więc wszystkie
prace idą zgodnie z harmonogramem. Ta inwestycja dopełnia całości oferty w tym miejscu dla mieszkańców gminy. Jest
tu przedszkole, szkoła, a teraz będzie hala sportowa, boiska,
plac zabaw.
K

L

- Od kilku lat trwa budowa kanalizacji w gminie, czy
każdy mieszkaniec ma już do niej dostęp?
- Niestety, nie. Pozostało nam do wybudowania około
10 km sieci kanalizacyjnej na obszarze poza tzw. aglomeracją,
czyli dotyczy to ponad 250 budynków usytuowanych poza
głównymi skupiskami w Gostyni. Trwają prace projektowe
dla nowo powstałych budynków, które powstały tam po wykonaniu dokumentacji projektowej, tj. po 2010 roku. Prace
zakończą się w połowie lutego. Wówczas podejmiemy
decyzję, czy ubiegać się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, czy też wyemitować obligacje. Wybierzemy tańszą opcję. I wówczas
zakończymy budowę kanalizacji w naszej
gminie.
- Skupiacie się w tym roku
tylko na remontach i inwestycjach?
- Głównie tak, ale zamierzamy także ubiegać się
o dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla
OSP w Gostyni. Gmina w budżecie przeznaczyła już na ten
cel 300 tys. zł. Mamy nadzieję,
że otrzymamy wsparcie i strażacy
otrzymają nowy, samochód, który
będzie służył mieszkańcom.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
Beata Leśniewska
A

M
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Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

PRZYZNANO STYPENDIA Mieszkanie

na sprzedaż!

2

grudnia w ARTerii Centrum
Kultury i Promocji odbyło się
spotkanie, podczas którego Wójt
Gminy, Marcin Kotyczka, wręczał naszej młodzieży stypendia specjalne za
osiągnięcia w roku szkolnym i akademickim 2018/2019.
Stypendia przyznano 76 uczniom
i studentom. Ponadto Wójt Gminy przyznał trzem osobom nagrody sportowe.

u Gmina Ornontowice przeznaczyła do sprzedaży nieruchomość
lokalową nr 104 w budynku wielorodzinnym przy ul. Żabik 9
o łącznej powierzchni 33,30 m2.
Mieszkanie jest dwupokojowe z przedpokojem, kuchnią i łazienką. Przetarg przeprowadzony zostanie w I kwartale 2020 roku w Urzędzie Gminy Ornontowice.
Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości można sprawdzić na stronie inter-

netowej www.ornontowice.pl, a szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości
i Gospodarki Gruntami w godzinach pracy Urzędu Gminy, pod numerem telefonu
(32) 33 06 229.

Rowerem na Nordkapp

u Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach gościła Tomasza
Kabałę, który wraz z żoną przemierza różne zakątki świata.

Barbórkowe spotkanie Gwarków

u Z inicjatywy emerytów górniczych mieszkających w Ornontowicach oraz we
współpracy z ARTerią Centrum Kultury i Promocji odbyło się „Barbórkowe spotkanie
Gwarków”, które przypomniało tradycje związane z górniczym świętem.

D

zięki zaproszeniu „Ślązaka Roku” Krzysztofa Zaremby oraz
znakomitego Krzysztofa Respondka, wszyscy zgromadzeni nie tylko świetnie się bawili, ale także zostały
im przybliżone zwyczaje, tradycje i symbole związane z górnictwem i „Barbórką”.
Oczywiście na spotkaniu nie mogło zabraknąć orkiestry górniczej.
W „Barbórkowych spotkaniach
Gwarków” uczestniczyli, m.in.: Tadeusz Marszolik - wicestarosta mikołowski, Marcin Kotyczka - wójt gminy Ornontowice, Dariusz Spyra - zastępca
wójta, Henryk Nieużyła - przewodniczący Rady Gminy Ornontowice, Ryszard
Milanowski - wiceprzewodniczący Rady Gminy. Przybyli także przedstawiciele kopalń: Jarosław Adamek - dyrektor
KWK „Budryk” JSW SA, Adam Ratka dyrektor pracy KWK „Budryk” JSW SA,
Grzegorz Conrad - Dyrektor KWK „Bolesław Śmiały”, Grzegorz Sewerin - prezes KZ NSZZ „Solidarność”. Obecni by-

li także przedstawiciele związków zawodowych oraz emerytów górniczych wraz
z rodzinami.
Cała uroczystość miała charakter nietuzinkowy, ze względu na darowiznę
udzieloną przez Fundację JSW na dofinansowanie przedsięwzięcia. Wielkie
wsparcie zaoferowali również sponsorzy KZ NSZZ „Solidarność” oraz KWK „Bolesław Śmiały”.

S

potkanie „Rowerem na Nordkapp”
okazało się być na tyle interesujące,
że czytelnia po brzegi wypełniona była mieszkańcami nie tylko Ornontowic, ale i innych
miejscowości. Pan
Tomasz w ciekawy sposób zaprezentował za pomocą zdjęć i filmików relację z rowe-

rowej wyprawy na Nordkapp, którą odbył z małżonką w tym roku. Opowieści
o ludziach spotkanych w czasie
podróży, niesamowitych
przygodach i pięknych
krajobrazach sprawiły, że spotkanie było bardzo ciekawe
i zainspirowało niektórych do poznawania świata na...
rowerze.

Międzypokoleniowe spotkanie z książką
u „Książki mojego dzieciństwa” to temat spotkania międzypokoleniowego,
które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach.

B

yło to o tyle
ciekawe wyzwanie, że do
udziału zaproszono
dzieci oraz seniorów
(głównie czytelników
biblioteki, członków
Towarzystwa Miłośników
Ornontowic i Koła Gospodyń
Wiejskich). Moderatorem spotkania była animatorka kultury Iwona Kusak, która potrafiła zjednać przedstawicieli różnych pokoleń. Poprzez zabawy, techniki dramowe i rozmowy nastąpiła wymiana czytelniczych doświadczeń, uczestni-

cy prezentowali ulubione książki, odbyło
się również głosowanie na najciekawszą
prezentację. Spotkanie było atrakcyjnym
doświadczeniem zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych.
Wydarzenie zorganizowano w ramach
projektu „Czytamy
i działamy!” oraz dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program Partnerstwo dla Książki 2019.

FEDRUJEMY
u KWK „Budryk” w Ornontowicach
wybrano jako miejsce doświadczeń nad
przedeksploatacyjnym pozyskaniem
metanu ze złóż węglowych.

Ujarzmić metan
Jastrzębska Spółka Węglowa SA nawiązała
współpracę z Polskim Górnictwem Naftowym
i Gazownictwem oraz Państwowym
Instytutem Geologicznym. Wszystko po to,
aby wdrożyć program Geo-metan II.

W

kopalniach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej górnicy
pracują coraz głębiej, a to
oznacza, że zagrożenie metanem będzie
rosło. Z jednej strony jest to cenny surowiec energetyczny, ale też niezwykle
szkodliwy dla środowiska. JSW podejmuje szereg działań, aby zapewnić bezpieczeństwo dla załóg, minimalizować
wypływ metanu do atmosfery i maksymalizować gospodarcze wykorzystanie gazu. Doświadczenia nad przedeksploatacyjnym wykorzystaniem metanu
prowadzone są w kopalni Budryk.

W niewykorzystywanej dotychczas
partii złoża zostaną wykonane odwierty, przez które zostanie ujęty metan.
- Wykonamy w ten sposób klasyczne
odmetanowanie przedeksploatacyjne,
a jeśli wyniki będą satysfakcjonujące, będziemy kontynuować ten projekt
w innych miejscach - mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii
i rozwoju.
Odmetanowanie górotworu jest jednym ze strategicznych procesów technicznych decydujących o możliwości
wydobycia węgla, bo to najskuteczniej-

szy sposób zwalczania zagrożenia metanowego. Tylko w 2018 r. w kopalniach JSW wydzieliło się ok. 400 mln
metrów sześciennych metanu, z czego
ujęto ponad 130 mln - głównie z wyrobisk eksploatacyjnych w trakcie prowadzenia wydobycia węgla. Efektywność odmetanowania kopalń to zaledwie nieco ponad 30 proc. Odmetanowanie przedeksploatacyjne ma szansę
to zmienić właśnie dzięki ujmowaniu
gazu przed rozpoczęciem robót udostępniających złoże.

Na tym nie koniec
inwestycji w metan,
gdyż JSW jest liderem
w jego gospodarczym
wykorzystaniu.
W ciągu dwóch lat ma nastąpić pięciokrotne zwiększenie produkcji prądu przez silniki gazowe - z obecnych

87 GWh do 435 GWh po 2022 r. Takie silniki pracują, m.in. w KWK „Budryk” i KWK „Knurów-Szczygłowice”.
Metan może być wykorzystywany także do produkcji chłodu. Przykładem
jest KWK „Pniówek”, gdzie w 2018 r.
z metanu wyprodukowano 140 tys. megawatogodzin energii elektrycznej i ok.
400 gigadżuli ciepła. To oznacza, że ujęcie gazu z systemu odmetanowania kopalń i powietrza wentylacyjnego poprawia efektywność energetyczną i wpływa
na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszając niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń metanowych
w kopalniach.

Ponadto, 60 osób przejdzie
szkolenia z zakresu obsługi
stacji odmetanowania.
Na początku 2020 r. Spółka przejmie pełną kontrolę nad stacjami oraz

sieciami rurociągów metanowych we
wszystkich swoich kopalniach, co do
tej pory było w rękach firm zewnętrznych wyłanianych w przetargach, co
kilka lat. Teraz infrastruktura gazowa
zostanie zmodernizowana, a już dziś
rozbudowywany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy gazu z odmetanowania. Dzięki temu Spółka zyska pełną
kontrolę nad pracą stacji odmetanowania i dystrybucją gazu. JSW wdraża również projekt wizualizacji sieci
odmetanowania w wyrobiskach dołowych. To będzie kilkadziesiąt punktów
pomiarowych, które dadzą podgląd
na ujęcie gazu ze wszystkich rejonów
eksploatacyjnych, a nadzór prowadzony będzie centralnie przez Centrum
Zaawansowanej Analityki Danych.
To innowacyjny projekt, który zrealizowany będzie za pomocą nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Pozwoli na natychmiastową reakcję w przypadku jakichkolwiek niekorzystnych
zmian w ujęciu metanu, co zwiększy
w znaczący sposób bezpieczeństwo
górniczych załóg.

ADAM GAWĘDA, wiceminister zasobów narodowych, pełnomocnik
rządu ds. restrukturyzacji górnictwa
Kopalnia Budryk staje się laboratorium nowoczesnych technologii
węglowych. Prace nad przedeksploatacyjnym wychwytywaniem metanu i gospodarczym wykorzystaniu
tego gazu są mocnym argumentem,
że Polska potrafi dbać o klimat nie
niszcząc fundamentów narodowej
gospodarki.

Ruszyła maszyna
u W „Budryku” rozpoczął pracę kombajn urabiającokotwiący Bolter Miner 12CM30. To pierwsze tego
typu urządzenie w polskim górnictwie.
- Przed nami prawie dwa tysiące metrów drążenia i kotwienia nowego chodnika w nowej
technologii z nowymi urządzeniami. Zastosowany kompleks
docelowo, a więc po zakończeniu
etapu badawczo-rozwojowego,
pozwoli nam osiągnąć znacznie
większy postęp wyrobisk, niż rozwiązania stosowane dotychczas
w polskim górnictwie - mówi
Adam Domżoł, kierownik robót
górniczych w kopalni Budryk
oraz koordynator projektu „Samodzielna obudowa kotwowa”.

Kombajn Bolter Miner został zakupiony przez JSW Innowacje, spółkę córkę Jastrzębskiej
Spółki Węglowej w 2018 roku
w ramach projektu „Samodzielna obudowa kotwowa”. Kombajn
został wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych, do Polski
trafił na początku sierpnia 2019
roku. Urządzenie przetransportowano do polskiej siedziby firmy Komatsu w Tychach. Tam
kombajn złożono i przeprowadzono wszystkie próby testowe.
Przy okazji przeszkolono załogę,

która obsługuje obecnie kombajn. Następnie maszynę ponownie rozłożono i przetransportowano do kopalni Budryk,
gdzie została zwieziona na dół.
Tam w specjalnie przygotowanej komorze montażowej kombajn kolejny raz złożono i przygotowano do eksploatacji. Dziś
cały kompleks rozpoczął drążenie chodnika w technologii kotwowej.
Kombajn urabiająco-kotwiący typu Bolter Miner jest niezwykle wydajny. Według pro-

ducenta maksymalna prędkość
pracy wynosi 27 ton urobku na
minutę, a to przekłada się na obniżenie kosztów.
Obudowa kotwowa jest stosowana na całym świecie, m.in.
w Australii, w RPA, w Rosji

i w Czechach. Technologia jest
znacznie tańsza od obudowy
podporowej i równie bezpieczna. Koszty robót przygotowawczych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej stanowią
poważną część kosztów wydo-

bycia węgla, dlatego spółka szuka efektywniejszych rozwiązań.
Stosowanie obudowy kotwowej ma dać szansę na zmniejszenie nakładów ponoszonych
w procesie przygotowania eksploatacji.

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

Tworzymy nowe pracownie
Do 14 lutego mają
czas przedstawiciele
szkół, by złożyć
projekt ekopracowni
w ramach szóstej
edycji konkursu
„Zielona Pracownia_
Projekt’2020”
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Najlepsze pomysły
zostaną nagrodzone
kwotą 7,5 tys. zł.

K

onkurs „Zielona Pracownia_
Projekt’2020” skierowany jest
do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego.
Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych,
geologicznych czy chemiczno-fizycz-

ści 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 tys. zł.
- Na tworzenie ekologicznych pracowni wydaliśmy już ponad 8 mln zł, ale te
pieniądze będą procentować w zmianie podejścia kolejnych pokoleń do ekologii, przyrody i naszej planety - dodaje
Adam Lewandowski, zastępca prezesa
WFOŚIGW w Katowicach.
Zgłoszenia w konkursie „Zielona pracownia_projekt’2020” doko-

Pracownia w SP nr 6
w Łaziskach Górnych.
nych. Ocenie podlegać będzie pomysł
na zagospodarowanie pracowni - jej
funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody
nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić
kwoty wyższej niż 7,5 tys. zł.
- Konkursy związane z powstawaniem
w szkołach podstawowych i średnich
ekopracowni są dla Funduszu jednym
z elementów polityki edukacyjnej. Zależy nam, by pracownie były wyposażone
w najnowocześniejsze pomoce naukowe,
a dzieci chciały w nich poznawać przyrodę i zachodzące w niej zjawiska. Ekopracownie to swoista inwestycja w postępowanie proekologiczne przyszłych pokoleń, stąd tak duże zaangażowanie Funduszu - zapewnia Adam Lewandowski,
zastępca prezesa Wojewódzkiego Fun-

Ekopracownia w mikołowskiej „Jedynce”.
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wondej w Katowicach. - Zapraszamy do udziału w konkursie szkoły
z całego województwa.
Natomiast konkurs „Zielona Pracownia’2020” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe
z terenu województwa śląskiego, czyli

gmin i miast. Decyzję o udziale w tym
konkursie podejmuje włodarze miast,
którzy w ramach tego konkursu mogą otrzymać dofinansowanie w formie
dotacji na utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysoko-

nywać można do 14 lutego 2020 roku. Natomiast wnioski w konkursie „Zielona pracownia’2020” składać można w terminie 1-17 kwietnia 2020 roku. Więcej informacji
o konkursach na stronie: www.wfosigw.katowice.pl/zielona-pracownia.html

Na likwidację azbestu Uwaga zmiana

u Nadal trwa akcja Funduszu wyeliminowania z naszego
otoczenia azbestu. Dotyczy to głównie bloków, domów
oraz instytucji użyteczności publicznej.

W

ojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań przy udziale
środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Termin składania
wniosków:
do 15.04.2020 r.

Wnioski, które wpłyną po tym
terminie nie będą rozpatrywane

Termin zakończenia
zadań: 30.09.2020 r.
Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu
o poniższe dokumenty:
1. Regulamin dofinansowania zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych
z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyro-

bów zawierających azbest i naboru wniosków
2. Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem
azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Nabór wniosków adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w których została
przeprowadzona inwentaryzacja
wyrobów zawierających azbest,
planujących zadania związane
z demontażem, zbieraniem,
transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających
azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

w „Czystym powietrzu”
u Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pojawiał się dość
intrygująca informacje o nowych zasadach obowiązujących
w programie „Czyste Powietrze”:
„Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego
Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła
ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych
nie są kwalifikowane.”

Co to oznacza?
Do tej pory osoby budujące nowe domy mogły
się także starać o wsparcie przy zakupie źródła
ciepła i przy podłączeniu do sieci ciepłowniczej.
Niestety, większość wniosków dotyczących nowopowstałych budynków składali deweloperzy, co ko-

lidowało z ideą powołania tego programu. Według
statystyk Funduszu to ponad 30 procent wniosków.
- Ten program ma służyć przede wszystkim niezamożnym Polakom, którzy dzięki wsparciu rządowemu mogą wymienić stary piec czy to na gazowy, czy na ekogroszek lub przyłączyć się do sieci
centralnego ogrzewania albo ocieplić dom. Stąd
zmiana w przepisać, by trafiać przede wszystkim
do grupy docelowej, która ma ze wsparcia skorzystać. Jeżeli budujemy nowy dom lub kilka to powinniśmy robić to według standardów XXI wieku
i na własny koszt skoro podjęliśmy decyzję o inwestycji. Stąd ta zmiana w przepisać - wyjaśniają
pracownicy Funduszu.

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

Polacy, a ekologia
u Czy Polacy wiedzą jak trzeba chronić środowisko i własne zdrowie? Na to pytanie
chcieli uzyskać odpowiedź naukowcy wykonujący badania na rzecz Ministerstwa
Klimatu. Okazuje się, że sporo wiemy, ale naszą wiedzę nie zawsze wcielamy w życie.

C

elem badań było poznanie stanu wiedzy,
poziomu świadomości i postaw Polaków
względem: jakości powietrza, gospodarki
odpadami i butelek zwrotnych.

Jakość powietrza
Źródła zanieczyszczeń
powietrza
W przekonaniu respondentów największym
źródłem zanieczyszczeń powietrza jest ogrzewanie
domów i produkcja energii elektrycznej. Ponad połowa badanych uznała ten czynnik za najbardziej
zanieczyszczający powietrze. Na drugim miejscu
najczęściej pojawiał przemysł, a trzecim emisje
z pojazdów.

Działania na rzecz ochrony
własnego zdrowia związane
z jakością powietrza
Tylko 1/3 Polaków podejmuje działania na rzecz
ochrony własnego zdrowia związane z jakością powietrza w miejscu zamieszkania. Zauważyć jednak
należy, że są to głównie mieszkańcy dużych miast.
Czynnością podejmowaną zdecydowanie najczęściej jest śledzenie komunikatów dotyczących stanu powietrza. Stosunkowo popularnym działaniem jest również ograniczanie czasu przebywania na powietrzu podczas alarmu smogowego, natomiast znacznie rzadziej Polacy decydują się na
zamontowanie w domu filtrów czy noszenie maseczki.

Działania zmniejszające
emisji zanieczyszczeń
Również co trzeci Polak osobiście podjął działania, mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Najbardziej popularne formy to:
• rezygnacja z poruszania się samochodem na
rzecz komunikacji miejskiej/jazdy rowerem lub
chodzenia pieszo,
• zmiana systemu ogrzewania domu/mieszkania,
• wymiana sprzętu AGD/RTV na energooszczędny,
• ocieplenie budynku,
• kupno samochodu niskoemisyjnego.

Jak poprawić
jakość powietrza
Zdaniem badanych najważniejszymi działaniami, które powinny być stosowane w celu poprawy jakości powietrza są: wymiana starych pieców
na niskoemisyjne (73,7% wskazań pozytywnych),
zwiększenie kontroli emisji spalin w samochodach
(73,0%) i zwiększenie kontroli nad tym, co jest palone w przydomowych piecach (71,7%).

Gospodarka odpadami
Odpady
w domu
Ponad połowa Polaków deklaruje, że podejmuje działania mające na celu zmniejszenie ilości generowanych przez siebie odpadów. Wśród proekologicznych zachowań konsumenckich dominuje:
• zwracanie uwagi na oznaczenia związane z ekologią i środowiskiem podczas robienia zakupów,
• unikanie kupowania „pakowanych” towarów,
• ograniczanie zakupu produktów jednorazowych,
nietrwałych.
Niestety, niemalże połowa Polaków wyrzuca do
śmieci niepotrzebne lub zepsute przedmioty - rzeczy ze swojego domu. Optymistyczny jest jednak
fakt, że 52,6% przekazuje sprawne - dobre rzeczy
innym osobom lub instytucjom. Naprawianie rzeczy w punktach napraw, powtórne wykorzystanie
posiadanych przedmiotów, a także wymienianie sprzedawanie rzeczy używanych deklaruje z kolei
co trzeci Polak. Oddawanie rzeczy do sklepu lub do
PSZOK zadeklarowało 31,2% obywateli.

Plastik i segregacja
odpadów
Ponad 1/3 Polaków zapytanych o wyrażenie opinii na temat wprowadzenia zakazu sprzedaży jednorazowych plastikowych produktów codziennego użytku (tj. kubki, talerze, sztućce, słomki itp.)
wskazuje, że w sprzedaży powinny być tylko plastikowe produkty codziennego użytku, które poddawane mogą być bardziej skutecznemu recyklingowi. Natomiast zwolennicy całkowitego zakazu sprzedaży jakichkolwiek jednorazowych plastikowych produktów codziennego użytku to ¼ badanych. Niemniej jednak blisko 60% z nich uważa, że wprowadzenie zakazu sprzedaży jednora-

Tylko 1/3 Polaków podejmuje działania na rzecz ochrony własnego
zdrowia związane z jakością powietrza w miejscu zamieszkania.
A blisko 60% badanych uważa, że wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych przedmiotów codziennego użytku z tworzyw
sztucznych przyczyni się do ochrony środowiska w Polsce. 7 na
10 Polaków przy zakupie napojów w szklanych opakowaniach nie
zwraca uwagi na informację, czy butelka nadaje się do zwrotu.
zowych przedmiotów codziennego użytku z tworzyw sztucznych przyczyni się do ochrony środowiska w Polsce.
Ponad połowa badanych unika kupowania jednorazowych produktów z plastiku oraz stara się kupować owoce i warzywa luzem. Z kolei ponad 40%
ogranicza picie butelkowanej wody, a także stara się
wybierać produkty: w zwrotnych opakowaniach,
nadające się do recyklingu lub nienadmiernie opakowane. Nieco mniejszy odsetek wskazał na ograniczenie korzystania z jednorazowych reklamówek
i chodzenie na zakupy z własnymi pojemnikami na
żywność i torbami.

Torebki
foliowe
Cena torebki foliowej przeważnie nie zniechęca
Polaków do jej kupowania, jednak wskazują, że kupują ich mniej niż wcześniej. Zniechęconych czuje się ok 40% badanych, przy czym 16,7% wskazuje, że z tego powodu korzysta z toreb wielokrotnego użytku.

Butelki
zwrotne
Polacy zazwyczaj nie zwracają uwagi przy zakupie napojów w szklanych opakowaniach na informację dotyczącą możliwości ich zwrotu. Jed-

nocześnie opinie na temat wprowadzenia kaucji
za wszystkie szklane i plastikowe butelki są zróżnicowane. Respondenci są pod tym względem podzieleni: 34,6% aprobuje rozwiązania wprowadzające kaucję za wszystkie butelki, a 33,4% jest temu
przeciwne.
Czynnikami, które w największym stopniu zniechęcają Polaków do zwrotu szklanych butelek są:
• uciążliwość czynności,
• brak czasu,
• brak przyzwyczajenia
• konieczność posiadania paragonu.
Jednocześnie przeprowadzone badanie wykazało, że największym ułatwieniem (i zachętą) w zakresie zwrotu butelek byłaby możliwość ich oddawania w każdym sklepie, niezależnie od miejsca zakupu. Duże znaczenie ma również bliska odległość
miejsca zamieszkania od punktu zbiórki butelek,
co wskazuje na to, że Polacy w największym stopniu cenią sobie wygodę. Blisko 1/5 badanych wskazała również na popularność tego typu działań,
czyli wytworzenie mody na oddawanie butelek.
Żródło: Ministerstwo Klimatu. Badania
zrealizowano techniką CATI. Badanie jest ogólnopolskie a przebadana próba jest reprezentatywna
ze względu na zmienne demograficzne: płeć, wiek
i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości
i województwo). Maksymalny błąd szacowania dla
próby losowej liczącej 1000 osób wynosi +/- 4%.
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Biegam, bo lubię
u Piotra Jachimski ma 36 lat, jest biegowym
samoukiem, swoją przygodę z bieganiem
zaczął późno i stała się ona jego pasją.

Mikołowski NHL P
Ta
impreza wrosła do zimowego kalendarza sportowego w
Mikołowie na stałe. W USA
i Kanadzie mają NHL, Mikołów - „Turniej
mini-hokeja na lodzie o Puchar Dyrektora
MOSiR”. Na lodowisku Ośrodka Rekreacyjnego „Planty” rozegrano dziewiątą
edycję tej imprezy. W tym roku do rywalizacji stanęły cztery drużyny: UKS Zagłębie Sosnowiec, MOSM Tychy, GKS Katowice oraz RTH Zryw Ruda Śląska. Walka
była twarda, bandy trzeszczały, czasami
pojawiły się łzy, by po chwilowym odpoczynku na ławce, powrócić na lód.
Po pełnych emocji meczach, na najwyższym stopniu podium stanęła ekipa

MOSM-u Tychy, która w finale po rzutach
karnych pokonała UKS Zagłębie Sosnowiec. Trzecie miejsce wywalczyła ekipa
Zrywu Ruda Śląska, a czwarte - GKS Katowice.
Nie byłoby turnieju, gdyby nie przyznano nagród indywidualnych. I tak:
najlepszym strzelcem został Wiktor
Klima z RTH Zryw Ruda Śląska, najlepszym zawodnikiem - Mikołaj Zachariasz z UKS Zagłębie Sosnowiec, najlepszym bramkarzem - Szymon Mleczek
z MOSM Tychy, a nagrodę pocieszenia
powędrowała do Mateusza Hildebranda
z GKS-u Katowice.
Tadeusz Piątkowski

Mikołowskie kluby
z Certyfikatami PZPN

P

rogram Certyfikacji
PZPN dla szkółek piłkarskich
jest skierowany do
podmiotów prowadzących szkolenie dzieci
w zakresie piłki nożnej. W pierwszej edycji
do Polskiego Związku Piłki
Nożnej wpłynęło 1197 formularzy
zgłoszeniowych. Wszystkie wymagania
formalno-prawne spełniły 694 podmioty
i im zostały przyznane certyfikaty, obowiązujące do 30 czerwca 2021 roku.
Certyfikaty PZPN na jednym z trzech
poziomów: złotym, srebrnym lub brązowym otrzymało 85 klubów województwa

śląskiego: 48 jest brązowych,
19 srebrnych, a 18 złotych.
W tym gronie znalazło
się pięć klubów z powiatu mikołowskiego. Złote Odznaki (Gwiazdki)
Certyfikatu otrzymały
AKS Mikołów i KS Niepokorni Orzesze, srebrną - Gwarek Ornontowice, a brązowe - Polonia Łaziska i 9 LKS 45 Bujaków.
W Program Certyfikacji zaangażowało się Ministerstwo Sportu i Turystyki, które przez trzy lata wesprze szkółki
piłkarskie i ich oddziały z Certyfikatami.
Dla wyróżnionych na rok 2020 przeznaczono 35 mln zł.
Tapi

rzeglądając wyniki tegorocznego
Silesia Marathonu, na najdłuższym dystansie, czyli w ultramaratonie można znaleźć nazwisko
orzeszanina, Piotra Jachimskiego, który
w kategorii „open” był piąty, drugi
w swojej kategorii wiekowej oraz trzeci w mistrzostwach województwa śląskiego. Dystans 50 kilometrów pokonał
w czasie 3 godzin, 32 minut i 39 sekund.
Dla znawców tematu, lokata biegacza
z Orzesza była niespodzianką, ale jeśli
przejrzeć listy startowe różnego rodzaju
biegów ulicznych, to nazwisko Piotra
można znaleźć w gronie czołowych zawodników tych imprez. Nie staruje zbyt
często, a jeśli już, to z sukcesami.
- Od kiedy zacząłeś pasjonować się
sportem?
- Sport towarzyszył mi od najmłodszych lat. Na podwórku, w szkole, potem
na boisku. Grałem w piłkę, w Gaszowicach, na poziomie niższych klas rozgrywkowych. To była fajna przygoda dla sportowego amatora.
- Generalnie sportowcy gier zespołowych nie lubią biegać...
- Nie lubią. Okresów przygotowawczych z bieganiem podczas treningów nie
kochają. Biegać za piłką, to co innego, ale
to też inne bieganie!
- Skąd u Ciebie zainteresowanie bieganiem i jak do niego trafiłeś?
- Spontanicznie. Miałem 31 lat, nie byłem już czynnym sportowcem, kiedy w Jastrzębiu organizowano bieg charytatywny
dla chłopca w wieku mojego małego synka. Ponieważ uważam, że dzieci są „dobrem nadrzędnym”, nie mogłem pozostać
obojętny. Postanowiłem wesprzeć tę akcję
i wystartować w biegu. Nie chciałem jed-

Najlepiej kopią piłkę w Kamionce

nak biegać „na żywca”, więc wcześniej kilka razy poszedłem treningowo pobiegać.
Wystartowałem!
- Co pamiętasz z tego biegu?
- Niewiele. Dystans pięciu kilometrów,
miejsca na mecie nie pamiętam, pewnie
w czwartej dziesiątce, ale w głowie pozostały mi dwie rzeczy. Pierwsza to brak
zmęczenia, szczególnie przy podbiegach,
kiedy inni dostawali zadyszki i „odpadali z peletonu” oraz atmosfera. Wszyscy
uczestnicy biegu byli dla siebie serdeczni.
- Spodobało się?
- To był impuls. Po tym biegu połknąłem bakcyla i zacząłem myśleć o kolejnych
startach. Żeby jednak nie zamykać stawki
zacząłem się przygotowywać, czyli regularnie biegać. Na początku progres był duży, a to było motywem do podejmowania
kolejnych wyzwań.
- Pierwszy poważny start?
- Był to Uliczny Bieg Orzeski. Bodajże
drugi czy trzeci z tego cyklu. Wygrałem
swoją kategorię wiekową zdobywając
pierwsze trofeum. Trzeba było pójść za
ciosem!
- Na jakich dystansach lubisz biegać?
- Od pięciu kilometrów do ultramaratonu. Każdy z tych dystansów ma swoją
specyfikę, każda długość dystansu dostarcza czego innego i na każdym człowiek
poznaje siebie z innej strony. Tam poznaje
się siebie!

R

ozegrano XI Halowy Turniej w Piłce nożnej dla dzieci z Mikołowa ze szkół podstawowych klas I - III. Wystartowało osiem drużyn, które najpierw rywalizowały w grupach, a potem pucharowo o miejsca. Zespołem bez porażki okazał się
KS Kamionka SP 4, któremu największy opór postawiły w półfinale dziewczęta KPP
Mikołów. Do zwycięstwa potrzebny był konkurs rzutów karnych. W finale futboliści
z Kamionki pokonali SP 1 Super Team, a dziewczęta z KPP Mikołów w meczu o trzecie
miejsce odprawiły z kwitkiem ekipę KS Burza.
Najlepszym zawodnikiem turnieju została Zosia Świtała (KKP Mikołów - brawo!, najlepszym bramkarzem - Dominik Olszewski (KS Kamionka), a najwięcej bramek zdobył
Alan Antończak (SP 1 Super Team). 
Tapi

KLASYFIKACJA
KOŃCOWA:
1. KS Kamionka SP 4
2. SP 1 Super Team
3. KKP Mikołów
4. KS Burza
5. FC Dual
6. Orzeł Mokre 2012
7. Orzeł Mokre

- Spotkałeś się z syndromem „samotności długodystansowca”?
- Oczywiście. Nie jest to niczym przyjemnym. Gdy taka „samotność” dopadnie,
trzeba natychmiast „zadać” głowie inny
temat. Przechodzi.
- Twój największy sukces?
- Myślę, że trzecie miejsce w maratonie
ultra „Roztocze”. Trzeba było dać z siebie
bardzo dużo, żeby osiągnąć dobry wynik.
- Dużo trenujesz?

- Powiem krótko: tyle, ile potrzebuję. Są
okresy, kiedy muszę potrenować więcej, są
takie, kiedy trenuję mniej. Generalnie trzy
razy w tygodniu muszę wygospodarować
czas na trening. Dwa popołudnia między
poniedziałkiem i piątkiem oraz niedzielne
przedpołudnie. Oczywiście, kiedy mam
dzień „startowy”, rozkład ten wygląda
inaczej.
- Korzystasz z rad trenera, szukasz
metod treningowych w literaturze czy na
forach biegowych?
- Jestem samoukiem, co jest jednoznaczne z tym, że również trenerem
dla siebie. Medalu olimpijskiego już nie
zdobędę, nie mam parcia na odnoszenie
wielkich sukcesów, jak wspomniałem,
znam swój organizm, więc układam sobie
trening według potrzeb. Bez budowania
makrocykli, mikrocykli i tej całej otoczki.
Jak dotąd, ten sposób trenowania mi wystarcza.
- Nie startujesz zbyt często.
- Bieganie jest dla mnie zabawą. Mam
swoje priorytety: rodzinę, pracę i one
mają pierwszeństwo. Bieganie jest moim
hobby i sposobem na spędzanie wolnego
(?) czasu, więc jego miejsce jest niejako
w drugim szeregu. Owszem, planuję
główne imprezy, w których chcę wystartować (w tym roku będą to ultramaratony „Roztocze” i „Silesia”, pozostałe biegi
dopasowuję do wolnego czasu i potrzeb.
Jeśli z jakichkolwiek przyczyn, w którymś
nie startuję, „świat mi się nie wali”. To, co
miałem do udowodnienia sobie i innym,
już udowodniłem.
- Co rodzina na to hobby?
- Nie da się ukryć, że jest ono czasochłonne. Niestety, kosztem rodziny. Dlatego też ukłon w stronę żony, Joanny, która
to toleruje i przejmuje moje obowiązki
w czasie, gdy idę na trening lub jadę na zawody. Cieszę się, że jest w stanie to zrozumieć. Natomiast dzieci, Bartek i Marysia
pytają, kiedy przyniosę kolejne medale...
Rozmawiał: Tadeusz Piątkowski
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Kręgliści Polonii
mistrzami Polski

W

Tarnowie Podgórnym rozegrano Mistrzostwa Polski Juniorów w konkurencjach sprint oraz
tandemów mieszanych.
W imprezie wystartowała
również ekipa Polonii Łaziska w składzie: Małgorzata
Kurcok i Krzysztof Bacza.
Łaziszczanie w konkurencji tandemów
mieszanych zdobyli tytuł Mistrzów Polski. W 1/8 finału odprawili parę Natalia
Bucholc - Mikołaj Kosowicz, w ćwierćfinale pokonali duet Julia Sidło - Mateusz
Goździk, w półfinale Angelikę Wojtaszek
i Szymona Kasze, by w finale wygrać

z parą KK Dziewiątka
Amica Wronki: Julia Budziszewska - Maciej Olczyk i stanąć na najwyższym stopniu podium dla
zwycięzców.
W sprintach indywidualnych kręglistom z Łazisk już tak dobrze nie
szło. W kategorii juniorek Małgorzata Kurcok przegrała z Natalią Bucholc 0:2 i odpadła z turnieju.
W konkurencji juniorów Krzysztof
Bacza pokonał Kamila Palacza 2:0, by
w 1/8 finału przegrać z Mateuszem Goździkiemz Pilicy Tomaszów Mazowiecki
0:2 i odpadł z dalszych gier.
Tapi
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WÊGLA ORAZ NAWOZÓW SZTUCZNYCH
POSIADAMY DU¯Y ASORTYMENT WÊGLA
WORKOWANEGO ORAZ LUZEM.
ATRAKCYJNE CENY! ZAPRASZAMY!
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SOtrans
Grzegorz Sosna
grzegorz@op.pl

Pracowity rok Małgorzaty Rencz

Popularność
biegania stale rośnie,
podobnie jak liczba
dobrych zawodniczek
i zawodników na
terenie powiatu
mikołowskiego. Jedną
z nich jest Małgorzata
Rencz, która jest już nie
tylko jedną z bardziej
rozpoznawalnych
twarzy na trasach,
ale chyba też
jedną z najbardziej
zapracowanych.

P

rzedstawiamy krótkie podsumowanie sportowych dokonań
w ubiegłym roku ustami samej
Małgorzaty Rencz.

W Biegu o Łaziskie Liście
zajęłam III miejsce w kategorii open
oraz wygrałam kategorię wiekową. Następnego dnia wzięłam udział w Jastrzębskim Biegu Kobiet, w którym jak co roku
startują same panie (ponad tysiąc zawodniczek). Trasa biegu wynosiła 5,3 km.
„Nabiegałam” 20:41 min., co dało IX miejsce w open oraz II miejsce w „K-40”.

Czerwiec
Miesiąc przywitałam półmaratonem
w Katowicach, ze startem i metą przy
Spodku-Wizz Air Katowice. Trasa była
bardzo wymagająca. Zajęłam IV miejsce
open wśród kobiet (za Kenijkami i byłam
pierwszą Polką na mecie). 16 czerwca pobiegłam w Wyrach na Biegu Wyrskim na
dystansie 10 km, w którym zajęłam II miejsce open oraz I miejsce w swojej kategorii
z uzyskanym czasem 39:58 min. 29 czerw-

28 września w Mikołowskim Biegu Ulicznym byłam szósta w kategorii open wśród
kobiet oraz druga w swojej kategorii.
29 września rozpoczęła się kolejna edycja
City Trail Katowice. Pięciokilometrową leśną trasę pokonałam w czasie 20:45 min.,
zajmując III miejsce open wśród kobiet
oraz I miejsce w kategorii wiekowej.

Październik
Szóstego wystartowałam w SILESIA
Maratonie. Moje dokonania z tego biegu to:
V miejsce open wśród kobiet, II miejsce
Najszybszy Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, II miejsce w klasyfikacji Mistrzostwa
Województwa Śląskiego oraz I miejsce
w swojej kategorii wiekowej. 13 października w Żorskim Biegu Ulicznym (10 km.) zajęłam dziewiąte miejsce open wśród kobiet
oraz wygrałam swoją kategorię wiekową.
27 października w Maratonie Odrzańskim
byłam druga w kategorii open wśród kobiet.

Listopad
ca Półmaraton Księżycowy w Rybniku
21 km czas 1:27:24 godz., X miejsce open
wśród kobiet, III miejsce K-40.

Lipiec
Szóstego uczestniczyłam w Imielińskim
Crossie zdobywając II miejsce open oraz I
miejsce w kategorii. 13 lipca w Wiśle odbył
się Bieg o Wiślańską Krykę. W tym biegu
każdy z zawodników startuje osobno, co
pół minuty, a trasa wiedzie z wiślańskiego
rynku na Trzy Kopce i z powrotem. Zajęłam III miejsce open wśród kobiet oraz
I miejsce w swojej kategorii wiekowej.
20 lipca na Nocnej Zadyszce (10km)
w Piekarach Śląskich wygrałam kategorię open wśród kobiet. 27 lipca wzięłam
udział w Półmaratonie Industrialnym
w Rudzie Śląskiej, zajmując VI miejsce
open oraz I miejsce w K 40.

Wrzesień
Piętnastego pobiegłam w Kędzierzynie Koźlu. Gaz System, to kolejny bieg,
wliczający się do Biegowego Grand Prix,

w którym postanowiłam wziąć udział.
21 września w Jastrzębskiej Dziesiątce
zajęłam II miejsce w swojej kategorii.

City Trail Katowice 2, uplasowałam
się na czwartym miejscu open wśród
kobiet oraz byłam II w kategorii K-40.

11 listopada wzięłam udział w Biegu
Między Pomnikami w Zdzieszowicach.
To bardzo fajny bieg, a trasa prowadziła na Górę Świętej Anny i z powrotem
do Zdzieszowic z metą przy pomniku.
13,5 km pokonałam w czasie 57:21 min.,
jednocześnie zwyciężając w kategorii kobiet.

Grudzień
Siódmego odbył się bieg Mikołajkowy
w Koźlu, w którym uplasowałam się na
IV miejscu kat. open wśród kobiet oraz
pierwszym w kategorii wiekowej z czasem 40:54 min. 8 grudnia startowałam
City Trail Katowice 3. To trzeci z sześciu
biegów, w którym zajęłam V miejsce open
wśród kobiet oraz II miejsce w swojej kategorii. Po tym biegu plasowałam na drugim
miejscu w K 40. 15 grudnia wzięłam udział
w Panewnickim Biegu Dzika. Cztery pętle o łącznej długości 19,5 km pokonałam
w czasie 1:23:43 godz., zajmując V miejsce open i pierwsze miejsce wśród kobiet.
Podsumowaniem startów roku 2019 był
start w Biegowym Grand Prix 2019 w Kędzierzynie Koźlu, gdzie zajęłam II miejsce
wśród kobiet na ponad 260 sklasyfikowanych uczestniczek.

Sprintem przez sportowe areny
PIŁKA NOŻNA
Nowy trener Gwarka Ornontowice
Kontredans trenerski w Gwarku Ornontowice trwa. Od stycznia
pieczę szkoleniową nad pierwszym zespołem przejął Łukasz Biliński. - Druga część rundy jesiennej była dla nas fatalna. Mieliśmy
mocny skład i niezadowalające wyniki. Prawdą jest, że kontuzje dały się mocno we znaki, ale naszym zdaniem powinno być lepiej. Czegoś tam jednak zabrakło, więc musieliśmy podjąć jakieś działania.
Dziękujemy trenerowi Krzysztoporskiemu za wkład pracy i zaangażowanie, licząc, że „piłkarska wiosna” będzie dla nas pomyślniejsza
- uzasadnił zmianę prezes Gwarka, Krzysztof Zdrzałek.
Łukasz Biliński jako piłkarz występował w GKS Tychy, MKS Lędziny, AKS Mikołów, LKS Czaniec, GKS II Tychy, Ogrodniku Cielmice, Fortunie Wyry, Sokole Wola. Jako trener prowadził młodzieżowe grupy GKS-u Tychy oraz młodzieżowe Kadry Śląska, seniorów
AKS-u Mikołów, Sokóła Wola oraz Odry Wodzisław. Powodzenia!
TENIS STOŁOWY
W rozgrywkach II ligi drużyny z terenu powiatu mikołowskiego
uzyskały rezultaty:

II liga kobiet
Sokół Orzesze przegrał z Victorią Kujakowice 3:7, JKS-em Jastrzębie II 1:9, Skarbkiem Tarnowskie Góry II 2:8.
Sokół Orzesze II uległ JKS-owi Jastrzębie II 1:9, Energii Siewierz 4:6.
II liga mężczyzn
AKS Mikołów pokonał AZS Politechnikę Gliwice 6:4, Huragana
Sosnowiec 6:4, przegrał z Mysławem Mysłowice 3:7.
Sokół Orzesze przegrał z LZS-em BLYSS Kujakowice 1:9, pokonał LUKS Węgierska Górka 8:2, uległ KTS-owi II Gliwice 2:8.
SIATKÓWKA
W rozgrywkach I ligi Śląskiej siatkówki drużyny mikołowskie
uzyskały wyniki:
Kobiety
Burza Borowa Wieś przegrała z Polonią Łaziska 1:3, UKS-em
Centrum Jedynka Pszczyna 1:3, Zorzą Wodzisław 1:3.
Polonia Łaziska pokonała Burzę Borowa Wieś 3:1, Dwójkę Zawiercie 3:0, UKS Centrum Jedynka Pszczyna 3:2.
Mężczyźni
UKS Trójka Mikołów pokonał Olimpię Włodawice 3:0. 
Tapi
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Lepiej niż w „Białym Domku”

POLITYCZNY SEZON 2020 OGŁASZAMY ZA OTWARTY
Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że burmistrz
Stanisław Piechula wykorzystał zwycięstwo
Izabeli Kloc w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, aby pozbyć się jej z „Białego
Domku”. Teraz się okazuje, że ta przymusowa
przeprowadzka wyszła na dobre. Nowe biuro
Izabeli Kloc w Mikołowie przy ul. Prusa 17 jest
większe, ciekawiej zaaranżowane i daje większe
możliwości do prowadzenia aktywnego życia
polityczno-towarzyskiego.

Na

początku stycznia
odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie. Po przeprowadzce do
Brukseli polityczne znaczenie Izabeli Kloc znacznie wzrosło, dlatego bywalcy śląskich salonów
z uwagą śledzili nie tylko, kto przyszedł na otwarcie, ale kogo zabrakło. Poświęcenia dokonał arcybiskup Damian Zimoń, co było wydarzeniem niezwykłym, ponieważ
nestor śląskiego duchowieństwa
rzadko pojawia się na publicznych
uroczystościach. Pojawił się wojewoda Jarosław Wieczorek, ale zabrakło marszałka Jakuba Chełstowskiego. Przyjechała do Mikołowa senator Ewa Gawęda, reprezentująca także męża Adama, wiceministra zasobów narodowych,
który dzwonił z Warszawy, że nie
może dojechać, ponieważ zatrzymały go głosowania w Sejmie. Byli prezesi najważniejszych spółek,
w tym Włodzimierz Hereźniak
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
Jarosław Mrozek z JSW Innowacje,

Tomasz Heryszek z Węglokosku,
Kazimierz Szynol z Tauronu Wytwarzanie, do którego należy Elektrownia Łaziska. Zabrakło prezesa Polskiej Grupy Górniczej, ale
w otwarciu biura wziął udział
Grzegorz Conrad, dyrektor kopalni Bolesław Śmiały, która należy do
PGG. W silnym składzie pojawili
się związkowcy, a wśród nich przewodniczący Solidarności w JSW
Sławomir Kozłowski oraz Bogusław Hutek, lider górniczej Solidarności, który spiął się ostatnio
medialnie z europosłem PiS Grzegorzem Tobiszowskim. Wśród
licznych gości pojawili się także:
Janusz Michałek - prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Klaudia Rogowoska - dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego oraz Adam Lewandowski - wiceprezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Uroczystość
uświetnił recitalem kolęd Henryk Czich, lider zespołu Universe i radny powiatu mikołowskiego.

Obok arcybiskupa stoją prezesi, Władysław Hereźniak z JSW
i Kazimierz Szynol z Tauron Wytwarzanie. Na drugim planie Marcela
Kanafek-Lewandowska, radna z Pszczyny.

Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego
(pierwsza z lewej) dyskutuje o służbie zdrowia z arcybiskupem
Zimoniem i senator Gawędą.

Arcybiskup senior Damian Zimoń rzadko pojawia się na publicznych uroczystościach. Pierwsza z lewej Izabela Kloc, po prawej senator
Ewa Gawęda, żona Adama, wiceministra Zasobów Narodowych.

Bogusław Hutek (pierwszy z prawej) lider górniczej Solidarności,
dobrze bawił się u Izabeli Kloc, natomiast w mediach wojuje
z Grzegorzem Tobiszowskim, też europosłem PiS. Dalej stoją Andrzej
Powała, wiceszef Solidarności w kopalni Budryk, Adam Lewandowski,
wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach i Janusz Michałek, prezes KSSE.
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Przyjechał wojewoda Jarosław Wieczorek, ale nie było marszałka
Jakuba Chełstowskiego.
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