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Najlepiej widać to z lotu ptaka. Na tej samej
ziemi jedni mogą budować rezydencje,
a innym nie wolno postawić nawet płotu.
Właściciel jednej z działek poszedł
z tym do sądu i wygrał z miastem. str. 6-7

O przyszłości Elektrowni Łaziska str. 3
Kiedy drony osiągają efekt „wow” str. 5
Mistrzowie moczki i makówki str. 9-10
Polonia z Chicago uratowała psa  str. 11
Czyste powietrze - będzie prościej  str. 21
AKS mistrzem powiatu 
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SKŁAD OPAŁU
TWÓJ SKŁAD OPAŁU

str. 3

KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK

536 512 512

tel.
www.PRESSPOL2.pl
str. 9

WYRY (TEREN GIGU)

UL. PSZCZYŃSKA 48 A

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00 W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00
TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS
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Pod patronatem „Naszej Gazety”

Powalczą dla Paulinki

u Dobra informacja jest taka, że szykuje się gala sportów
walki, jakiej powiat mikołowski jeszcze nie widział. Jest
też zła wiadomość, bo nie ma już cegiełek - biletów na
zawody. Organizatorzy zapewniają, że II Charytatywna
Gala Kickboxingu Open Cup Europe 2020, będzie transmitowana
w Internecie. Oprócz walk zobaczymy piękne tancerki z katowickiego
zespołu Insomnia i karateków z Orzesza łamiących przedmioty.

P

isaliśmy już o tym w ubiegłym miesiącu, ale znamy
kolejne szczegóły. Przypomnijmy, że po sukcesie ubiegłorocznej, pierwszej charytatywnej
gali kickboxingu w Mikołowie, jej
organizatorzy, a wśród nich mikołowianin Dariusz Zając, zapowiedzieli
ciąg dalszy i to z jeszcze większym
rozmachem. Słowa dotrzymują. Do
grona honorowych patronów imprezy dołączył rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach. Zawodami
zainteresowały się także regionalne
i ogólnopolskie media.
Ponieważ nie ma już wejściówek, możemy spodziewać się
pełnych trybun w hali mikołowskiego MOSiR. Zapowiadają się
wielkie emocje. Na rozgrzewkę,
dzień wcześniej, czyli 22 lutego w sobotę, odbędą się walki mło-
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Wśród organizatorów gali jest
Frenky Flash Pawlak, legenda
światowego kickboxingu, za nim
mikołowski fighter Michał Zając.

MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

ładze miasta nie są po to, aby administrować komunalnym majątkiem, lecz by sprawiedliwie rządzić. Analizując sytuację do
jakiej doszło w mikołowskiej zielonej enklawie Gniotek
(opisujemy na str. 6-7) trudno nie odnieść wrażenia, że
burmistrz chce umyć ręce od ludzkich problemów. Oczywiście, zawinił jego poprzednik pozwalając jednemu
z prominentnych mieszkańców zbudować okazałą posiadłość, a właściciele sąsiednich działek mogą co najwyżej
na swojej ziemi posadzić koniczynę. Ludzie wybrali jednak Stanisława Piechulę także z tego powodu, aby posprzątał bałagan po Marku Balcerze. Na Gniotku tego
sprzątania nie widać. Nie chodzi o to, aby zburzyć stojący od lat dom i okoliczne łąki oddać sarnom we władanie. Elementarne zasady sprawiedliwości nakazują, aby
innym ludziom też dać szansę, jaką otrzymał na razie
tylko jeden wybraniec. Do tej opinii przychylił się sąd.
Miasto zapewne odwoła się od tego wyroku, ale zakładając, że apelacja też zakończy się po myśli skarżącego obywatela, czy nie szkoda czasu na sądowe przepychanki?
Czy władze miasta nie powinny pokazać ludzkiego oblicza i przeanalizować plan zagospodarowania Gniotka
w taki sposób, aby byli zadowoleni ludzie, a nie tylko
miejski urbanista. Wierzę w uczciwość obecnego burmistrza, ale idąc w zaparte w sporze z mieszkańcami, którzy chcą takich samych praw, jak ich sąsiad zza miedzy,
trudno nie stawiać pytań, czy naprawdę chodzi tylko
o miejscowe plany, czy też sprawa ma inny podtekst?
Jerzy

Mikołów

dzików. Zwycięzcy pojawią się
w ringu podczas niedzielnej gali.
Program imprezy jest bardzo
bogaty. Odbędzie się mecz Polska-Austria. Zaplanowano też
walki o pas międzynarodowego
mistrza Polski oraz o 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

Łaziska Górne

Orzesze

Ornontowice

Wyry
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wiat się nie kończy, bo są na nim jeszcze dobrzy ludzie. Naszą redakcją odwiedził Adam
Śliwka (czytaj na str.11). Orzeszanin, pracownik elektrowni Łaziska, który cały wolny czas
i energię poświęca na ratowanie zwierząt. Pokazywał
zdjęcia ze swojego domu, gdzie gromadka psów i kotów dokazuje w pełnej zgodzie. Zwierzęta są najlepszych testerem ludzkich intencji. Sama mam dwa koty
i z doświadczenia wiem, że garną się one do ludzi dobrych, a szerokim łukiem obchodzą tych, którzy mają
coś za uszami. Niedawno gościłam dalszych znajomych, którzy byli u mnie w domu pierwszy raz. Na
wszelki wypadek zamknęłam koty w innym pokoju,
bo ludzie różnie reagują na zwierzęta. Jakimś cudem
oba futrzaki wymknęły się i same przełamały barierę
nieufności łasząc się do nowych gości. To był dobry
wybór. Znajomi okazali się przemiłymi, szczerymi
i otwartymi ludźmi. Bywają też inne przypadki. Gościłam kiedyś małżeństwo, któremu o tym później nie
powiedziałam, ale na ich widok koty schowały się
w sypialni i zeszły na dół, dopiero kiedy usłyszały
warkot odjeżdżającego samochodu. Później się okazało, że ci ludzie byli w fazie ostrego, konfliktowego
rozwodu. Ja się nie zorientowałam, że coś jest z nimi nie tak, ale koty od razu wyczuły nerwową aurę.
Zwierzęta są mądre, bo mają instynkt, który ewolucja
bezpowrotnie zabrała ludziom. Szkoda jedynie, że takich ludzi jak pan Adam jest tak mało.
Beata

Tancerki z zespołu Insomnia rozpalą wyobraźnię widzów.
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

Wióry i drzazgi polecą podczas pokazu karateków z Orzesza i nie tylko.

Wydawca: F-Press, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 17,
redakcja@naszagazeta.info
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sport: Tadeusz Piątkowski

wagi ciężkiej MMA oraz Artur
„Kornik” Sowiński - w roli komentatora. Walki odbędą się
w formułach: K1, Kickboxing,
Lowkick. Oprócz tego przewidziano wiele innych atrakcji. Odbędą się licytacje, pokazy tanecz-

ne i niezwykły show tameshiwari, czyli łamania przedmiotów
w wykonaniu zawodników
z UKS Karate Kyokushin Orzesze, o których więcej napiszemy
w kolejnym numerze gazety.
Cały dochód ze sprzedaży biletów na II Charytatywną Galę
Kickboxingu Open Cup Europe
2020, zostanie przekazany na
rzecz Pauliny Kolańskiej. Więcej
bieżących informacji na profilu
facebookowym Dariusza Zająca.

DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
790 887 729, reklama.naszagazeta@gmail.com
Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
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zostanie z nami

Samorządowcy, związkowcy i prezesi spółek energetycznych debatowali
o przyszłości Elektrowni Łaziska. Nastrój spotkania trudno uznać za optymistyczny.
Ostatnie bloki energetyczne zakończą tutaj pracę w 2028 roku. Nie oznacza to,
że pogrzebane zostały wszystkie szanse na uratowanie łaziskiej elektrowni.

E

lektrownia Łaziska jest nowoczesnym zakładem. Kilka lat temu pisaliśmy, że jest to prawdziwe laboratorium innowacyjnych technologii stosowanych w energetyce. Wszystko się zgadza. Gdyby założyć racjonalne, gospodarcze kryteria, przyszłość łaziskiej elektrowni byłaby pewna, bo stanowi ważne ogniwo w krajowym systemie
bezpieczeństwa energetycznego. Zagrożenie płynie z zewnątrz. Pesymiści twierdzą, że los energetyki węglowej jest już
przesądzony, ponieważ jej upadek wymusi polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Na pewno jest to ogromne zagrożenie, ale czy już w perspektywie najbliższych lat? Narzuconą przez Brukselę
graniczną datą osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla jest 2050 r. Problem
w tym, czy to przedsięwzięcie się uda zrealizować w tak krótkim czasie. Póki co
„zielony ład” jest koncepcją polityczno-medialno-filozoficzną, a nie gospodarczym planem. Szacunkowe koszty przestawienia unijnej gospodarki na nowe tory są gigantyczne. Z ostatnich szacunków
Ministerstwa Środowiska wynika, że Polskę gra w zielone może kosztować nawet
dwa biliony złotych. Takich pieniędzy
nie mamy. Nie da ich też Unia Europejska. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma być kołem zamachowym dla
przebudowy energetyki, przewiduje dla
naszego kraju - póki co - niecałe 8 miliardów zł. Brak pieniędzy to jedno.
R

cji i pieniędzy, aby inwestować nie tylko
w unowocześnianie dużych bloków, jak
w Jaworznie, ale też mniejszych, pracujących, m.in. w Łaziskach Górnych?

Podczas spotkania
podkreślano nie tylko
konsekwencje upadku
elektrowni dla polskiej
gospodarki.

Nad przyszłością Elektrowni Łaziska debatowali, m.in. starosta Mirosław Duży, burmistrz Aleksander Wyra, prezes Tauron
Wytwarzanie Kazimierz Szynol, dyrektor Elektrowni Michał Pańczyszyn i Jarosław Broda - wiceprezes Tauron Polska Energia.

Drugą sprawą, która
nakazuje rozsądek w
pospiesznym wygaszaniu
tradycyjnych elektrowni,
to konieczność
zagwarantowania
państwu bezpieczeństwa
energetycznego.
Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii nie przebiega tak różowo, jak
chcieliby tego klimatyczni aktywiści. Po-

E

ważne problemy z energetyką wiatrową
odnotowują ostatnio Niemcy. Rozwój nowych farm z wiatrakami stanął tam praktycznie w miejscu. Jeśli Niemcy mają problemy, to co może czekać Polskę, która nie
ma doświadczenia i tradycji, jeśli chodzi
o energetykę wiatrową. Część specjalistów przestrzega, że w 2025 roku Europę może spotkać blackout, czyli brak prądu na ogromną skalę, a później będą pojawiać się kolejne. Z powodów technologicznych, przed taką katastrofą na ra-

K

L

zie mogą nas uchronić jedynie tradycyjne elektrownie. I tutaj wraca pytanie, czy
Polska może sobie pozwolić na zamykanie takich elektrowni jak w Łaziskach
Górnych? Podczas grudniowego szczytu
Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki mocno podkreślał, że ze względu na gospodarcze uzależnienie od węgla nasz kraj potrzebuje indywidualnego tempa w dochodzeniu do neutralności klimatycznej. Otwartym pozostaje pytanie, na ile rządowi starczy determinaA

Gdyby spełnił się najczarniejszy scenariusz, odbije się to przede wszystkim na
samym mieście. Mówił o tym burmistrz
Aleksander Wyra.
- Na 21 tysięcy mieszkańców, połowa
mieszka w zabudowie wielorodzinnej i korzysta z ciepła systemowego, wytwarzanego
w Elektrowni Łaziska. W ostatnim czasie
do ciepłociągu podłączają się także mieszkańcy domów jednorodzinnych - powiedział burmistrz Łazisk Górnych.
Obecny podczas spotkania Jarosław
Broda, wiceprezes Tauronu Polska Energia, zapewnił, że jego firma nie wycofuje
się z projektu budowy stacji ciepłowniczej,
która - bez względu na to jak potoczą się
losy elektrowni - zapewni ciepło miastu.
Czasy idą ciężkie. Wmawianie sobie,
że wszystko będzie dobrze, byłoby głupotą. Natomiast czarnowidztwo i wieszczenie rychłego upadku elektrowni jest kapitulanctwem, a z takim nastawieniem
nie wywalczymy niczego w Warszawie
i Brukseli.
(fil)
M

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

TWÓJ SKŁAD
OPAŁU
W OFERCIE: Ã kostka Ã orzech Ã orzech I Ã orzech II Ã ekogroszek Ã miały Ã węgle konfekcjonowane

www.besttrans.pl

tel. 500 106 698 | 32 322 73 70

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

best_trans@vp.pl
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Stare brudy w
u Całkiem przypadkowo trafiły w nasze ręce
dokumenty dotyczące kulis pracy starostwa
powiatowego w poprzedniej kadencji, choć
odniesienie są też do ludzi z nowego rozdania.
Z tego, co wiemy, nad tą ciekawą lekturą pochylają
się też policjanci z pionu gospodarczego.

ATRAKCYJNE CENY szczegóły tel. 604 196 619

S

prawa na razie jest dosyć tajemnicza, ale wrócimy do niej
za miesiąc, kiedy poznamy więcej szczegółów. Z tego, co
wiemy, na razie nie jest prowadzone śledztwo przeciwko
komuś, choć przewija się nazwisko naczelnika w poprzedniej kadencji, który po zmianie władzy nie stracił pracy - jak każe polski
obyczaj - ale awansował.

Głównie chodzi o funkcjonowanie
systemów komputerowych w starostwie.
Nasz informator twierdzi, że nie wszystko działało tam, jak należy, a niektóre sprawy powinny zbadać stosowne służby. Jedna
z wątpliwości dotyczy tego, czy starostwo nie złamało polityki

Niemcy nie śpią
u Temat ten zszedł z pierwszych stron gazet, ale na politycznych salonach to niebezpieczna
i tykająca bomba. W maju 2019 spółka Silesian Coal uzyskała środowiskowe
uwarunkowania do eksploatacji złóż węgla pod Orzeszem. Teraz stara się o koncesję.

K

ilka lat temu na naszej pierwszej stronie publikowaliśmy zdjęcia protestacyjnych transparentów, które sprzeciwiały się kopalni pod
Orzeszem. Czy takie okładki powrócą? Cztery lata trwały zabiegi firmy Silesian Coal, której źródłowy kapitał pochodzi z Niemiec, aby uzyskać decyzję
R

E

K

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie ustalenia uwarunkowań dla eksploatacji złóż pod Żorami, Suszcem i Orzeszem. Media gorączkowały się tym procesem. Mieszkańcy protestowali, politycy zarzekali się, że nigdy do tego nie
dopuszczą. Przypomnijmy, że inwestor chciał podejść
L

A

M

A

den krok od rozpoczęcia
fedrowania. Oczywiście
w czasach rządów PiS
jest duże prawdopodobieństwo, że Minister
Środowiska nie udzieli koncesji. Z kręgów
zbliżonych do obecnej władzy dochodzą jednak niepokojące sygnały, że lobbyści niemieckiego inwestora nie zasypiają gruszek
w popiele i krążą po warszawskich oraz katowickich
salonach. Poza tym, jesteśmy świadkami coraz częstszych i coraz bardziej burzliwych przesileń politycznych. Gdyby doszło do przedterminowych wyborów,
a władzę przejęłaby opozycja jest duże prawdopodobieństwo, że nowa ekipa byłaby bardziej skora do rozmów z niemieckim inwestorem. Tak czy owak, temat
kopalni pod Orzeszem nie został odłożony do lamusa.

Transparenty
z 2017 r. jeszcze
się mogą przydać.
pod Orzesze wykorzystując podziemną infrastrukturę zamkniętej kopalni Krupiński. Temat ucichł, co nie
znaczy, że nic się nie działo. W maju ubiegłego roku
RDOŚ ustalił w końcu uwarunkowania środowiskowe. Sprawa przeszła bez echa, bo emocjonowaliśmy
się wtedy wyborami do Parlamentu Europejskiego,
a kiedy wybraliśmy eurodeputowanych od razu zaczęła się batalia o Sejm i Senat. W każdym razie sytuacja wygląda tak, że Silesian Coal dzieli już tylko jeR
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w nowej pralce
bezpieczeństwa udostępniając loginy i hasła zewnętrznym podmiotom?
Tak się mogło stać w przypadku umowy z jedną z firm na aktualizowanie
i restartowanie serwerów. Miesięczny koszt tej usługi wynosił 1200 zł. Niby mało, ale tak proste operacje mogli przecież wykonywać pracownicy
wydziału informatyki w starostwie. Jak się okazuje zlecanie prostych usług
komputerowych na zewnątrz było częstą praktyką w starostwie. Doszło
nawet do tego, że w 2017 roku jednej z firm zlecono za 1328 zł... asystę
techniczną przy wymianie firewalla. Ściągano fachowców z zewnątrz, aby
zainstalowali i skonfigurowali serwer windows.

Cuda działy się także ze stroną
internetową powiatu.
Materiały na ten temat są zresztą ogólnodostępne. Wystarczy poszperać
w protokołach komisji rewizyjnej z kwietnia ubiegłego roku. Wykonanie

strony zlecono firmie zewnętrznej. Przy jej budowie wykorzystano darmowe, dostępne w sieci komponenty. Poradzić sobie z tym zadaniem powinien średnio rozgarnięty informatyk, a w starostwie pracowali przecież
fachowcy. W każdym razie firma wzięła za wykonanie strony 10 tys. zł,
a tempo realizacji było zabójcze. Umowę podpisano 26 stycznia 2017,
pracę odebrano 10 kwietnia 2017, ale udostępnienie tego dzieła użytkownikom zewnętrznym zaplanowano na koniec maja 2018! Piętnaście
miesięcy od rozpoczęcia do finału prac. To się nazywa szybki internet.
Sprawa jest ciekawa, ponieważ usługi komputerowo-informatyczne to
jedna z najbardziej nierozpoznanych branż współczesnego rynku. Wiele
firm inwestuje w fachowców i radzi sobie z tym we własnym zakresie, inne
- jak powiat mikołowski - sięgają po usługi zewnętrzne. Granica między
tym co można zrobić samemu a co trzeba zlecić obcej firmie, jest płynna
i umowna. I właśnie ta umowność stała się przedmiotem także naszego
zainteresowania. Do sprawy wrócimy.

Drony są groźne nie tylko w rękach amerykańskiej armii.
Nasi samorządowcy też je wykorzystują do własnych wojenek.

Kiedy drony osiągają efekt „wow”?

O

dronach pisaliśmy już
kilka razy, ale co nam
szkodzi ciągnąć wątek,
skoro jest rozwojowy. Dla telegraficznego przypomnienia. Prawdę
o dronach objawił w powiecie mikołowskim Artur Wnuk, społecznik i częsty autor tekstów na łamach „Naszej Gazety”. Zapatrzony w nowinki technologiczne sto-

sowane przez inne miasta, zgłosił
w ubiegłym roku, w ramach budżetu obywatelskiego projekt zakupu takiego urządzenia, aby badało jakość powietrza nad Mikołowem. Tak na logikę miasto powinno przyklasnąć temu pomysłowi. Tymczasem drony nie zostały dopuszczone do głosowania, a pismo odmowne wysłał

do Wnuka wiceburmistrz Mateusz Handel, który zajmuje się
w Mikołowie budżetem obywatelskim. Nie było tajemnicą, że negatywną, „fachową” opinię wyraził w tej sprawie Bogusław Łuczyk, komendant straży miejskiej.
Nie wiadomo tylko, czy nie lubi on dronów czy też autora odrzuconego projektu. Dwa lata temu Wnuk opisał na naszych łamach, jak to Łuczyk został komendantem nie spełniając wymaganych formalności. Zrobiła się
towarzyska awantura i obaj panowie za sobą nie przepadają. Już się
wydawało, że temat badania z powietrza natężenia spalin umrze na
łamach „Naszej Gazety”, ale drony dostały drugie życie. Wszystko
za sprawą starostwa powiatowego. W listopadzie odbyła się tam
dla samorządowców prelekcja
i prezentacja na temat wykorzystania tych urządzeń do walki ze
smogiem. Wszystkim się podobało. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki drony wróciły do
łask. W grudniu mikołowscy radni z Obywatelskiego Komitetu Samorządowego zwrócili się do wiceburmistrza Mateusza Handla,
aby rozważył wykorzystanie tej

technologii w Mikołowie. Teoretycznie, ta prośba powinna zostać
potraktowana w taki sam sposób,
jak obywatelski wniosek Wnuka,
bo dotyczyła tego samego. W samorządach obowiązuje jednak zasada, że co wolno wojewodzie, to
R
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nie tobie… Wiceburmistrz przychylił się do prośby radnych. Drony do badania spalin nad Mikołowem zostaną wykorzystane już
w tym sezonie grzewczym.
Generalnie sytuacja wygląda tak. Kiedy naiwny obywatel
K
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karmiony mrzonkami o wspólnym dobru sugeruje, że drony
są OK, to znaczy, że te urządzenia nie nadają się do niczego.
Drony osiągają efekt „wow” dopiero wtedy, kiedy mówi o tym
władza.
A

M

Kawy i herbaty dobre na każdy czas
Luty - miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Zakochanych. W sklepie Mandarin
na pewno znajdziecie państwo coś odpowiedniego na tę okazję.
To już 14 Walentynki w naszym sklepie! Zauważyliśmy, że na
przestrzeni tych lat święto to przybrało inny wymiar i charakter.
Walentynkę kupujemy oczywiście na pierwszym
miejscu dla osoby, w której jesteśmy zakochani, ale
w tym dniu nie zapominamy również o tych, których
darzymy szczególną sympatią i przyjaźnią - koleżankach, kolegach z klasy czy z pracy.
Przygotowaliśmy specjalną
ofertę Walentynkową.

Mateusz Handel pisze do Wnuka, że drony są złe

Nie mogło wśród niej zabraknąć naszych ulubionych herbat: Zakazany Owoc, Amorek, Ogrody Miłości oraz kawy Paryż Nocą, a wśród słodyczy: czekolad ręcznie robionych w kształcie serduszek oraz
medalionów z miłosnymi wyznaniami.

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

DO ZOBACZENIA W SKLEPIE MANDARIN

Mateusz Handel pisze do OKS, że drony są dobre
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Prywatny Gn

Gniotek należy do najbardziej urokliwych zakątków Mikołowa. Spokój, zieleń, krajobrazy, jak z obrazka.
W tej enklawie jest jeszcze enklawa, czyli tereny przy ulicy Rolniczej. Lokalny przedsiębiorca za zgodą
władz miasta zbudował tam okazałą rezydencję. Jemu wolno, innym zabrania się tam postawić nawet
płot. Tak było do teraz. Właściciel jednej z działek poszedł z tym do sądu i wygrał. Wyrok nakazuje, aby
władze Mikołowa szanowały prawo własności i traktowały równo wszystkich mieszkańców.

W

2018 roku nasz Czytelnik postawił na swojej
parceli przy ul. Rolniczej
płot. Zrobił tak, ponieważ - jak twierdzi - sąsiad rozbudowując posiadłość
podbierał mu ziemię. W lutym 2019
roku Rada Miejska Mikołowa przyjęła
uchwałę o planie zagospodarowania
przestrzennego Gniotka. Wynika z niego, że działki przy ul. Rolniczej stanowią tereny obudowy ekologicznej i nie
wolno tam stawiać niczego. Płot został
rozebrany i nic już nie zasłania widoku
stojącej kilkadziesiąt metrów dalej okazałej rezydencji.

Jak to jest, że na takiej
samej ziemi, jedni mają
zgodę na stawianie
domów, a inni mogą
co najwyżej poopalać
się na leżaku?

W zielonej enklawie też jest enklawa, gdzie jednemu wszystko wolno, a innym
nic. U góry zdjęcia widać rozbudowującą się posiadłość otoczoną gruntami
rolniczymi z zakazem budownictwa mieszkaniowego.
R

E

K

Odpowiedzi należy szukać w decyzjach władz miasta. Geograficznie,
przyrodniczo i geodezyjnie cały ten
rozległy teren niczym się różni. Zieleń
wszędzie jest ta sama, a sarny buszują
nie przejmując się sąsiedzkimi sporami.
Pod względem prawnym działki różnią
się wszystkim. Tam, gdzie stoi rezydencja, miejscowy plan umożliwia zabudowę mieszkaniową. Sąsiednie parcele
mają przeznaczenie rolnicze, czyli nie
można z nimi zrobić nic.
Samotna posiadłość nie jest samowolką budowlaną. Dom postawił lokalny przedsiębiorca. Za kadencji burmistrza Marka Balcera miastu zależało na
kupieniu ważnej dla wizerunku i komunikacji Mikołowa działki w centrum,
a dokładnie przed Starym Kościołem.
Właścicielem tego terenu był biznesmen. Zgodził się sprzedać miastu grunt,
ale pod warunkiem, że jego działka na

L
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W lutym 2018 r. Rada Miejska Mikołowa
uchwaliła plan dla Gniotka, zgodnie
z którym płot musiał zostać rozebrany.
Kilkadziesiąt metrów dalej stoi okazała
rezydencja, którą chronią miejskie
plany urbanistyczne.
Gniotku zostanie przekształcona z zielonej na budowlaną. I taką decyzję, burmistrz oraz rada miasta podjęli. Jednym
słowem, władze zrobiły „deal” z przedsiębiorcą. Burmistrz Stanisław Piechula
M
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PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.mikolow.spolem.org.pl
PROMOCJA WAŻNA DO 29 LUTEGO LUB WYCZERPANIA ZAPASÓW

Oferta ważna od 1-15.02.2020 r.

Syrop
420ml
malina,
czarna
porzeczka,
wiśnia,
pomarańcza,
żurawina

3,99

1,05

Paluch
Rustica
70gr

23,40
Chleb Fitnes
100% żytni
300gr

3,49

Kiełbasa
Kminkowa
1kg

Kiełbasa
Podwawelska
1kg

20,30

Oferta ważna od 16-29.02.2020 r.

0,75
3,39
Dżem
280g
malinowy,
truskawkowy,
wisniowy,
czarna porzeczka

Szynka
z indyka
1kg

Chleb
żytni
500gr

21,20
27,10

Bułka
okiszowa
80gr
Polędwica
Burgundia
1kg

3,09
Producent „PSS Zgoda” Mikołów

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

Mikołów, ul. K. Miarki 11
Mikołów, ul. Jana Pawła II 19

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

Zapraszamy na I piętro DH „ Zgoda”

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

Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów kuchennych oraz szkła i porcelany.

www.naszagazeta.info
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niotek
z mieszkańcem rezydencji, są w mikołowskim magistracie przekazywane
z burmistrza na burmistrza.

Miasto może w prosty
sposób wybrnąć z tej
dwuznacznej sytuacji.
Wystarczy po prostu odrolnić działki,
aby inni mogli też w tej okolicy postawić

domy. Takie światełko w tunelu pojawiło się w 2013 roku. Miasto przyjęło wtedy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Mikołowa”. Ten dokument uwzględniał
częściową zabudowę mieszkaniową na
parcelach przy ul. Rolniczej. Przyjęty
w ubiegłym roku plan unieważnił jednak założenia przyjęte w studium. Czy
samotny mieszkaniec zielonej enklawy

mógł wywrzeć wpływ na decyzję samorządowców? Tego nie dowiemy się
zapewne nigdy, ale takie pytania należy
stawiać.
Oczywiście, miasto sprawuje tzw.
władztwo planistyczne na swoim terenie, ale nie może korzystać z tego
uprawnienia do woli. Wolno zakazać
budowy domów na łące przy ul. Rolniczej, ale musi być ku temu jakiś solidny powód. W tej części Gniotka nie
szykuje się jednak budowa autostrady,
lotniska, bazy wojskowej albo parku
narodowego.

Argumentacja
samorządowców
sprowadza się
do „nie, bo nie”.

7

Nasz Czytelnik starał się polubownie
przekonać magistrat, aby częściowo odrolniono jego działkę i pozwolono mu
postawić tam dom. Po bezskutecznym,
wieloletnim waleniu głową w urzędniczy mur skierował w końcu sprawę
do sądu. I wygrał. W styczniu zapadł
wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach. WSA uznał
nieważność planu zagospodarowania
Gniotka w części dotyczącej spornej
działki. To jest dobry moment, aby
mikołowski magistrat pokazał ludzką
twarz i naprawił błędy poprzedników.
Na to się jednak nie zanosi. Poprosiliśmy o komentarz burmistrza Stanisława
Piechulę. Z jego wypowiedzi wynika, że
miasto się nie cofnie.
Jerzy Filar

Możemy, ale nie musimy
Rozmowa ze STANISŁAWEM

obejmując władzę zapowiedział, że zrobi porządek po złych decyzjach swojego
poprzednika. Jak widać, rozrachunki
z przeszłością Gniotka nie dotyczą.
Gminna plotka niesie, że dobre relacje
R
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- Czy miasto chce się odwołać od tego wyroku?
- Po pierwsze to czekamy na uzasadnienie wyroku. Wtedy siądziemy do tego z prawnikiem
i ustalimy dokładnie co zrobimy. Na razie więc,
to są tylko dywagacje. Właściciel działki wygrał
w pierwszej instancji powrót do starego planu.
Oznacza to, że z terenów zielonych przyjętych
w nowym planie w 2019 roku nastąpi powrót do
terenów zielonych z planu przyjętego w 2004. Temu Panu nic to nie daje.
Najprawdopodobniej będziemy się odwoływać by
w planie z 2019 nie mieć „dziur” z 2004 r. Tak czy
K

PIECHULĄ, burmistrzem miasta

owak należy podkreślić, że w każdej wersji pozostają
tereny zielone, a nie budowlanka.

i rady miasta. Jeszcze raz podkreślę - można zmieniać
plan do tego co jest w studium, ale nie trzeba.

- Dlaczego dla tej części Gniotka uchwalono plan
zagospodarowania sprzeczny z zapisami studium,
przyjętego w 2013 roku?
- Studium zezwala na częściową zabudowę mieszkaniową, a plan już nie. Studium to wytyczne o tym
w jakim kierunku można zmieniać plany, ale nie trzeba tego robić. Jednym słowem, pozostawienie dotychczasowych zapisów to także zgodność ze studium.
Ewentualna wola zmiany leży w gestii burmistrza

- Trudno nie odnieść wrażenia, że na Gniotku są
lepsi i gorsi właściciele działek. Jak racjonalnie wytłumaczyć fakt, że przedsiębiorca może zbudować
dom, a sąsiedzi nie, choć ich działki niczym nie różnią się pod względem przyrodniczym?
- Przedsiębiorca, o którym mowa, już miał działkę budowlaną w starym planie i to w terenie, gdzie nie chcemy
zmieniać zieleni i korytarzy ekologicznych na budowlankę. Takich miejsc jest wiele więcej w mieście.
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POD PATRONATEM

Integracja i
u Pod patronatem Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego
i przy organizacyjnym współudziale „Naszej Gazety” odbył się VIII Festiwal
Moczki i Makówki. Głównym sponsorem imprezy był Weglokoks,
a nagrody ufundował Adam Gawęda, wiceminister Aktywów Państwowych
i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa.
Organizatorzy, jury i laureaci.

ADAM LEWANDOWSKI,
prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej,
pomysłodawca Festiwalu Moczki i Makówki.
To ogromna satysfakcja patrzeć, jak na przestrzeni lat rośnie skala, popularność i rozpoznawalność naszego Festiwalu. W pierwszej edycji, w 2013
roku, mieliśmy problem ze skompletowaniem uczestników konkursu, a zainteresowanie imprezą wykazała jedynie „Nasza Gazeta”. W tym roku, sala
hotelu Modus pękała w szwach, było kilkudziesięciu uczestników, ponad
200 widzów, media z całego regionu i goście z najwyższej towarzyskiej półki. Już teraz myślimy nad uatrakcyjnieniem i rozszerzeniem przyszłorocznej
formuły Festiwalu.

D

egustacja tych tradycyjnych
śląskich przysmaków należy
do najciekawszych wydarzeń
kulinarno-integracyjnych w naszym
regionie. W tegorocznym Festiwalu uczestniczyło ponad 200 gości,
a wśród nich posłowie, senatorowie
i ministrowie ze Śląska. Zrobienie doG

Ł

Ó

brej makówki i moczki to najwyższa
szkoła kulinarnego wtajemniczenia.
Najlepsze przepisy przechodzą w rodzinach z pokolenia na pokolenie.
Makówki i moczki to nie tylko świąteczne przysmaki, ale ważny element
śląskiego dziedzictwa kulturowego,
który należy chronić od zapomnienia
W
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Jury pracuje i degustuje.
i propagować wśród najmłodszych pokoleń. Tego zadania podjęło się Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi
Mikołowskiej. Z roku na rok Festiwal
cieszy się coraz większą popularnością.
W sali gościnnego hotelu Modus w Łaziskach Górnych, długie stoły aż uginały się od wystawionych do konkursu
S
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półmisków z makówkami i moczkami.
Zgłosiło się kilkudziesięciu uczestników, w tym wielu spoza powiatu mikołowskiego, co dowodzi, że Festiwal
przestał być imprezą lokalną, a stał się
ważnym wydarzeniem na skalę regionu. W tym roku było o co walczyć.
Do zwycięzców powędrował wysokiej
S
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klasy sprzęt kuchenny, ufundowany
przez Adama Gawędę, wiceministra
Aktywów Państwowych i pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji
górnictwa. Uczestnikom kibicowała
Alina Nowak, wiceminister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Przybyli
również senatorowie: Ewa Gawęda
i Dorota Tobiszowska oraz posłowie Barbara Dziuk, Henryk Sośnierz
i Bolesław Piecha. Wśród ponad 200
gości byli duchowni, samorządowcy,
prezesi spółek, przedstawiciele świata
kultury, nauki i mediów. Nie zawiedli
samorządowcy z powiatu mikołowskiego. Zjawiła się Barbara Prasoł,
wójt gminy Wyry, Mirosław Blaski,
burmistrz Orzesza i Marcin Kotyczka,
wójt Ornontowic. Wielu z gości zapowiedziało, że w przyszłym roku wystąpi nie tylko w charakterze kibiców, ale
i uczestników konkursu.

M „NASZEJ GAZETY"

degustacja
Impreza ściągnęła uwagę regionalnych mediów.

Część artystyczną festiwalu uświetniły „Jaśkowiczanki”.

VIII Festiwal Moczki
i Makówki ‘2020
Laureaci:

MOCZKA
I miejsce: Ewa Nowak
Fundacja Rodzin Górniczych
II miejsce: Helena Hyba
Koło Gospodyń Wiejskich w Paniówkach
III miejsce: Mariola Szeliga z Wyr
MAKÓWKA
I miejsce: Izabela Kowalska z Orzesza
II miejsce: Katarzyna i Gabriel Breguła
z Czerwionki-Leszczyny
III miejsce: Maria Mryka
Koło Gospodyń Wiejskich w Paniówkach

Jury:

MOCZKA
Alina Nowak - Podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Barbara Dziuk - Poseł na Sejm RP
Dorota Tobiszowska - Senator RP
Barbara Prasoł - Wójt Gminy Wyry
Beata Leśniewska-Filar - redaktor
„Naszej Gazety” patron medialny
Prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek
- wiceprezes Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej
MAKÓWKA
Adam Gawęda - Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Aktywów Państwowych
Bolesław Piecha - Poseł na Sejm RP
Robert Ostrowski - Prezes Zarządu
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Maciej Wojciechowski - dyrektor,
redaktor naczelny TVP 3 Katowice
prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik Ordynator Oddz. Chirurgii Ogólnej, Naczyń,
Angiologii i Flebologii GCM
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja

Jak zawsze niezawodny w takich sytuacjach Henryk Czich.

Dobrzy w polityce i w tańcu - wiceminister Adam Gawęda i europoseł Izabela Kloc.
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ŁĄCZY NAS MIKOŁÓW

Szanowni Mikołowianie,
Minął ponad rok od wyborów samorządowych, w których obdarzyli
nas Państwo zaufaniem wybierając na
swoich reprezentantów w Radzie Miejskiej i Radzie Powiatu. Był to pracowity
rok, podczas którego radni wykonując
swoje ustawowe obowiązki starali się
jak najlepiej wejść w swoje role. Uformował się także ostatecznie
skład naszego klubu.
Na chwilę obecną klub radnych Obywatelskiego Komitetu Wyborczego liczy 10 członków w Radzie Miejskiej i 6 w Radzie Powiatu,
w tym 3 z Mikołowa. Zgodnie z naszymi obietnicami sprzed roku
chcemy podzielić się z Państwem krótkim sprawozdaniem z naszej
działalności na rzecz miasta.
Działamy, współpracujemy, dbamy i pomagamy - bo Łączy Nas
Mikołów.

Radni Miejscy i Powiatowi klubu OKS. Od lewej: Tomasz Macha, Agnieszka Fiola, Jarosław Sworzeń, Aneta Esnekier, Katarzyna Syryjczyk-Słomska,
Mateusz Handel (I zastępca Burmistrza), Grażyna Nazar, Martyna Centkowska-Strzelczyk, Łukasz Ryguła, Ewa Chmielorz, Janina Szołtysek, Krzysztof Żur.
Radni nieobecni na zdjęciu: Mateusz Bies, Sylwester Czarnota.

MATEUSZ HANDEL
- Lider OKS w Mikołowie, I zastępca Burmistrza

DZIAŁAMY…

Moto parking przed urzędem.

D

oskonale wiemy, że praca na rzecz Mieszkańców i Miasta wymaga
doskonalenia, ciągłego podnoszenia kompetencji i wiedzy.
Uczestniczymy więc w kongre-

sach, szkoleniach, warsztatach,
wykładach.
Dzięki naszej interpelacji Burmistrz wprowadził zarządzeniem
standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej na

terenie Gminy Mikołów, rekomendowane przez Metropolię GZM.
Pierwsze efekty są już widoczne,
jak chociażby na łączniku Malinowa-Strażacka w Borowej Wsi.
Dbamy o użytkowników dwóch
kółek, także tych z silnikiem.
Z myślą o motocyklistach, dzięki
naszej inicjatywie zostały wydzielone bezpieczne miejsca parkingowe.
Udało nam się wskrzesić i doprowadzić do ponownego działania Młodzieżową Radę Miejską.
Niekonwencjonalnym pomysłem na spotkania z mieszkańcami
są „Dyżury na ławeczce”, podczas
których wychodzimy bezpośrednio do ludzi.

DBAMY…

D

z mieszkańcami w kilka intensywnych godzinach udało się uprzątnąć tę część Mikołowa, zbierając kilkadziesiąt 120-litrowych
worków z puszkami, butelkami,
kartonami i innymi odpadami.
Dbamy nie tylko o otoczenie, ale

początku duży
nacisk kładziemy
na dobre relacje
pomiędzy miastem a powiatem.
Dzięki inicjatywie naszych Radnych z Powiatu i przy poparciu
Radnych Miejskich, od początku
tego roku, Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania biblioteki powiatowej, co poza większym
prestiżem placówki, niesie za sobą również zwiększenie środków
finansowych, które umożliwią
wzbogacenie oferty dla naszych
mieszkańców.
Zorganizowaliśmy imprezę na
Recie „Akcja Integracja”, wykorzystując do tego nowo powstałe

N

Sympatycy i radni OKS-u razem z mieszkańcami Rety na chwilę przed rozpoczęciem sprzątania okolicy.
bamy także o czystość.
W maju zeszłego roku
zapoczątkowaliśmy w naszym mieście akcję: „Wyzwanie
Sprzątanie”. Pierwszym miejscem,
które udało się uporządkować
to tereny na Recie. Wspólnie

Od

i o kondycję, bo zdrowy samorządowiec, to efektywny samorządowiec. Uczestniczymy w wielu
imprezach sportowych, organizujemy lub współorganizujemy wiele
z nich. Naszą mocną stroną są biegi, siatkówka i koszykówka.

WSPÓŁPRACUJEMY…
boisko. Stawiło się 120 zawodników, a w ciągu dnia odwiedziło
nas blisko 300 osób.
Współpraca z mieszkańcami to
także wspólny udział w Budżecie
Obywatelskim. Pomagamy Państwu w składaniu wniosków, inicjujemy pomysły zgłaszane przez
Was, żebyście ostatecznie to Wy
zdecydowali, jak ta przestrzeń ma
wyglądać.
Organizowany przez naszego
radnego Mikoł’off z festiwalem
kolorów oraz licznymi koncertami, odbywa się na początku i pod
koniec wakacji, przyciąga do Centrum Muzycznego na Krawczyka
21 wielu mieszkańców.

Mateusz Bies, pomysłodawca
i organizator Mikoł’Off Festiwal.

POMAGAMY…

asze pasje, sportowe, kulturalne, społeczne są okazją do
robienia czegoś dla innych,
staramy się z tego korzystać.
Organizowana przez nas „Akcja Integracja” jest tego świetnym przykładem, ponieważ
najważniejszym aspektem
imprezy była zbiórka środków na pomoc w leczeniu
i zmaganiu się z codziennymi
trudnościami Wojtka Szruby
i jego mamy.
Aktywnie włączyliśmy się
również w ogólnopolską akcję WOŚP organizując wraz z
Hufcem Ziemi Mikołowskiej

bieg „Od serca dla serca” oraz
„II rowerowanie z sercem”.
W ramach akcji „Świątecz-

na poczta” włączyliśmy się
w przygotowanie paczek dla
mikołowskich dzieci.

Współzarządzamy miastem, zabiegamy o inwestycje, które wynikają z potrzeb mieszkańców, zmieniamy najbliższą
przestrzeń. Większość przedsięwzięć, które dzieją się w Mikołowie możliwa jest dzięki dobrej współpracy naszych
Radnych Miejskich i Powiatowych z Burmistrzem Mikołowa jak i Starostą Powiatu Mikołowskiego. Dużą rolę w ich
realizacji odgrywa Mateusz Handel, który czuwa w urzędzie nad ich sprawnym przebiegiem i realizacją.
Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyliście nas Państwo w ostatnich wyborach samorządowych.

PRACUJEMY DLA MIESZKAŃCÓW, POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!

www.naszagazeta.info
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Polonia z Ameryki
uratowała Balbinę

B

R

L

A

M

A

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

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA:
1. Sprzedawca samochodów nowych
2. Pracownik działu ubezpieczeń i finansów
3. Doradca techniczny w serwisie samochodowym

ski i za kilka dni lek był u mnie
w domu. Takiej bezinteresowności w pomocy dla zwierząt
zza oceanu się nie spodziewałem - opowiada Adam Śliwka.
- Oprócz leku otrzymałem także karmę dla psów i kotów, bowiem oprócz Balbiny mam jeszcze cztery psy i kilkanaście kotów, które traktuje jak członków
rodziny. Takie wsparcie ze strony
Polaków mieszkających w Chicago to wielka pomoc dla mnie
i ulga w cierpieniu psa. Miesięczna kuracja tym lekiem Balbiny to
wydatek od 300 do 500 zł, a i tak

bez wsparcia Fundacji nie byłbym w stanie zdobyć go i pies by
się męczył.
Adam Śliwka zamieścił na
Facebooku wielkie podziękowania dla Fundacji, bowiem
dzięki jej wsparciu Balbina będzie żyła. Rodacy z Chicago
chętnie pomagają właścicielom
i wolontariuszom opiekującym
się psami i kotami w Polsce. Los
zwierząt w starym kraju jest im
bliski. Wystarczy wejść na profil
Fundacji na Facebooku i zaapelować o pomoc. Jeśli tylko będą w stanie, na pewno nie odmówią.
- Prezes Mariola Ptasiński
wyjaśniała mi, że Polacy
w Stanach bardzo się
interesują sprawami starego kraju,
a niesienie pomocy potrzebującym zwierzakom
to dla nich punkt
honoru. Na ten
cel są organizowane bale, zbiórki, na których chętnie przekazują datki.
Fundacja pomaga każdemu, kto troszczy się o psy
lub koty - trzeba tylko poprosić,

Suczka Balbina
E

K

Autoryzowany dealera samochodów

u Z pomocą pieskowi
przyszła chicagowska
Fundacja Helping Hearts
for Animals Foundation
DBA Serce dla psa.
albina to 11-letnia suczka rasy Beagel. Właściciele potraktowali ją źle
i brutalnie. Kiedy już nie mogła
rodzić kolejnych szczeniąt, po
prostu wyrzucili ją do lasu. Tam
znalazł ją i przygarnął Adam
Śliwka, inspektor Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Zwierząt Animals, z inspektoratu Bielsko-Żywiec. Najpierw
miał tylko przygotować psa do
adopcji. Szybko okazało się, że
Balbina ma chore jelita i zostanie u niego w domu. Niestety,
na tym nie skończyły się problemy sympatycznej suczki. Jej
życie znów zawisło na włosku,
ponieważ do jej rehabilitacji potrzebny był lek, którego nie można dostać
w Polsce. Ale i tym
razem los sprzyjał
Balbinie. Z pomocą przyszła chicagowska Fundacja
Helping Hearts
for Animals Foundation DBA Serce
dla psa.
- To było jak cud.
Dostałem adres na facebooku do fundacji. Napisałem do jej prezes Marioli Ptasiń-

E

K

Dokumenty należy przesyłać na adres:

43-170 Łaziska Górne, ul. Leśna 1
lub etrans@etrans.pl
ale jest to pomoc rzeczowa, a więc
karma, leki, budki dla kotów, posłania dla psów - opowiada inspektor OTOZ Animals.

L

Adam Śliwka mieszka w Orzeszu, pracuje w Elektrowni Łaziska, a wszystkie siły i wolne chwile poświęca na ratowanie zwie-

A

M

rząt. którym dzieje się krzywda
i stąd w jego domu tak duża liczba czworonogów. U niego czują się bezpiecznie. Za naszym
pośrednictwem Adam Śliwka
i Agnieszka Romanek - koordynator inspektoratu Bielsko-Żywiec dziękują Fundacji Helping
Hearts for Animals Foudation
DBA Serce dla psa, która pomogli wielu czworonogom w potrzebie.
Beata Leśniewska

A
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Największa inwestycja ostatnich lat w Mikołowie wchodzi w decydującą fazę.

Budujemy nową jakość

podróżowania

Za półtora roku centrum
Mikołowa znacząco będzie
się różniło od dzisiejszego.
Powstaje węzeł przesiadkowy,
a wraz z nim przebudowany
będzie układ drogowy
Prusa - Wyzwolenia - Miarki.
Centrum przesiadkowe
będzie miejscem służącym
mikołowianom i mieszkańcom
blisko stutysięcznego powiatu
mikołowskiego. Zaparkujemy
tu swój samochód, motocykl
czy rower, by przesiąść się na
transport publiczny - kolejowy
lub autobusowy.
STANISŁAW PIECHULA, burmistrz Mikołowa
- Chcemy wykorzystać prawdopodobnie ostatnią szansę na pozyskanie tak dużego dofinansowania zewnętrznego i stworzenie mieszkańcom Mikołowa i powiatu możliwości komfortowego podróżowania. Nie mamy pewności czy podobne inwestycje będą miały szansę być wpierane przez środki zewnętrzne w przyszłości. W całej Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej powstają węzły przesiadkowe, które będą tworzyły spójną sieć. Mikołów nie zostaje w tyle, ale staje się
częścią tej siatki.

W

ubiegłym roku zakończył się
pierwszy etap inwestycji. Była to budowa łącznika pomiędzy ul. Waryńskiego i Kolejową. To odcinek długości 470 metrów, poprawiający skomunikowanie obszarów Rety z centrum miasta oraz alternatywny objazd dla
odcinka Prusa - Katowicka. Wybudowano
także parking na 200 pojazdów, który będzie służył do obsługi przyszłego centrum.

W styczniu rozpoczął się drugi etap
prac. To etap - można powiedzieć - zasadniczy, bowiem powstanie nowa płyta
dworca autobusowego, estetyczne i nowoczesne wiaty przystankowe, nowe zatoczki, wjazdy i wyjazdy, mała architektura ławki, parasole, punkty sprzedaży biletów czy dynamiczne systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się z rozkładem jazdy i siecią komunikacyjną. Poglą-

dowe wyobrażenie na ten temat daje poniższa wizualizacja. Zakład Usług Komunalnych zadba o nowe nasadzenia i piękną
zieleń. Płyta nowego dworca będzie nieco
przesunięta w stosunku do obecnej. Ma to
związek z przebudową ulicy Prusa (która
na pewnym odcinku zostanie poszerzona)
oraz z budową nowych rond - w tym dużego turbinowego (III etap inwestycji). Kontynuowane są zaawansowane rozmowy
z PKP na temat przebudowy i poszerzenia
wiaduktu nad ul. Wyzwolenia.
Aby można było realizować budowę
nowego dworca autobusowego, koniecz-

MATEUSZ HANDEL, zastępca burmistrza Mikołowa
- Dbamy o to, by jak najlepiej skoordynować nasze
wspólne działania i by były one jak najmniej uciążliwe. Budowa węzła ma ułatwić mieszkańcom poruszanie się po
metropolii. Mam tu na myśli mieszkańców Mikołowa, ale
także całego powiatu. Węzeł w Mikołowie będzie przecież
służył kilku gminom. Podobnie jak w całej Metropolii, chcemy popularyzować transport publiczny, również ze względu na ograniczanie zanieczyszczania powietrza spalinami. Ograniczanie ruchu samochodowego w miastach, rozładowywanie korków, to jeden z elementów walki z niską emisją.

ne było przygotowanie terenu, w tym wycinka krzewów i drzew. Przeprowadzona
została inwentaryzacja tak, by wyciąć jedynie te, w przypadku których zachodzi
taka konieczność. Z jednej strony jest to
związane z nowym położeniem wiat przystankowych, z drugiej z prowadzeniem
mediów w ziemi. Oczywiście prowadzo-

ne będą nasadzenia zastępcze i to w ilości
zwielokrotnionej. Warto przypomnieć, że
od 2017 r. w Mikołowie posadzono ponad
10 tys. nowych drzew, a do 2022 r.
(800-lecie miasta) ma ich przybyć łącznie
40 tys. Sama inwestycje również przynosi efekt ekologiczny - służy ograniczaniu

ruchu drogowego na rzecz transportu publicznego. Przyczynia się także do rozładowywania korków, w których stojące samochody spalinami bezpośrednio zanieczyszczają centrum miasta.
Inwestycja ta to bardzo duże wyzwanie, nie tylko dla gminy, ale dla wszystkich interesariuszy. To działanie na styku
wielu instytucji: Polskich Kolei Państwowych, Górnośląsko-Zagłębiowsko Metropolii, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Infrastruktury, czy naszych lokalnych służb Pogotowia, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Budowa centrum przesiadkowego to
projekt, nad którym prace rozpoczęły się
jeszcze w 2016 r. Koszt całej inwestycji,
a więc budowy nowego dworca autobusowego, połączeń drogowych, poszerzenie
ul. Prusa oraz budowa nowego parkingu
to ponad 23 mln złotych. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej (ponad
13 mln złotych) oraz Funduszu Dróg Samorządowych (2,7 mln zł).
Informacje o ewentualnych utrudnieniach drogowych, które spodziewane są wiosną, można będzie otrzymywać po przesłaniu zgłoszenia na adres:
centrum.przesiadkowe@mikolow.eu.
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Senioralny Klub
Wolontariatu
u W naszym mieście zawiązuje się nowa inicjatywa Senioralny Klub Wolontariatu. To owoc współpracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie,
Rady Seniorów oraz radnej Grażyny Ostafin.

I Mikołowskie Dni

Profilaktyki Uzależnień

u W ubiegłym roku informowaliśmy o zawiązaniu ściślejszej współpracy z Komendą
Powiatową Policji w Mikołowie oraz szkołami w dziedzinie profilaktyki uzależnień.
Chodzi przede wszystkim o narkotyki i dopalacze. W tym roku będziemy
współpracowali na tym polu jeszcze mocniej.

C

hcemy podejmować wspólne
i skoncentrowane działania zorientowane na zapobieganie uzależnieniom młodych ludzi od niebezpiecznych substancji. Naszym celem jest
podnoszenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli, by eliminować w ten
sposób czynniki ryzyka, a wzmacniać atuty chroniące przed uzależnieniami.
Stowarzyszenie, Klub Abstynenta
„POWRÓT” przy współpracy Burmistrza
Mikołowa, Sekcji Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tychach, Komendy Powiatowej
Policji w Mikołowie, Pogotowia Ratunkowego oraz europosła Jana Olbrychta organizuje I Mikołowskie Dni Profilaktyki
Uzależnień 2020.
Planowane są kampanie edukacyjne, debaty, konkursy. Od marca do maja

w szkołach organizowane będą warsztaty
dotyczące uzależnień od narkotyków i dopalaczy, uświadamiające jak zgubne konsekwencje niosą one ze sobą. Zorganizowane zostaną także warsztaty profilaktyczne dla rodziców. Będą miały one formę prelekcji prowadzonych przez przedstawicieli policji, pogotowia ratunkowego i psychologa, a także - co szczególnie
istotne - z zaangażowaniem tzw. „żywego
przykładu”, czyli młodej osoby po odwyku narkotykowym. Warsztaty planowane
są na kwiecień.
Również w kwietniu odbędzie się debata profilaktyczne - dla uczniów klas 7
i 8 debata „za i przeciw” (z możliwością
konsultacji indywidualnych z psychologiem klubowym oraz policyjnym profilaktykiem) prowadzona przez specjalistę
ds. profilaktyki uzależnień i eksperta

PARPA - Andrzeja Wojciechowskiego.
Natomiast już na początku marca przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny
o zdrowiu dla przedszkolaków.
- Tak szeroko zakrojona współpraca różnych instytucji, powinna przynieść spodziewany efekt synergii. Oczywiście najważniejszą sprawą jest przekonanie samych uczniów o tym, jak bardzo wartościowi są na co dzień i że nie potrzebują do tego żadnych narkotyków, jaki potencjał i talenty nosi w sobie każdy z nich, i że każdy
jest wyjątkowy i niepowtarzalny. W procesie profilaktyki bardzo ważne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy również przez rodziców i nauczycieli. Zapobieganie potencjalnym tragediom to nasz wspólny cel, który chcemy osiągnąć zjednoczonymi siłami mówi Iwona Spychała-Długosz - zastępca
burmistrza Mikołowa.

W

spólnymi siłami powołana została grupa seniorów,
która chce zaangazowac sie
w działania na rzecz swoich samotnych,
czesto niesamodzielnych rówiesników.
Grupa bedzie odwiedzała osoby
mieszkajace samotnie. Bedzie mozna porozmawiac, wspólnie spedzic czas.
Takie działanie bedzie sprzyjało aktywizacji społecznej, rozwijaniu pasji czy
wspólnym wyjsciom na spacery.
- Podarujmy drugiemu człowiekowi
swój czas, usmiech, swoja wiedze i madrosc. To nic nie kosztuje, a pozwala nam
otrzymac bardzo wiele Angazujac sie
w działania na rzecz drugiego człowieka
zyskujemy nie tylko poczucie, ze jest sie
potrzebnym. To takze nowe doswiadczenia, rozwój osobisty, budowanie nowych
relacji I przyjazni - mówi burmistrz Stanisław Piechula, który zacheca do kontaktu wszystkich, którzy chca wesprzec
te inicjatywe i zasilic Senioralny Klub
Wolontariatu.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
32 3242668 lub 32 3242677
lub na adres e-mail:
anna.mendecka@mops.mikolow.eu

IWONA SPYCHAŁA-DŁUGOSZ
zastępca burmistrza Mikołowa
- Samotność jest najbardziej dotkliwym problemem osób starszych.
Doświadczają jej szczególnie mocno osoby, które są niesamodzielne,
mniej sprawne, zamknięte w czterech ścianach domów, często przykute do łóżka, nie mające swoich
bliskich, bądź mieszkające z daleka
od swojej rodziny. Dla wielu z tych
osób - poza pomocą w zaspokojeniu
niezbędnych życiowych potrzeb najważniejszy jest kontakt z drugim
człowiekiem, rozmowa, szczególnie,
jeżeli to osoba zbliżona wiekiem,
która ze względu na życiowe doświadczenie ma więcej empatii i zrozumienia.

Odbył się Bieg Pamięci

Planszówki i nowe technologie

W
G

ry planszowe towarzyszą ludzkości od wieków. Któż z nas nie
pamięta ich z dzieciństwa. Grywało się z rodzeństwem lub rodzicami
w domu, szkolnej świetlicy czy na korytarzu w czasie przerw. Planszówki ciągle się
zmieniają, stają się coraz atrakcyjniejsze.
Są świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Potrafią skutecznie odciągnąć
od telewizora, tabletu czy telefonu.
Gry planszowe pomagają w koncentracji, uczą przewidywania, planowania, rozwijają wyobraźnię. A przy okazji można
oczywiście spotkać się z przyjaciółmi czy
rodziną.

Pierwsze miejsce
Okazuje się, że mamy prężnie działających miłośników planszówek również
w Mikołowie. Szkolny Klub Gier Planszowych działający przy SP 12 w Bujakowie
brał niedawno udział w ogólnopolskiej akcji Pakietów Noworocznych. To akcja polegająca na promocji działań klubowych
w środowisku lokalnym i rozpropagowaniu informacji o nich wśród jak największej liczby zainteresowanych. Dzięki niej,
można zdobyć pakiet gier!
W Akcji Pakietów Noworocznych
„Zgrana Dwunastkę” odniosła sukces, bo

dzięki rewelacyjnej akcji promocyjnej aż
2513 osób zagłosowało właśnie na bujakowski klub.
- W imieniu zwycięzcy dziękuję za każdy
kliknięty „like” i udostępnienie, to bardzo
pomogło zostać klubowi zauważonym. Informację o akcji udostępniły mikołowskie
placówki edukacyjne, nasze portale. Hasło w grupie siła - potwierdziło się - przyznaje Iwona Spychała-Długosz - zastępca burmistrza.
Szkolny Klub Gier Planszowych działający przy SP 12 w Bujakowie spotyka
się w każdą środę o 14.30 do godz. 16.00.
Zapraszamy, można zabrać ze sobą kogo
się chce.

drugiej połowie 1944 roku Niemcy obawiający się
konfrontacji z nadciągającą
Armią Czerwoną, rozpoczęły wypędzanie
więźniów KL Auschwitz do obozów na
zachód od Polski. W styczniu 1945 roku
padł rozkaz o likwidacji niemieckiego
obozu w Oświęcimiu i ostatecznej ewakuacji więźniów. Rozpoczął się marsz śmierci. Tysiące wygłodniałych i wycieńczonych okrucieństwem obozu kobiet, dzieci
i mężczyzn, pędzonych było kilometrami
przez uzbrojonych esesmanów w styczniowym mrozie. Wielu z nich straciło życie
z wyczerpania, słabsi byli rozstrzeliwani.
Dla upamiętnienia tragicznego marszu
śmieci z Oświęcimia do Gliwic, 28 stycznia z Oświęcimia wyruszył Bieg Pamięci
ze światłem pokoju. Jego organizatorem był Zespół Szkół Technicznych nr 2
z Chorzowa.
W Mikołowie do akcji włączyła się Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków i ZHP Hufiec Ziemi Mikołowskiej.
Na końcowym odcinku sztafeta powitana

została w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana
Pawła II w Borowej Wsi. Tu uczestnicy biegu, społeczność lokalna - uczniowie, dyrektor szkoły, sołtys Borowej Wsi - oraz zastępca burmistrza Mikołowa, członek zarządu
Rady Powiatu złożyli wiązanki kwiatów
i zapalili znicze na miejscowym cmentarzu.
W Borowej Wsi podczas marszu zginęło
31 więźniów Auschwitz. Ten symboliczny gest pozwala nam zachować pamięć
o straszliwych wydarzeniach sprzed lat,
o których nigdy nie możemy zapomnieć.
Z kolei 4 lutego zastępca burmistrza
Iwona Spychała-Długosz na zaproszenie organizatorów Biegu Pamięci, wzięła udział w sesji popularno-naukowej
w ZST nr 2 w Chorzowie. Podczas sesji
oprócz wystąpień i prelekcji historyków
i pracowników naukowych, wyświetlony
został film „Styczeń 1945 w Borowej Wsi”,
przygotowany przez uczniów i nauczyciela z SP nr 6 w Borowej Wsi, nagrodzony
w ogólnopolskim konkursie na Projekt Historyczny organizowanym przez Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach.
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Pamiętamy

Duże zainteresowanie

FOTOWOLTAIKĄ

u To będzie jeden ze sztandarowych projektów realizowanych w najbliższym czasie w naszym
mieście. Miasto Łaziska Górne 18 grudnia 2019 podpisało z Urzędem Marszałkowskim
umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup
i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”.

W

niedzielę 26 stycznia po
raz kolejny w naszym mieście upamiętniono Dzień
Pamięci o Tragedii Górnośląskiej. Pod
tablicą poświęconą ofiarom tragedii znajdującą się na fasadzie budynku
Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych złożono kwiaty i zapalono znicze.
Ofiary Tragedii Górnośląskiej uczczono minutą ciszy.

100 latka
W

sobotę 22 lutego 2020 r. o godz. 17.00 zapraszamy do sali widowiskowej na jubileuszowy koncert Orkiestry Dętej KWK Bolesław
Śmiały z okazji 100-lecia istnienia orkiestry.
Orkiestrze towarzyszyć będą zaproszeni goście.
Bezpłatne wejściówki można odbierać w kasie biletowej Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych.
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona!

N

abór do projektu rozpoczął się
już w grudniu roku 2017, a potem było oczekiwanie na rozwiązanie konkursu. Teraz przyszedł czas
na realizację projektu. Wstępnie na liście podstawowej znalazło się 163 nieruchomości, jednak alokacja przyznana
Miastu pozwala na dofinansowanie już

stalację fotowoltaiczną, jednak nie więcej niż :
n dla instalacji o mocy 2,000 - 2,999
kWp - 10.000 zł,
n dla instalacji o mocy 3,000 - 4,999
kWp - 14.000 zł,
n dla instalacji o mocy 5,000 10,000 kWp - 18.000 zł.

w chwili obecnej około 193 instalacji. Na
liście rezerwowej jest już około 100 nieruchomości. 4 lutego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbyło
się spotkanie organizacyjne poświęcone
realizacji projektu. Burmistrz Miasta powołał działający przy Urzędzie Miejskim
zespół ds. fotowoltaiki. Tworzy go sześć
osób pracujących w Wydziale Inwestycji oraz Biurze Promocji i Rozwoju Miasta, a jego przewodniczącą jest Sekretarz
Miasta Elżbieta Piecha, która na spotkaniu organizacyjnym przedstawiła szczegółowy harmonogram działań. Całkowita wartość projektu to 3 474 544,72 zł,
kwota pozyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: 3 300 817,49 zł, środki własne
Miasta Łaziska Górne: 173 727,23 zł.

Beneficjent w ramach projektu ma możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 80 % wydatków brutto na in-

Aleksander Wyra, Burmistrz Miasta
- Cieszymy się bardzo, że udało nam się uzyskać
dofinansowanie dla mieszkańców na instalacje fotowoltaiczne, a nie było to łatwe, mimo tego, że nasz
wniosek był bardzo starannie przygotowany. Przypomnę, że w pierwszym naborze znaleźliśmy się na liście
rezerwowej. Na wsparcie projektów dotyczących OZE
przeznaczono wtedy kwotę 147 mln zł, a łączna wartość rekomendowanych do dofinansowania projektów opiewała na 750 mln zł.
Finalnie na 107 projektów rekomendowanych do dofinansowania wybrano 4.
w tej grupie nie znalazło się nasze miasto, które uplasowało się na 12 miejscu listy. W drugim konkursie weszliśmy już na listę podstawową i dzięki temu możemy mieszkańcom zaproponować kolejną możliwość proekologicznych inwestycji
z korzystną kwotą dofinansowania.

To był hit!
Ł

Szczegółowe informacje, dokumenty znajdują się na stronie internetowej miasta: www.laziska.pl w zakładce
fotowoltaika.

aziskie lodowisko okazało się w tym roku hitem ferii
zimowych. Ze ślizgawek skorzystało ponad 2500 osób,
to jest o 1500 więcej niż w roku ubiegłym. Ślizgawki,
spotkanie z Hektorem na lodowisku, bezpłatna nauka jazdy
i wieczorne disco na lodzie zorganizowane w piątek, 24 stycznia na zakończenie ferii przyciągnęły rzesze wielbicieli aktywnego wypoczynku.
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Rok inwestycji...
Rozmowa z MIROSŁAWEM BLASKIM,
burmistrzem Orzesza
- W tym roku rozpocznie się największa w historii Orzesza inwestycja, budowa oczyszczalni na terenie gminy.
- Tak. Pod koniec ubiegłego roku
rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę
oczyszczalni w Orzeszu. Jesteśmy już po
przekazaniu placu budowy wykonawcy. Tym samym mogę stwierdzić, że rozpoczęliśmy największą w historii miasta inwestycję. Nowa oczyszczalnia zastąpi dwie dotychczasowe, które działają
jeszcze na przestarzałych technologiach.
Niewątpliwie dla naszej gminy, gdzie
rozproszenie budynków jest duże skana-

- Tak, mamy w przygotowaniu kilka
wniosków - w Ministerstwie Sportu i Turystyki będziemy aplikować o dofinansowanie budowy zaplecza szatniowego na
Stadionie Miejskim. Będzie także składany wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na budowę centrum przesiadkowego w miejscu
obecnego placu przy dworcu PKP oraz na
montaż efektywnego energetycznie oświe-

łego remontu to koszt ponad 9,6 mln zł,
dlatego też został on rozłożony na dwa
lata - 2020 i 2021. Środki na ten cel pochodzić będą z dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego w 50%, pozostałą kwotę po połowie pokryją budżety starostwa
oraz Miasta Orzesze. Z kolei z wniosków,
o które bezpośrednio aplikowała gmina
na budowę dróg gminnych, otrzymaliśmy
dofinansowanie do realizacji w 2020 roku remontu ulicy Orzeszkowej. W sumie
w budżecie miasta na remonty dróg gminnych i powiatowych znalazła się kwota
2,9 mln zł.

Budowa przedszkola w Jaśkowicach.
lizowanie całości miasta jest dużym wyzwaniem. Nowa inwestycja ma jednak
nie tylko służyć wszystkim mieszkańcom, którzy do tej pory byli podłączeni
do sieci, ale także daje możliwość podłączenia kolejnych budynków po rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Orzeszu. Zakończenie robót planowane jest na połowę 2021 roku. Warto dodać, że 85%
inwestycji to środki zewnętrzne, które
udało się otrzymać z RPO WSL 20142020. Całość inwestycji to kwota ponad
16,5 miliona złotych.
- Trwa także inna inwestycja - już
w wakacje zakończy się budowa przedszkola w Jaśkowicach.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4
w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty,
czyli stworzenie oddziałów przedszkolnych to jedno z ważniejszych zadań rozpoczętych w 2019 roku. Koszt inwestycji
to ponad 5,2 mln zł. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Docelowo już od września tego roku przedszkole będzie mogło przyjąć 125 dzieci.
- Miasto Orzesze podobnie jak w poprzednich latach tak i w tym roku będzie
starało się pozyskać zewnętrzne środki finansowe na realizację inwestycji
w mieście?

tlenia ulicznego. Budowa centrum przesiadkowego obejmie utworzenie zajezdni autobusowej, 54 miejsc parkingowych
oraz infrastruktury towarzyszącej tj. wiaty przystankowej, wc, oświetlenia, ławek
itp. Planowane wyburzenie starego budynku dworca PKP aktualnie nie będzie
możliwe, ze względu na decyzję Konserwatora Zabytków dotyczącą zachowania tego obiektu. Natomiast montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego obejmie wymianę 728 szt. opraw
ulicznych na oprawy typu LED na trenie
całego miasta. Uzyskaliśmy informację
o pozytywnej ocenie wniosku złożonego
w czerwcu ubiegłego roku na realizację
termomodernizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej i Grzegorczyka
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z którego możemy uzyskać prawie 1 mln zł dofinansowania. Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu środków finansowych
zaplanowane zostało na luty.
- Co z remontami dróg na terenie
miasta?
- Przypomnę tylko, że w Orzeszu część
ulic to drogi powiatowe. Władze Starostwa Powiatowego kontynuować będą remont ulicy Żorskiej. Przeprowadzenie ca-

- Porozmawiajmy o budżecie miasta
na rok 2020. Dochody miasta planowane są na poziomie 118,5 mln złotych.
- Tak, z kwoty 118,5 mln złotych aż
33,3 mln zł dotyczy realizacji zadań zleconych przez administracje rządową - głów-

nie wypłatę świadczeń wychowawczych,
rodzinnych, alimentacyjnych. Główne źródła dochodów to: subwencja oświatowa 18,5 mln zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 26,8 mln zł
- wskutek zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wzrost
tylko o 0,9 mln zł, podatki lokalne 12,5 mln zł, opłaty za gospodarowanie
odpadami - 5,1 mln zł, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne
- 35,1 mln zł, środki unijne 12,9 mln zł,
opłata eksploatacyjna za wydobycie węgla
i piasku to zaledwie 62 tys. zł.
- Najważniejsze pozycje po stronie
wydatków?
- W budżecie zabezpieczono środki na
realizację zadań w kwocie 127,1 mln zł.
W tym wydatki bieżące wynoszą
103,6 mln zł, a wydatki majątkowe 23,5 mln zł. Najważniejsze pozycje Oświata - 43,4 mln zł, pomoc społeczna,
ochrona zdrowia, rodzina - 39,2 mln zł,
w tym zadania zlecone przez administracje rządową kwota 33,2 mln zł,
z czego realizacja projektów unijnych to
1 mln zł. Ujęliśmy w budżecie także termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Gliwickiej i Grzegorczyka 1,64 mln zł. Na lokalny transport zbiorowy
zabezpieczyliśmy 3,7 mln zł, w tym mieści
się, m.in. budowa punktu przesiadkowego przy dworcu w Orzeszu - 0,4 mln zł.
z planowanym dofinansowaniem unij-

nym w wysokości 372 tysiące zł. Niestety Budżet Orzesza zamyka się deficytem
w wysokości 8,6 mln zł. Na sfinansowanie
planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowany został kredyt w wysokości ponad
9,2 mln zł, przy czym spłaty zostały rozłożone do 2034 roku.
- Od 1 stycznia ruszyła także kolejna
bezpłatna linia autobusowa dla mieszkańców.
- Tak, zgodnie z obietnicami realizujemy ten pomysł wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Orzeszan. Od początku roku na
terenie miasta 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 i stanowi połączenie z Łaziskami Górnymi. 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. Zarówno linia „Ł” jak
i linia „Z” są liniami kursującymi w dni robocze. Niewątpliwie jest to kolejny element,
który wpłynie w Orzeszu na skuteczną walkę ze smogiem. Liczę na to, że część osób
zamiast poruszać się swoimi samochodami
skorzysta z bezpłatnej linii.
- Dziękujemy za rozmowę

Mieszkańcy sami zaproponują na co wydać środki finansowe w kwocie

50 000 zł dla Centrum Orzesza i 35 000 zł dla Jaśkowic

B

urmistrz Orzesza oraz Rada Miejska Orzesze proponuje mieszkańcom Centrum Orzesza oraz Jaśkowic zgłaszanie w formie pisemnej do 28 lutego 2020 r.
swoim Radnym projektów przedsięwzięć służących poprawie
warunków życia mieszkańców Centrum oraz Jaśkowic, które
mogłyby być zrealizowane w roku 2020 w ramach środków
zaplanowanych w projekcie budżetu gminy na rok 2020, w nie
przekraczającej kwocie:
50 000 zł brutto dla Centrum Orzesza
oraz
35 000 zł brutto dla Jaśkowic
Inicjatywa ta skierowana jest do wszystkich zameldowanych
w Centrum Orzesza i w Jaśkowicach pełnoletnich mieszkańców, którzy posiadają własny pomysł na wydatkowanie zaplanowanych na rok 2020 środków finansowych lub chcą poprzeć
inicjatywę sąsiadów z obszaru swojego zamieszkania.

Wymagania:
1. Projekt musi być realizowany na nieruchomościach w Centrum
Orzesza oraz w Jaśkowicach będących wyłącznie własnością gminy.
2. Projekt musi mieścić się w kwotach 50 000 zł brutto dla Centrum Orzesza oraz 35 000 zł brutto dla Jaśkowic.
3. Kosztorys projektu powinien obejmować wszystkie koszty
niezbędne do realizacji projektu (np: dokumentację projektową, zakres rzeczowy, uzgodnienia).
4. Należy przedstawić uzasadnienie propozycji projektu.
5. Projekt powinien być zaakceptowany przez minimum
0 mieszkańców Centrum bądź Jaśkowic.
6. Projekt należy złożyć na ręce Radnych Centrum Orzesza dotyczących przedsięwzięć dla Centrum lub Radnych Jaśkowic
dotyczących przedsięwzięć dla Jaśkowic.
Harmonogram:
n do 28 lutego 2020 r. - zgłaszanie projektów
n marzec 2020 r. - weryfikacja formalna projektów
n kwiecień 2020 r. - głosowanie
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33 300,25 zł

Podsumowanie 2019

u 2019 r. przeszedł do historii, pora więc na krótkie
podsumowanie pierwszego pełnego roku urzędowania
nowych ornontowickich władz samorządowych.

B

iorąc pod uwagę, że nasz
gminny budżet kształtował się
w granicach 35 milionów zł
oraz zważywszy na fakt, że musieliśmy
w tym czasie zwrócić 6,5 miliona złotych
tytułem nieuregulowanych kwestii podatkowych z poprzedniej kadencji, które
obecnie wracają rykoszetem, można bez
cienia wątpliwości określić miniony rok
jako przyzwoity, tym bardziej, że udało
nam się pozyskać ponad 2,5 miliona zł
środków zewnętrznych, głównie na realizację gminnych inwestycji.
Na szczególne wyróżnienie wśród
wydatków majątkowych zasługuje
podwojenie nakładów na modernizację dróg gminnych, wymianę
nawierzchni chodnika przy ul. Zwycięstwa i Akacjowej, przebudowę
sieci wodociągowych, doświetlenie
ciągów komunikacyjnych oraz wyremontowanie odcinka ul. Chudowskiej przez Powiat Mikołowski.
Warte odnotowania jest także uruchomienie bezpłatnej komunikacji
gminnej oraz dofinansowania do
rekordowej liczby, jak na ornontowickie realia, 96 budynków mieszkalnych, w których zamontowano
ekologiczne systemy grzewcze.
Wśród wydarzeń kulturalnych lub
sportowych, które znacznie podniosły
prestiż i wzmocniły pozytywny wizerunek naszej Gminy warto wymienić powrót do sprawdzonej formuły festynu

Rekordowy finał WOŚP
Celem tegorocznego Finału WOŚP było zebranie środków na rzecz zapewnienia
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie
zabiegowej. W Ornontowicach Orkiestra zagrała już po raz piętnasty.

z okazji Dni Ornontowic, organizacja
Dożynek Gminno-Powiatowych, podpisanie umowy partnerskiej z Górnikiem Zabrze oraz nowa powiatowa inicjatywa w postaci Biegu Samorządowca.
Rok 2019 był także obfity w różnorodne
jubileusze, m.in. 100-lecie Pszczelarstwa w Ornontowicach i 35-lecie Chóru
Jutrzenka. Mam nadzieję, że rozpoczynający się rok 2020, mimo ciążącej
perspektywy spłaty kolejnej transzy nieuregulowanych rozliczeń z lat poprzednich, będzie równie udany. Tego życzę
sobie, radnym, pracownikom samorządowym, a przede wszystkim mieszkańcom Ornontowic.
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

O

rnontowicki Sztab mieścił się
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i współpracował z Urzędem Gminy Ornontowice, ARTerią CKiP,
Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, Zespołem
Szkół Ponadpodstawowych, GKS „Gwarek”,
Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Policją.
Szefem sztabu była Kornelia Osińska-Kurpas, która
koordynowała działania wspólnie z dyrektor Moniką OrłowskąPrzybyłą. W ornontowickim sztabie
zostało zarejestrowanych 25 wolontariuszy, których przygotowała i przeszkoliła Maria
Zawierta-Tomala.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyła się Impreza Finałowa, podczas której można było zobaczyć występy artystyczne,

skorzystać z oferty „Kącika Malucha”, przejażdżki sportowym samochodem marki Porsche, czy pośpiewać karaoke.
Otwarty był również bufet oraz
działała loteria. W przerwach
między występami przeprowadzona została sprzedaż
przedmiotów wartościowych, którą prowadziły
Agnieszka Bugla i Karolina
Sosna, a konferansjerkami
były uczennice Julia Siedlaczek i Klaudia Zajusz. Nad
częścią techniczną czuwali
Maksym Juranek oraz Marcin
Knapczyk, Krystian Mańczak
i Dawid Trześniowski. Orkiestrowe
granie zakończył o godz. 20.00 na boisku
GKS „Gwarek” pokaz „Światełko do nieba”.
W Ornontowicach zebrano 33 300,25 zł, o 3 572,99 zł więcej niż w ubiegłym roku.
Organizatorzy Sztabu nr 644 w Ornontowicach

Spotkanie wójta z mieszkańcami

Naturalnie. Senior!
u Z początkiem roku
ARTeria Centrum
Kultury i Promocji przy
wsparciu, w postaci
darowizny, Fundacji JSW
rozpoczęła realizację
projektu skierowanego
do seniorów.

Ma

on na celu zwiększenie aktywności tej
grupy mieszkańców
gminy oraz pokazanie jak aktywność
może pozytywnie wpłynąć na zdrowie,
kondycję fizyczną i psychiczną osób
starszych.

Projekt podzielony jest na kilka
bloków tematycznych. W ramach projektu organizowane są zajęcia:
n Herbaciarnia Seniora;
n Relaks Seniora;
n Senioralna giełda przepisów;
n Ornontowicka zielarnia Seniora;
n Gimnastyka - zdrowy kręgosłup.
Ponadto zorganizowane także zostaną wycieczki - do Kopalni Srebra
i Muzeum Chleba oraz z historią w tle,
tj. wyjazd do Muzeum Powstań Śląskich, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945
roku.

u Pierwsze w tym roku
spotkanie wójta gminy
Marcina Kotyczki
z mieszkańcami
Ornontowic odbyło
się 7 stycznia w sali
ARTerii CKiP. Tematami
wiodącymi był
budżet na 2020 r. oraz
gospodarka odpadami
komunalnymi.

W

trakcie spotkania wójt podsumował rok ubiegły oraz
zaprezentował najważniejsze pozycje budżetu na 2020 r., w tym
m.in. wydatki na zadania inwestycyjne.
Omówiono możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła

oraz przedstawiono nowy projekt realizowany przez ARTerię CKiP pn. „Naturalnie. Senior!”.
Najwięcej zagadnień dotyczyło jednak gospodarki odpadami i podwyżki
cen za wywóz śmieci.

W trakcie spotkania mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, czy też
zgłaszania swoich wniosków bądź uwag.
Na zakończenie mieszkańcy w ramach
działań promocyjnych urzędu otrzymali
kalendarze ścienne na 2020 rok.

Konkurs „Drugie życie odpadów”

W

ójt Gminy Ornontowice podpisał umowę o współdziałaniu
przy realizacji Konkursu Ekologicznego dla klas VII i VIII szkół podstawowych. Stronami umowy są: Powiat Mikołowski i Gminy wchodzące w jego skład.

Konkurs pt. „Drugie życie odpadów”
realizowany będzie w ramach projektu
pn.: „J-ednolita S-trategia T-erytorialna
= spójny obszar funkcjonalny powiatu
mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”,

zgodnie z celem strategicznym: „Infrastruktura społeczna oraz przestrzeń dostosowana do potrzeb obecnych i przyszłych
mieszkańców obszaru funkcjonowania powiatu mikołowskiego” - sfera „Przestrzeń
i Środowisko”.

luty 2020 r.

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

/gminawyry
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

W Szkole Podstawowej w Wyrach

ZABRZMIAŁA MUZYKA!

u Dźwięk trąbek, klarnetów, puzonów i saksofonu zabrzmiał 30 stycznia w Szkole Podstawowej w Wyrach.
Wszystko to za sprawą wyjątkowego noworocznego koncertu Orkiestry Dętej Tauron Wytwarzanie S.A. oddział
Elektrownia Łaziska Górne, która zaprezentowała swój muzyczny kunszt pod batutą Bogusława Plichty.

B

yło jednocześnie bardzo
uroczyście, jak
i karnawałowo! Muzycy zaprezentowali
publiczności najbardziej znane i lubiane utwory muzyki
filmowej i rozrywkowej, takie jak:
motyw z filmu „Piraci z Karaibów”, czy
uwielbianych: „Janosika” i „Stawki większej niż życie”. Publiczność, zgromadzona w sali gimnastycznej wyrskiej szkoły podziękowała
muzykom za wspaniały koncert owacjami na stojąco.
Koncert był inicjatywą wyjątkową. - To
Rada Rodziców naszej szkoły wpadła na

pomysł zorganizowania Koncertu Noworocznego. Myślę, że cel był bardzo ważny.
Środki ze sprzedaży biletów zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kolejnego
etapu przeprojektowania akustyki świetlicy
szkolnej w ramach walki naszej szkoły z hałasem - komentuje Ilona Sobieraj, dyrektor

Szkoły Podstawowej
w Wyrach.
Przypomnijmy, że
placówka realizuje
kampanię „Walka
z hałasem”. W ramach tej inicjatywy,
kilka miesięcy temu
został już wygłuszony sufit szkolnego
korytarza na II piętrze. Ta niepowtarzalna inicjatywa
ma na celu zmniejszenie skutków negatywnego oddziaływania hałasu na dzieci
i młodzież. W miarę posiadanych środków
podobne inwestycje wygłuszające będą realizowane w kolejnych pomieszczeniach
szkolnych.
Karolina Kopacz

W Klubie Senior +
jesteśmy rodziną
u Gostyński Klub Senior+ w lutym kończy dwa lata.
O dotychczasowej działalności i o tym, jak ważną
jest przestrzenią w naszej lokalnej społeczności,
porozmawialiśmy z ZOFIĄ BARON-MARGOS,
koordynator Klubu.

- Zaczął się trzeci rok działalności miejsca, które tworzy Pani
od samego początku...
- Kiedy dwa lata temu pierwszy
raz przyszłam do pracy w naszym
klubie seniora, poza pięknym,
wyremontowanym wnętrzem, nie
było najważniejszego elementu ludzi. Bo Klub Senior+ to przede
wszystkim nasi seniorzy. Dziś,
dwa lata później wiem, jak trudną
drogę przeszliśmy, aby to miejsce
było takie, jakie jest teraz - tętniące życiem i ludźmi!
- Jak wyglądają dni w Klubie
Senior+?
- Oprócz różnorodnych ćwiczeń, czy zajęć odbywających się
u nas każdego dnia, współpracujemy z biblioteką oraz domem
kultury. Zaprzyjaźniliśmy się też
z Klubem Senior+ z Jaśkowic oraz
„Szarotkami” z Mościsk, wystawiliśmy teatrzyk „Leśne maniery”,
czy stworzyliśmy Mapę Lokalnych
Potrzeb Seniora. Współorganizowaliśmy też obchody 20-lecia
powiatu mikołowskiego, na które
stworzyliśmy koronę dożynkową.
- Co będzie się działo w Klubie
Senior+ w 2020 roku?
- Jeśli chodzi o nowości - będą
się u nas odbywały zajęcia tańca
w kręgu, nawiązujemy też współ-

pracę z Fundacją „Gdy liczy się
czas”. Seniorzy będą wykonywać
poszewki na poduszki, które zostaną wysłane za pośrednictwem
Fundacji w rejony objęte wojną.
Będziemy również tworzyć gry
planszowe, a także uszyjemy czapeczki dla dzieci chorych na raka.
- Seniorzy mnóstwo z siebie
dają innym...
- Na początku już miałam powiedzieć, że takiej grupy seniorów
jak nasza, inne gminy mogą nam
pozazdrościć! Zawsze, gdy coś robimy, seniorzy angażują się na sto
procent.
- A co seniorom może dawać
uczestnictwo w Klubie?
- Myślę, że seniorzy czują się
u nas potrzebni. Dla wielu z nich
bardzo ważne jest to, że mają miejsce, w którym zawsze ktoś na nich
czeka, w którym mogą po prostu
się spotkać, porozmawiać, czy wypić wspólnie kawę. Chciałabym,
aby wszyscy seniorzy mogli tego
doświadczyć. Do Klubu nie trzeba
się od razu zapisać, można przyjść,
porozmawiać, wypić kawę i dopiero wtedy zdecydować, czy chce się
dołączyć do naszej RODZINY.
- Dziękuję za rozmowę.
Karolina Kopacz

NAJPOPULARNIEJSZĄ MARKĄ

motocykli elektrycznych w Polsce!
u Rynek jednośladów elektrycznych rozwija się w błyskawicznym tempie.
Jeszcze kilka lat temu na palcach jednej ręki można było policzyć jeżdżące
po polskich drogach pojazdy z napędem elektrycznym.

D

ziś w dobie coraz większej eko-świadomości,
wszechobecnego e-shearingu i zmieniającego
się podejścia Polaków do miejskiej mobilności,
swoje elektryczne pojazdy wypuszczają największe
stajnie motocyklowe świata. W 2019 roku wg danych
PZPM zarejestrowano 3053 „elektryków”.
BMW, KTM, a nawet… Harley Davidson musiały
jednak w 2019 roku oddać palmę pierwszeństwa
debiutującej na naszym rynku marce Super Soco.
Według raportu Polskiego Związku Przemysłu
Motoryzacyjnego to właśnie Super Soco została
najpopularniejszą marką motocykli elektrycznych
w 2019 roku w Polsce.
Sukces jest tym większy, że wszystkie rejestracje
dotyczą jednego modelu - Super Soco TC Maxa.
Twórcami elektrycznych motocykli Super Soco jest
grupa byłych pracowników Hondy, którzy poświęcili się
pasji i dziś pojazdy tej marki obecne są w ponad
50 krajach na całym świecie.
Pierwszy elektryczny odpowiednik klasy
125cc TC Max zaprezentowany został podczas
mediolańskich targów EICMA w 2018 roku.
Autorski projekt silnika o szczytowej
mocy 5000 W, 180 N.m. momentu
obrotowego oraz odważny design
w stylu cafe racer sprawiają,
że można zakochać w nim od
pierwszego ruchu manetką.
Na decyzję o zakupie właśnie
TC Maxa wpłynęła też z pewnością
wyjmowalna bateria z płaskimi
ogniwami litowymi, pozwalają
przejechać nawet 110 km na jednym
ładowaniu.
Super Soco Polska razem z dealerami dziękuje polskim
klientom za tak ciepłe przyjęcie
i zapowiada, że rok 2020 będzie równie elektryzujący.

Dziękujemy
za zaufanie!
Super Soco TC Max
najpopularniejszy motocykl
elektryczny w Polsce
* w 2019 roku wg danych rejestracji z Centralnej Ewidencji Pojazdów

www.super-soco.pl

FEDRUJEMY
Jastrzębska Spółka
Węglowa w nowy
rok weszła z nowymi
koncesjami na
wydobycie węgla, które
gwarantują nieprzerwaną
eksploatację do roku
2051. Dotyczą złóż węgla
„Pniówek”, „Szczygłowice”,
„Jas-Mos 1” oraz „BzieDębina 1 Zachód”. Ponadto
wydłużono terminy
obowiązywania koncesji
wydobywczych dla złóż
„Budryk” oraz „Knurów”.

A

ktualnie Jastrzębska Spółka
Węglowa posiada 11 koncesji wydobywczych obejmujących łącznie powierzchnię prawie 210 kilometrów kwadratowych
i zasobach szacowanych na ponad
1,2 miliarda ton węgla koksowego. Do
tej pory kopalnie JSW prowadziły wydobycie w oparciu o zgody wydobywcze udzielone w latach 1993-1994.
Ponieważ koncesje wydawane były
na okres 25 lat większość z nich utra-

Budryk do 2043 roku

Można fedrować
ciła ważność w roku 2019 lub utraci
w bieżącym. Aby kopalnie JSW mogły w dalszym ciągu prowadzić działalność wydobywczą konieczne było
uzyskanie nowych lub przedłużenie
terminu obowiązujących koncesji.
Długotrwały (ponad 4-letni) proces
zakończył się sukcesem, ale wymagał
ogromnego zaangażowania osób zajmujących się pozyskaniem koncesji
- zwłaszcza, że w trakcie prac zmieniło się prawo w tym zakresie. Nowe

przepisy dają duże uprawnienia społecznościom lokalnym oraz organizacjom ekologicznym, które nie zawsze
wspierają poczynania górniczego
przedsiębiorcy.
Zmiany terminu obowiązywania
koncesji wymaga jeszcze złoże „Borynia”, gdyż termin jej ważności upływa
31.12.2025 r. W najbliższych latach
JSW wystąpi z wnioskiem o wydłużenie terminu obowiązywania koncesji
co najmniej do roku 2042.

KONCESJE JSW I DATY ICH OBOWIĄZYWANIA

Złoże Zofiówka 
Złoże Jas-Mos 1 
Złoże Bzie-Dębina 1-Zachód 
Złoże Bzie-Dębina 2-Zachód 
Złoże Budryk 
Złoże Chudów-Paniowy 1 
Złoże Knurów 
Złoże Szczygłowice 
Złoże Pniówek 
Złoże Pawłowice 1 

do 31.12.2042 r.
do 31.12.2025 r.
do 31.12.2051 r.
do 31.12.2042 r.
do 31.12.2043 r.
do 31.12.2044 r.
do 15.04.2044 r.
do 31.12.2040 r.
do 31.12.2051 r.
do 31.12.2051 r.

Wesoła zabawa dzięki Fundacji JSW

u Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach gościło
prezesa Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Artura
Dyczko oraz pozostałych członków Zarządu Fundacji JSW.
i o tym, do czego tak naprawdę
wykorzystywany jest węgiel. Na
koniec spotkania honorowy gość
rozdał przywiezione prezenty.
Jako największy pracodawca i przedsiębiorca w regionie Jastrzębska Spółka Węglowa wspiera lokalną społeczność,
ale nie tylko. Powołana w kwietniu 2019 roku przez JSW Fundacja uzupełnia działania z szeroko pojętego obszaru społecznej
odpowiedzialności biznesu.

W

tym dniu dzieci z grup „Różyczki” oraz „Skrzaty”
przygotowały przedstawienie
„Uroki Pani Zimy”.

Prezes wraz z pozostałymi
członkami Zarządu przystąpili do wspólnej zabawy. Główną atrakcją dla dzieci stała się
maskotka Myszka JSW, która

uczestniczyła w zabawie oraz
pozowała do zdjęć.
Prezes Fundacji opowiadał
dzieciom o trudnej pracy górników, ich codziennych zmaganiach

Projekty społeczne realizowane przez JSW są dobrze przyjmowane przez szkoły, przedszkola, placówki wychowawcze,
domy dziecka. Fundacja realizując swoje cele statutowe udzieliła w 2019 roku 180 darowizn
na rzecz lokalnych społeczności, wspierając służbę zdrowia,
dzieci i młodzież, a także ciekawe, innowacyjne projekty z zakresu edukacji, zdrowia, ekologii i kultury.

Artur Dyczko,
zastępca prezesa
JSW ds. technicznych
i operacyjnych,
jednocześnie prezes
Fundacji JSW

Cel mamy wspólny.
Chcemy być dobrym
sąsiadem, dlatego
włączamy się aktywnie
w życie samorządów,
tak by suma korzyści
płynących z JSW do
regionów nie tylko
kompensowała, lecz
znacząco przewyższała
niedogodności
związane
z funkcjonowaniem
naszej firmy oraz
budowała wzajemne
zaufanie.

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

Na początek o wodzie

5 kwietnia rusza projekt Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie: „Śląski Kalendarz Ekologiczny”

J

est to cykl imprez skierowany do
mieszkańców Powiatu Mikołowskiego i nie tylko. Jak zawsze odbędzie się na Sośnej Górze, gdzie poprzez
warsztaty, wykłady, projekcje filmów
oraz grę terenową adresowaną do całych
rodzin, organizatorzy przybliżą tematykę ekologiczną. Imprezy odbywają się
w niedzielę i cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Przekazywane w atrakcyjnej formie, przez ekspertów informacje łatwiej i szybciej trafiają do słuchaczy.

- Każdego roku staramy się zmieniać tematykę imprez, by zachęcić jak
największą liczbę osób do odwiedzania naszego Ogrodu. Staramy się tak je przygotowywać, by były w atrakcyjnej formie zarówno dla dzieci, jak i młodzieży oraz dorosłych. Ale niektóre, sprawdzone elementy zachowujemy, a do takich należy edukacyjna
gra terenowa, która cieszy się dużym zainteresowanej wśród dzieci - opowiadają pracownicy Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie.

Pierwsza z siedmiu imprez odbędzie się
5 kwietnia i zostanie poświęcona wodzie.
To dobra sposobność, aby zwrócić uwagę
na wyzwania, przed jakimi stoi
ludzkość, a w szczególności mieszkańcy województwa śląskiego,
w związku z kurczącymi się zasobami wody pitnej i użytkowej.
W trakcie obchodów zorganizowane zostaną warsztaty,
prelekcje, gry edukacyjne, których zadaniem będzie wskazanie problemu, jego wagi, przyczyn oraz prognozowanych skutków, a także wskazanie możliwości podjęcia działań adaptacyjnych. Cykl 7 imprez jest finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dla którego edukacja proekologiczna jest bardzo istotnym elementem polityki ochrony środowiska.

Pieniądze dla Ogrodu Botanicznego
u 201 wniosków o dofinansowanie wpłynęło na
tegoroczny, jubileuszowy, X konkurs Fundusz
Naturalnej Energii realizowany przez GAZ-SYSTEM
w partnerstwie z Fundacją „Za górami, za lasami”
oraz m.in. Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

I

deą konkursu jest wsparcie
samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji innowacyjnych projektów ekologicznych.
W tym roku do rozdysponowania było 250 000 zł na terenie pięciu województw: mazowieckiego,

podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.
Z naszego regionu pieniądze przyznano pięciu projektom:
1. Śląski Ogród Botaniczny
- Związek Stowarzyszeń w Mikołowie, projekt „Edukacja dla
ochrony środowiska”,

2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego
Prusa w Rybniku, projekt „Letnia
ekoteka młodego człowieka”,
3. Fundacja Puk Puk w Woli,
projekt „Zielony oddech”,
4. Szkoła Podstawowa nr 25
im. J. Słowackiego w Zespo-

le Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Rudzie Śląskiej, projekt „Kłodnicka Eko-Baza”,
5. Stowarzyszenie dO!PAmina
Lab w Dąbrowie Górniczej, projekt „Zielone (po)Lekcje”.
- 10 lat Funduszu Naturalnej
Energii to łącznie 189 nagrodzonych projektów, a co za tym idzie,
setki beneficjentów na terenie całej
Polski oraz realne korzyści społeczne i środowiskowe. Projekty nagradzane przez GAZ-SYSTEM są ogólnodostępne dla mieszkańców. Rekordowa liczba tegorocznych wniosków oznacza, że wsparcie finansowe GAZ-SYSTEM dla inicjatyw
ekologicznych wychodzi naprzeciw
potrzebom lokalnych społeczności -

powiedział Artur Zawartko, wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM.
W tym roku jury konkursu zwracało uwagę na projekty,
wpływające pozytywnie na środowisko, ale także na takie, których realizacja przyczynia się do
budowania postaw obywatelskich w obszarze ochrony przyrody i zmiany postaw na proekologiczne. Autorzy projektów podejmowali się praktycznych działań, które realnie przyczyniają się
do oszczędzania wody czy zwiększania efektywności w zakresie
gospodarowania odpadami. Jury
wybrało finałowych 25 projektów
- po pięć z każdego województwa.
Oceniany był ich potencjał pro-

ekologiczny, zasięg planowanych
działań oraz innowacyjne podejście do potrzeb lokalnych.
- Podejmowanie działań, które mają na celu rozwiązywanie
problemów środowiskowych, jest
ogromną wartością i siłą. Coraz
więcej osób zwraca uwagę na potrzeby lokalne i w oparciu o nie
stawia sobie cele oraz wyznacza
kierunki działania - powiedziała Urszula Fabianiak, wiceprezes
Fundacji „Za górami, za lasami”. Doceniamy to, ile projektów zostało złożonych w ramach jubileuszowej edycji konkursu i z niecierpliwością czekamy na efekty realizacji działań, które otrzymają dofinansowanie w tym roku.

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

Będzie prościej

u Podczas Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego rozmawiano o czystym powietrzu.

Rządowy Program
„Czyste powietrze”
i sprawy związane
z neutralnością
klimatyczną były
głównymi tematami
posiedzenia
Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego
w Katowicach,
które odbyło się
31 stycznia 2020 r.

G

ośćmi pierwszego w tym roku
posiedzenia WRDS byli, m.in.
minister klimatu Michał Kurtyka i dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu Magda Gosk, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny, wiceminister Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, a także władze regionu - wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i marszałek
województwa Jakub Chełstowski.

Do dyskusji i udziału w posiedzeniu
Rady zaproszeni zostali również przedstawiciele inspekcji ochrony środowiska,
instytutów badawczych, które specjalizują się w dziedzinie ekologii. Podczas spotkania minister klimatu Michał Kurtyka
zapowiedział, że w porozumieniu ze stroną społeczną będą się toczyć prace nad
maksymalnym uproszczeniem programu
„Czyste powietrze”, który może też zostać
wzbogacony o nowe instrumenty.
Uruchomiony we wrześniu 2018 r.
rządowy program „Czyste powietrze”

ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz
niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie - dotacje i pożyczki, na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na
nowoczesne źródła ciepła spełniające
najwyższe normy, czy przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.

Prezes NFOŚ, Piotr Woźny oraz prezes Tomasz Bednarek i zastępca prezesa
Adam Lewandowski z WFOŚiGW w Katowicach.

Bliżej mieszkańców
u Punkt informacyjny programu „Czyste powietrze”
od lutego działa w Urzędzie Gminy Wyry.

W

ramach porozumienia z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, od 3 lutego
w Wyrach działa punkt informacyjny programu „Czyste powietrze”. W Urzędzie gminy można
teraz uzyskać wsparcie w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie
i pomoc w skompletowaniu wymaganych załączników. Mieszkańcy
mogą także złożyć wniosek bezpośrednio w urzędzie, bez konieczności zawożenia go do Katowic.

Na co możemy
liczyć?
• wsparcie przy rejestracji na portalu beneficjenta, wypełnienie
i wysłanie wniosku w formie
elektronicznej,
• zapoznanie z zasadami programu „Czyste powietrze” i dokumentami z nim związanymi,
• pomoc przy skompletowaniu wniosku o dofinansowanie
(wskazanie - kto, gdzie podpisuje się we wniosku, wypełnie-

nie wymaganych pól i skompletowanie załączników),
• konsultacje przy wypełnieniu
danych z audytu energetycznego/uproszczonej analizy energetycznej,
• wsparcie przy wyliczaniu części
dochodowej.
Wniosek składa się w gminie.
Można przyjść z już wypełnionym
dokumentem o dofinansowanie
lub skorzystać z pomocy pracownika przy jego uzupełnianiu. Po
przyjęciu wniosku, gmina poddaje go weryfikacji. Obowiązkiem

gminy jest, po dokonaniu weryfikacji wniosku, przekazanie go do
WFOŚiGW w Katowicach.
Ocena gminy ma na celu
usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale
nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny
dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.
Karolina Kopacz

Do tej pory punkty konsultacyjne programu
„Czyste powietrze” zostały uruchomione
w 30 gminach, a w naszym powiecie
w Gminie Wyry oraz Łaziskach Górnych.
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Stąpamy po twardym gruncie

u Po rundzie jesiennej Burza Borowa Wieś plasuje się na drugim miejscu
w tabeli, z taką samą sumą punktów jak lider - Gwiazda Chudów. Kibice
z Borowej Wsi zacierają ręce, licząc na dobrą „piłkarską Wiosnę” Burzy
i... awans do ligi okręgowej. Na temat takich dywagacji przepytaliśmy
trenera Burzy, MATEUSZA KARCZA.

Strażak
wraca do domu

K

ibice piłkarscy znają perypetie z boiskiem mikołowskiego
Strażaka. 2019 dla piłkarzy tego klubu był rokiem „wyjazdowym”, jako że przez cały czas grali mecze na obcych boiskach.
„Wyjazdowe” na murawach rywali, a te
w roli gospodarza na gościnnym boisku
LKS-u Bujaków. Trenowali też gdzie popadło, stąd i wyniki były takie, jakie były - poniżej oczekiwań i możliwości. Wygląda na to, że te kłopoty już się kończą.
- Myślę, że w rundzie wiosennej, może nie
od pierwszego meczu, ale od kwietnia, wrócimy na „stare śmieci”. Odnowiona murawa nabrała sił, choć w jednym miejscu jest

trochę zapadnięta i przydałoby się ją podnieść, by podczas opadów nie zbierała się
tam woda, ale gdy trawa zacznie rosnąć,
powinna nadawać się do gry. Wcześniej
musimy przeprowadzić procedury weryfikacyjne, aby boisko było dopuszczone do
gry i liczę, że wiosną będziemy już gospodarzami na swoim - mówi prezes Strażaka,
Piotr Tabacki. - To nie jedyna dobra wiadomość. Najprawdopodobniej, a prawie na
pewno, w miejscu słynnych już „ławeczek
dla kibiców” zbudowanych z drewnianych
bali, staną siedziska z prawdziwego zdarzenia - dodaje. Teraz nie pozostaje nic innego, jak solidnie przygotować się do rundy
wiosennej.
Tadeusz Piątkowski

- Przed rozgrywkami, jedna z osób
blisko związanych z klubem powiedziała, że „Burza w tym sezonie walczy
o awans do okręgówki”. Czy jest aż tak
optymistycznie?
- Na razie stąpamy po twardym gruncie. Pierwsza runda pokazała, że jesteśmy
w stanie powalczyć z każdym rywalem
i w każdym meczu walczyć o zwycięstwo.
W 15 spotkaniach tych zwycięstw odnieśliśmy 12, dwa mecze zremisowaliśmy
i tylko raz zaszliśmy z boiska „na tarczy”.
Tak samo jak lider.
- Z przebiegu gier w rundzie jesiennej
wygląda na to, że o awans będą się ubiegać drużyny lokalnego „trójkąta Bermudzkiego”, czyli Gwiazdy Chudów, Burzy i Tempa Paniówki.
- Na to wygląda, choć za plecami
„czają się” Start Sierakowice i Naprzód
Żernica, a faworytom sporo krwi może napsuć młoda ekipa Gwarka Zabrze.
Grupa, a szczególnie jej górna połowa
jest pod względem umiejętności piłkarskich wyrównana i na dziś trudno wskazać faworyta, choć z sumy zdobytych

zują i dopiero mówić o finalizacji. Robimy wszystko, żeby mieć wyrównaną „16”
zawodników, którzy będą grać w każdym meczu. Sezon jest długi, dojdą kontuzje (oby nie), kartki, zmęczenie. Zdaję
sobie sprawę z tego, że futbol dla moich
podopiecznych jest ich pasją, a każdy ma
swoje główne obowiązki i nie zawsze może być do mojej dyspozycji.

punktów wynika, że są nimi Gwiazda
i Burza.
- Rozpoczął się okres przygotowań do
rundy wiosennej. Jakieś zmiany w zespole?
- Trzon zespołu zostaje i to jest ważne. „Przymiarki” do wzmocnienia i uzupełnienia składu są, ale do ich realizacji daleka droga. Ci, których chcielibyśmy mieć w swoim zespole, grają w innych klubach, musimy ich sprawdzić,
czy w nowym otoczeniu się zaaklimaty-

- Jak przebiega okres przygotowawczy?
- Rozpoczęliśmy 8 stycznia. Póki co trenujemy dwa razy w tygodniu. Od 1 lutego
rozgrywamy mecze kontrolne. Przewiduję sześć sparingów z rywalami różnej klasy, wszyscy są „dograni”. Jeden sparing rozegramy w Chorzowie, pozostałe na boisku ze sztuczną trawą Walki Zabrze. Chyba, że aura będzie tak łaskawa i uda się zagrać na trawie.
- Kiedy rozpoczynacie walkę o punkty?
- Jeśli pogoda nie pokrzyżuje szyków, 14 marca zmierzymy się z Ruchem
Kozłów.
Tadeusz Piątkowski

AKS mistrzem powiatu
u W hali MOSiR-u Łaziska Górne rozegrano VIII Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Halowej im. Andrzeja
Chrószcza, o Puchar Prezesa K.S. „Polonia” Łaziska. W turnieju po raz pierwszy wystartowały wszystkie
drużyny powiatu mikołowskiego i stąd śmiało można go nazwać „halowymi mistrzostwami powiatu”.

Z

wycięzcą turnieju został AKS Mikołów, który
w finale pokonał Gwarka Ornontowice i to zespół spod znaku koniczynki można tytułować
mianem „halowego mistrza powiatu mikołowskiego”.
Od tego roku turniej nosi imię Andrzeja Chrószcza, zmarłego w ubiegłym roku Honorowego Prezesa Klubu, wieloletniego działacza, dla którego łaziski
klub był drugą rodziną.
W turnieju wystartowało dziesięć drużyn (Gwarek
Ornontowice, Orzeł Mokre, LKS Woszczyce, K.S. Kamionka Mikołów, Strażak Mikołów, Polonia Łaziska,

AKS Mikołów, LKS Gardawice, Burza Borowa Wieś i
LKS Bujaków) podzielonych na dwie grupy, w których
w eliminacjach grały ze sobą o awans do półfinałów
(po dwie najlepsze w grupie).
Dla wielu drużyn był to pierwszy kontakt z piłką po
zimowych wakacjach i to było widoczne na parkiecie.
Nikomu nie brakowało woli walki i ambicji, choć piłka nie zawsze chciała do końca słuchać zawodników.
Mecze mogły się podobać, nie brakowało też niespodzianek, jak choćby porażka czwartoligowego AKS-u
z grającym w klasie „B” LKS Gardawice.

W DWUDZIESTU ROZEGRANYCH MECZACH
ELIMINACYJNYCH UZYSKANO REZULTATY:
Gwarek Ornontowice - KS Kamionka Mikołów 6:1
Polonia Łaziska - LKS Bujaków 2:2
LKS Woszczyce - Strażak Mikołów 3:1
LKS Gardawice - Burza Borowa Wieś 0:6
LKS Woszczyce - Kamionka Mikołów 1:0
LKS Gardawice - LKS Bujaków 2:2
Gwarek Ornontowice - Strażak Mikołów 3:0
Polonia Łaziska - Burza Borowa Wieś 2:0
Orzeł Mokre - LKS Woszczyce 0:2
AKS Mikołów - LKS Gardawice 1:2
Orzeł Mokre - Kamionka Mikołów 2:0
AKS Mikołów - LKS Bujaków 3:0
Orzeł Mokre - Strażak Mikołów 0:0
AKS Mikołów - Burza Borowa Wieś 2:1
Gwarek Ornontowice - LKS Woszczyce 3:0
Polonia Łaziska - LKS Gardawice 4:1
Strażak Mikołów - Kamionka Mikołów 1:0
Burza Borowa Wieś - LKS Bujaków 3:1
Gwarek Ornontowice - Orzeł Mokre 5:1
Polonia Łaziska - AKS Mikołów 1:2

a o miejsce V Burza Borowa Wieś pokonała
Orła Mokre 3:1.
W półfinałach Gwarek Ornontowice zremisował
z Polonią 0:0 (rzuty karne 4:2), a AKS Mikołów wygrał z LKS Woszczyce 2:0.
W meczu o III miejsce polonia pokonała LKS
Woszczyce 4:1, a w finale AKS Mikołów wygrał
z Gwarkiem Ornontowice 2:1. Na kilka sekund przed
końcem meczu był remis i w ostatniej akcji jedyną, ale
„złotą bramkę” strzelił Altman.

Po eliminacjach w grupie „A” na pierwszym
miejscu uplasował się Gwarek Ornontowice,
przed LKS Woszczyce, Orłem Mokre, Strażakiem
Mikołów i Kamionką Mikołów, a w grupie „B”
pierwszy był AKS Mikołów przed Polonią, Burzą Borowa Wieś, LKS Gardawice i LKS Bujaków.
W meczu o IX miejsce Kamionka przegrała z LKS Bujaków 0:3 (walkower z powodu zdekompletowania zespołu - kontuzje), o miejsce VII Strażak przegrał z LKS Gardawice 2:3,

Organizatorzy przyznali też nagrody indywidualne. MVP turnieju został Bartosz Smyla (Polonia),
najlepszym bramkarzem - Bartosz Soliński (AKS),
„królem strzelców” - Tomasz Leszczyński (Gwarek),
który zdobył siedem goli. Nagroda fair play przypadła
LKS Woszczyce.
Turniejowe trofea i nagrody wręczali: Maria
Chrószcz (wdowa po śp. Andrzeju Chrószczu), Mirosław Duży, starosta Powiatu Mikołowskiego oraz Sławomir Kołacz, prezes K.S. Polonia.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU:
1. AKS Mikołów
2. Gwarek Ornontowice
3. Polonia Łaziska Górne
4. LKS Woszczyce
5. Burza Borowa Wieś
6. Ozeł Mokre
7. LKS Gardawice
8. Strażak Mikołów
9. LKS Bujaków
10. Kamionka Mikołów

www.naszagazeta.info

luty 2020 r.

Zwycięstwa
debiutantów

Ferie bez nudy

T

emat stary jak wakacje czy ferie:
jak uatrakcyjnić lub zapełnić
czas tym, którzy pozostają w domu? Odpowiedzią na te pytania podczas
ostatnich ferii zimowych były akcje dla
młodzieży szkolnej zorganizowane przez
MOSiR w Mikołowie oraz Łaziskach.

u W pierwszą niedzielę lutego w Orzeszu - Jaśkowicach rozegrano szósty
„Zimowy Bieg Orzeski” i drugi „Bieg Morsów z Ręcznikiem”. Na dobrą
sprawę biegiem zimowym z prawdziwego zdarzenia była jego pierwsza
edycja, rozegrana 8 marca 2015 roku, kiedy to pasjonaci biegania
rywalizowali w prawdziwie śnieżnej scenerii. Pozostałe edycje nazwę
„zima” mają z racji pory roku. Tak było i teraz.

T

emperatura 8 stopni Celsjusza, choć
zimny wiatr sprawiał, że odczuwalna była dużo niższa. Na dodatek
rozmokła i błotnista trasa w lesie. Te warunki nie odstraszyły jednak biegaczy,
którzy licznie stawili się na starcie. Do
biegu głównego na dystansie siedmiu
kilometrów zapisało się 294 chętnych,
a do morsów i kąpieli w lodowatej wodzie - 80. Bieg główny zarówno w kategorii mężczyzn jak i kobiet wygrali debiutanci. W kategorii mężczyzn - Mateusz Pawełczak z Złochowic, a w kategorii kobiet - Barbara Noga z Wilkowiecka.
Przed startem wszyscy solidnie się rozgrzewali, gdyż wiedzieli, że na trasie czeka ich nie tylko walka z rywalami i własnymi
słabościami, ale też z niosącym przez wiatr zimnem. WystartoWYNIKI: BIEG GŁÓWNY - 7 KM
Mężczyźni open
1. Mateusz Pawełczak, Złochowice 22.33,00 min.
2. Roberto Dimiccoli, Racibórz 23.27,00 min.
3. Marcin Grzegorzyca, Gierałtowice 24.34,00 min.
4. Mateusz Fliegert, Rybnik 25.01,00 min.
5. Piotr Jachimski, Orzesze 25.39,00 min.
6. Dominik Galwas, Cieszyn 25.39,00 min.
Zwycięzcy kategorii wiekowych:
Mateusz Pawełczak (M 18-30), Roberto Dimiccoli (M 31-41),
Grzegorz Szymura (M 45+)
Kobiety open
1. Barbara Noga, Wilkowiecko 26.57,00 min.
2. Monika Bielińska, Przyszowice 29.22,00 min.
3. Roksana Orzyszek, Rydułtowy 30.43,00 min.
Zwycięzcy kategorii wiekowych:
Barbara Noga (K 18-30), Monika Bielińska (K 31-44), Anna
Dyrcz (K 45+)
BIEG MORSÓW Z RĘCZNIKIEM - 2,5 KM
Mężczyźni open
1. Szymon Kastelik, Gilowice 10.09,00 min.
2. Tomasz Komarnicki, Rybnik 10.30,00 min.
3. Rafał Mrózek, Łękawica 10.35,00 min.
4. Damian Szewczyk, Jejkowice 10.44,00 min.
5. Damian Szczucki, Tychy 10.56,00 min.
6. Józef Pawełczyk, Rybnik 11.10,00 min.
Kobiety open
1. Jessica Włoka, Katowice 12.07,00 min.
2. Oliwia Plewińska, Tarnowskie Góry 13.37,00 min.
3. Dagmara Pisowłodzka, Dąbrowa Góry 14.15,00 min

wali o godzinie 13.00, zwalniając linię startu dla
„morsów”, którzy na trasę ruszali kwadrans
później. Ci z kolei żartowali, że jest za ciepło i gdyby tak było minus 10, to dopiero byłoby bieganie. Kilka minut po ich
starcie, na końcu ulicy pokazał się już
jadący na rowerze pilot, zwiastując
przybycie na metę pierwszego uczestnika biegu głównego. Gdy zegar pokazywał czas biegu 22 minuty i 33 sekundy, linię mety przekroczył Mateusz Pawełczak ze Złochowic. Na pytanie czy on jest
tak dobrze przygotowany, czy rywale słabsi, odpowiedział: Jestem dobrze przygotowany. Startuję tutaj
po raz pierwszy i nie sądziłem, że tak dobrze wypadnę. Specjalizuję się w biegach ulicznych.
Niecałą minutę po nim przybiegł mieszkający w Raciborzu,
Włoch, Roberto Dimiccoli, który lubi tu biegać, gdyż startował
już w Orzeskich Biegach Ulicznych. Jako 13. linię mety osiągnęła Barbara Noga z Wilkowiecka, uzyskując czas 26 minut i 57 sekund. Ona też była debiutantką w tym biegu, który jej się bardzo
podobał, ale tak jak inni narzekała na wiatr i błoto. W tym momencie na metę zaczęły dobiegać „morsy”. Dla niech nie był to koniec zawodów, gdyż chwilę później wskakiwali do kąpieli w rozstawionym na tę okoliczność basenie. W sumie bieg ukończyło
270 zawodników biegu głównego i 71 morsów.
Potem było już to najprzyjemniejsze, bo podium, dekoracje
i nagrody.
Najlepszy orzeszanin, Piotr Jachimski: Zimowy Bieg Orzeski
był moim pierwszym w tym sezonie. Tegoroczna trasa dobrze oznaczona, dobrze przygotowana, ale trudna ze względu na rozmiękłe
podłoże na błotnistych odcinkach. To jednak nie zależało od organizatorów. Temperatura na trasie niby wysoka, bo kilka stopni powyżej zera, ale odczuwalna dużo niża, szczególnie tam, gdzie wiało. I ten wiejący wiatr był dla mnie największą przeszkodą. Z piątej lokaty na mecie i z uzyskanego czasu jestem zadowolony. Jak na
początek - nieźle!
Tadeusz Piątkowski
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W Mikołowie tegoroczne ferie przebiegały pod hasłem „Ferie dla aktywnych”.
Każdego dnia ośrodki MOSiR-u gościły około 130 dzieci, a animatorzy sportu
organizowali dla nich gry
i zabawy sportowe. W sumie w zajęciach uczestniczyło ponad 1400 ćwiczących. Zajęcia odbywały się
w hali sportowej, krytej pływalni „Aqua Plant” i na terenie sztucznego lodowiska
OR „Planty”. Dwukrotnie
zorganizowano „Dyskotekę na lodzie” z DJ-em, a lodowisko, podczas akcji odwiedził „Sierżant Hektor”,
by przypomnieć najmłodszym adeptom sportów zimowych o bezpieczeństwie podczas aktywnego spędzania czasu.
Podobne zajęcia zorganizowano w Łaziskach. Tam odbywały się w halach sportowych MOSiR-u przy ulicach: Ogrodowej i Staszica, na lodowisku ORS „Żabka”
oraz w kręgielni KWK „Bolesław Śmiały”.
Na lodowiskach można było przejść krótki kurs nauki jazdy na łyżwach, albo zwy-

czajnie się poślizgać. Z zajęć tych skorzystało ponad 350 chętnych. Podobnie jak
w Mikołowie nie zabrakło zajęć pod hasłem „Łyżwy z Hektorem”, a policjanci
z Łazisk Górnych i Mikołowa opowiedzieli najmłodszym o bezpieczeństwie, rozdawali odblaski i przypomnieli, jak ważne jest noszenie kasków ochronnych podczas jazdy, m.in. na łyżwach. Nie zabrakło też dyskoteki na lodzie. Natomiast
w halach sportowych można było pograć w
badmintona czy tenisa ziemnego. Ponadto

dwukrotnie pod okiem doświadczonego
trenera odbyły się zajęcia z zakresu kręgli
klasycznych i z tej oferty skorzystała każdorazowo trzydziestka dzieci. Nie zabrakło też atrakcji dla narciarzy, jako że dwukrotnie zorganizowano wyjazd do Istebnej,
gdzie na stoku Złoty Groń, można było poszusować do woli. Ani w Mikołowie, ani
w Łaziskach miejsca na nudę nie było!
Tadeusz Piątkowski

Sprintem przez sportowe areny
PIŁKA NOŻNA
W rozegranych meczach kontrolnych
w ramach przygotowań do rundy wiosennej drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
Gwarek Ornontowice pokonał Ogrodnika Cielmice 5:1, zremisował z Sośnicą Gliwice 0:0, Iskrą Pszczyna 2:2.
Polonia Łaziska przegrała z ROW-em
Rybnik 1:6.
AKS Mikołów pokonał Wawel Wirek 5:1.
Burza Borowa Wieś przegrała z Naprzodem Lipiny 1:4.
LKS Woszczyce pokonał LKS Bujaków 6:0.
LKS Gardawice przegrał z rezerwami
LKS-u Bełk 0:3.
TENIS STOŁOWY
W rozgrywkach II ligi drużyny z terenu
powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
II liga kobiet
Sokół Orzesze uległ drugiej drużynie
Skarbka Tarnowskie Góry 4:6, rezerwom
JKTS-u Jastrzębie 3:7.
Sokół Orzesze II przegrał z KTS-em Gliwice 0:10.
II liga mężczyzn
AKS Mikołów pokonał Mysława Mysłowice 6:4, zremisował z Naprzodem Borucin 5:5.
Sokół pokonał Jedynkę Pszów 6:4, przegrał z drugą drużyną KTS-u Gliwice 2:8.

Puchar Polski
Pingpongiści AKS-u Mikołów byli rewelacją rozgrywek o Puchar Polski na
szczeblu województwa Śląskiego. W półfinałach po emocjonującym meczu pokonali MUKS Jedynka Pszów 4:3 i zapewnili
sobie udział w finale Pucharu Polski na
szczeblu wojewódzkim. Ten rozegrano
w Gliwicach, gdzie oprócz mikołowian
wystąpili: 3s Polonia Bytom, KTS Gliwice
i Viret CMC Zawiercie. Rywalem AKS-u
w grupie finałowej była grająca w ekstraklasie drużyna „3s Polonia Bytom”. Tutaj
już niespodzianki nie było. Bytomianie
pokonali ambitnych mikołowian 4:0, by
wygrać w finale z KTS-em Gliwice i zdobyć Puchar Polski na tym szczeblu.
SIATKÓWKA
W rozgrywkach I ligi Śląskiej siatkówki
drużyny mikołowskie uzyskały wyniki:
Kobiety
Burza Borowa Wieś uległa MKS-owi
Imielin 2:3, pokonała Victorię Cieszyn 3:0.
Polonia Łaziska pokonała Zorzę Wodzisław Śląski 3:1, trzeci zespół SMS-u
Szczyrk 3:2.
Mężczyźni
UKS Trójka Mikołów pokonała Rafako
Racibórz 3:1.
Tapi

Tu dostaniesz „Naszą Gazetę”
Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
ul. Karola Miarki 9
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• F.H.U Fabryka Słodkości, Rynek
• Redakcja „Naszej Gazety”, ul. Prusa 17
• Starostwo Powiatowe,
Żwirki i Wigury 4
• Elektroniczne papierosy, Rynek 7
• Sklep Żabka, ul. Rybnicka
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Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79
Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123
• Cukiernia-Piekarnia Janosz,
ul. Katowicka 120
• PSS Społem, ul. Paprotek 7
• Eko Bio Organic Centrum, ul. Kościuszki 61
Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa
Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
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• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Strażacka 54
Mikołów Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek, ul. W. Polskiego 21
Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”
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KANCELARIA

• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. św. Jana Pawła II 1
• Delikatesy U Kubika, ul. św. Jana Pawła II
• MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• ABC, ul. św. Jana Pawła II 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• My Center, ul. Orzeska 5
• Sklep Kurpas Farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1
• Optica, ul. św. Jana Pawła II 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. Górnośląska 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
• Sklep ABC po sąsiedzku,
ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”
Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Główna 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy, ul. Główna 91
• Sklep Rabat, ul. Główna 109
• Pawilon Handlowy, ul. Główna 58
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Główna 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Główna 56
• Sklep spożywczy „Armac”, ul. Główna 103
• Sklep spożywczy „Jumo”,
ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2
Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”,
ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141
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RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński
ul. Górnicza 7,
41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87
Orzesze:
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158
• Sklep „Emilia”„Od i Do”, ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny,
ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch,
ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Pierogarnie „Miraż”, ul. Żorska 172
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31
• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
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• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”,
ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
• Sklep spożywczy, ul. Kobiórska 7
• Alior Bank - Placówka Partnerska,
ul. Rybnicka 1
• Zajazd Kasztelański, ul. Piastowska 29
Ornontowice:
• Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 26a
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum, ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy,
ul. Zwycięstwa 194
A

